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เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
 
 บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง
วันท่ี 30 เมษายน 2565 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคง
ยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                        
 
                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 

กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KT-INDIA-A 9 กุมภาพันธ์ 2559 18.0889 -4.51% -4.53% -6.51% 12.13% 8.81% 4.87% N/A 9.99% 
Benchmark - - -6.15% -5.75% -6.19% 20.73% 12.50% 8.79% N/A 11.11%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน - - 28.52% 30.44% 26.32% 21.08% 26.51% 22.31% N/A 20.99% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 27.44% 29.43% 24.21% 19.24% 24.47% 20.91% N/A 20.00% 
Benchmark = ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 
โดยตั ้งแต่วันจดทะเบียนถึง 13 ก.พ. 65 คํานวณจาก MSCI India 10-40 Index NR USD  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-INDIA-A N/A N/A N/A N/A 14.45% 41.44% -16.49% 6.74% 6.58% 23.18% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A 9.52% 26.51% -8.17% 0.50% 15.07% 39.48% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 15.76% 12.52% 17.08% 16.63% 36.16% 17.50% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A 17.08% 11.63% 15.85% 15.60% 32.88% 16.22% 

* ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 
โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 13 ก.พ. 65 คํานวณจาก MSCI India 10-40 Index NR USD  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
-  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ (ต่อ) 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน

NAV 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 เมษายน 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

KT-INDIA-D 9 กุมภาพันธ์ 2559 12.4721 -4.52% -4.53% -6.51% 12.12% 8.84% 4.88% N/A 9.94% 
Benchmark - - -6.15% -5.75% -6.19% 20.73% 12.50% 8.79% N/A 11.75%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน - - 28.52% 30.44% 26.32% 21.08% 26.51% 22.31% N/A 21.01% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 27.44% 29.43% 24.21% 19.24% 24.47% 20.91% N/A 19.89% 
*กองทุนจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4.75 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 
โดยตั ้งแต่วันจดทะเบียนถึง 13 ก.พ. 65 คํานวณจาก MSCI India 10-40 Index NR USD  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
KT-INDIA-D N/A N/A N/A N/A 13.82% 41.39% -16.50% 6.75% 6.56% 23.31% 
Benchmark N/A N/A N/A N/A 13.17% 26.51% -8.17% 0.50% 15.07% 39.48% 
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A 15.79% 12.52% 17.08% 16.63% 36.16% 17.48% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A N/A 15.99% 11.63% 15.85% 15.60% 32.88% 16.22% 

*ผลการดําเนินงานปี 2559 เป็น % ตามช่วงเวลา 
*กองทุนจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4.75 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันท่ี
คํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 
โดยตั้งแต่วันจดทะเบียนถึง 13 ก.พ. 65 คํานวณจาก MSCI India 10-40 Index NR USD  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ คํานวณโดยปรับส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
-  เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

-  ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
-  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  จํานวนเงิน   ร้อยละของ  

( fund's direct expenses)  หน่วย : พันบาท   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  1,854.90   0.39  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  74.20   0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  618.30   0.13  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  73.37   0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  2,620.77   0.56  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  จํานวนเงิน   ร้อยละของ  

( fund's direct expenses)  หน่วย : พันบาท   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  541.95   0.39  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  21.68   0.02  

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  180.65   0.13  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  21.44   0.02  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  765.72   0.56  
*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 

ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
PTR = N/A 

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

รายละเอียดการลงทุน KT-INDIA มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพยห์รือทรัพย์สินต่างประเทศ   558,408,490.62 100.30 
 หน่วยลงทุน กองทุน Invesco India Equity Fund                       558,408,490.62              100.30 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -15,307,206.62 -2.75 
 สัญญาท่ีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา 
             -   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -3,390,921.00 -0.61 
             -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA         -424,175.23 -0.08 
             -   ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -1,614,774.91 -0.29 
             -   ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -9,877,335.48 -1.77 
 อื่นๆ   13,637,801.38 2.45 
 ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                  14,903,624.55           2.68 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                       364,324.92           0.06 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                -1,630,148.09          -0.29 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 556,739,085.38 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

กลุ่มของตราสาร       มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 



 

P a g e  6 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-INDIA 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM India Equity Fund

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 
 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด 
หน่วยลงทุน กองทุน Invesco India Equity 
Fund 

Invesco Management S.A., 558,408,490.62
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ 
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ข้อมูลการลงทุน ผลการดําเนินงาน และความผันผวนของผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ (ต่อ)  

 
ค่าตอบแทนท่ีได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.75% ของ NAV 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความนา่เชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 (บาท) 
สินทรัพย์ 

 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 489,719,910.96   บาท) 558,408,490.62
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 15,029,652.76
เงินมัดจําเพ่ือขายหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้ครอบครอง 0.00
หลักประกันสําหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ 0.00
ลูกหนี้ 

 
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 4,962.62
     จากการขายเงินลงทุน 0.00
     จากการขายหน่วยลงทุน 244,828.19
     ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 0.00
สินทรัพย์อ่ืน 

 
รายได้อ่ืนค้างรับ 0.00
ปรับมูลค่าเงินท่ีต้องจ่ายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00
รวมสินทรัพย์ 573,687,934.19
หนี้สิน 

 
ปรับมูลค่าเงินท่ีต้องจ่ายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 15,307,206.62
เงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00
เจ้าหนี้ 

 
     จากการซ้ือเงินลงทุน 0.00
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 1,090,094.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 557,032.05
เจ้าหนี้จากการจา่ยเงินปันผู้ถือหน่วยลงทุน 0.00
หนี้สินอ่ืน 0.00
หนี้สินรวม 16,954,332.91
สินทรัพย์สุทธิ 556,733,601.28
สินทรัพย์สุทธิ : 

 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 341,159,879.07
กําไรสะสม          35,589,758.01 
บัญชีปรับสมดุลย์        179,983,964.20  
สินทรัพย์สุทธิ  556,733,601.28

 0.00
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กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

  
(บาท) 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 34,115,987.9375
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)  16.3188

   
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนคํานวณแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน  

ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน NAV จํานวนหน่วยลงทุน มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า (CLASS A)      422,652,642.88      23,365,420.0921                   18.0888  

ชนิดจ่ายเงินปันผล (CLASS D)      134,080,958.40      10,750,567.8454                   12.4719  
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กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM India Equity Fund

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
  (บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้เงินปันผล  0.00
รายได้ดอกเบี้ย  7,362.44
รายได้อ่ืน  0.00
รายได้ท้ังสิ้น  7,362.44

  

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  2,396,848.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  95,873.91
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  798,949.45
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง  0.00
ค่าธรรมเนียมผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน  0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน  0.00
     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  24,754.08
     ค่าธรรมเนียมทนายความในการฟ้องคดี  0.00
ดอกเบี้ยจ่าย  0.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  0.00
ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนได้เสียและต้นทุนบริการผู้ถือส่วนได้เสีย   

     ท่ีผู้รับเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  0.00
รายได้เงินปันผลท่ีต้องจ่ายในการขายหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้ครอบครอง  0.00
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  70,056.48
ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  3,386,482.25

  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  (3,379,119.81)
  

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น - จากเงินลงทุน       30,327,730.66 
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น - จากอัตราแลกเปลี่ยน         6,963,296.36 
     รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน - จากอัตราแลกเปลี่ยน (ระหว่างปี)         8,116,884.68 
     รายการกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน - จากเงินลงทุน (ระหว่างปี)  (69,569,797.91)
     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน      (24,161,886.21)
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กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
  (บาท) 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานก่อนหักเงินปันผลจ่าย  (27,541,006.02)
บวก กําไรสะสมงวดก่อน(ท่ีเกิดจริง)  (51,698,236.72)
บวก กําไรสะสมงวดก่อน(ท่ียังไม่เกิดจริง) - อัตราแลกเปลี่ยน  16,256,082.46
บวก กําไรสะสมงวดก่อน(ท่ียังไม่เกิดจริง) - เงินลงทุน  98,572,918.29
หัก เงินปันผลจ่าย    0.00
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานหลังหักเงินปันผลจ่าย  35,589,758.01

  

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นท้ังสิ้น      53,376,087.52    
   

การเพ่ิมขึ้นในทรัพย์สินสุทธิจากการดําเนินงานแยกตามชนิดผู้ถือหน่วยลงทุน 
ชนิดสะสมมูลค่า   (19,169,450.35)

ชนิดจ่ายเงินปันผล   (8,371,555.67)
รวม   (27,541,006.02)
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กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์  
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าท่ีตราไว้/
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย /  
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 
 

   หน่วยลงทุน 
 

      IGAM (IGAM) 
 

         ININE - Invesco India Equity Fund - Class A 
(ININEAI LX) 186,196.22 489,719,910.96 0.00  558,408,490.62 100.00%

      รวม IGAM (IGAM) 186,196.22 489,719,910.96 0.00  558,408,490.62 100.00%
   รวม หน่วยลงทุน 186,196.22 489,719,910.96 0.00  558,408,490.62 100.00%
รวม ตราสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 186,196.22 489,719,910.96 0.00  558,408,490.62 100.00%

รวมเงินลงทุน 186,196.22 489,719,910.96 0.00  558,408,490.62 100.00%
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
 

1. สภาพตลาดในช่วงต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco India Equity Fund (กองทุนรวม

หลัก) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนรวมหลักมีการลงทุนส่วนใหญ่ใน
ตราสารทุนหรือตราสารท่ีคล้ายคลึงกันของบริษัทอินเดีย อย่างน้อย 70% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม 

มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 
ปรับลดลงจาก 94.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย เป็น 88.33 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 6.05 

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกในปี 2564 แม้ว่าจะมีความผันผวนในช่วงต้นปี จากความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซอุปทานที่เกิดปัญหาทําให้
ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวข้ึนในช่วงไตรมาส 1 จนทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐข้ึนไปแตะท่ีระดับสูงสุดประมาณ 
1.8% ในช่วงเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่วัคซีน Covid-19 ได้กระจายไปสู่ประชากร
อย่างทั่วถึงรวมถึงแนวโน้มของธนาคารกลางที่ยังคงอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ก็ทําให้
ตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในช่วงปีที่ผ่านมา และแม้ว่าตลาดเริ่มคลาย
ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส Covid-19 แต่ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากปัญหาห่วงซ่วง
อุปทานที่ส่อแววยืดเยื้อ ราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 140 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และพลังงานอื่น ๆ อย่างก๊าซธรรมชาติ 
ถ่านหิน และไฟฟ้า ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเช่นกัน นอกจากนี้ภาคธุรกิจและการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ Covid-19 ท่ี
แพร่ระบาดมาอย่างยาวนาน ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่ตัวเลขอัตราการว่างงาน และผู้
ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานท่ีต่ําท่ีสุดนับต้ังแต่การระบาดของ Covid-19 อีกท้ังตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน ก็เป็น
สัญญาณบ่งชี้เงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงกลุ่มประเทศในยูโรโซนท่ีมีดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกันยายนปรับตัวเพ่ิมข้ึนราว 3.4% เม่ือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นการเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดในรอบ 13 ปี และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพ่ิมข้ึน 3.3% ซ่ึงท้ังหมดนี้
ก็อาจเป็นปัจจัยหนุนท่ีทําให้ท้ัง ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจจะมีการปรับลดวงเงินคิวอี และปรับข้ึน
อัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด ซึ่งก็น่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผันผวนได้ ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2565 ธนาคารกลาง
สหรัฐฯได้กล่าวถึงการลดขนาดงบดุลเพื่อดึงเม็ดเงินออกจากเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดแรงเทขายหุ้นในกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยขา
ขึ้น เช่นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี หรือ หุ้นกลุ่ม Growth ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเกิดกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ เท่านั้น แต่เริ่มมีแรงเทขาย
ในตลาดหุ้นยุโรป ซ่ึงกําลังเผชิญอัตรเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนประกอบกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรท่ีปรับข้ึนเร็ว รวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียและตลาด
เกิดใหม่ท่ีอ่อนไหวต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ีมีทิศทางแข็งค่าข้ึน 

ในส่วนของตลาดหุ้นอินเดียปรับลดลงจาก 59,306.93 ณ วันท่ี 1 พ.ย. 2564 มาอยู่ท่ี 57,060.87 จุด ณ วันท่ี 30 เม.ย. 2565 คิด
เป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 3.79 โดยเศรษฐกิจประเทศอินเดียได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศ
อ่ืนๆ สะท้อนจากตัวเลข GDP ของไตรมาสท่ี 4 ปี 2564 ท่ีออกมาอยู่ท่ี 5.4% ต่ํากว่าท่ีคาดไว้ท่ี 6% อย่างไรก็ตามทางภาครัฐของอินเดีย
ได้เสนอร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 5.29 แสนล้านดอลลาร์ และเพิ่มงบรายจ่ายการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจท่ีหดตัวมาก่อนหน้านี้ 

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 
3.05 จาก 33.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ไปเป็น 34.22 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 
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2. สถานะการลงทุนสําหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund เป็นส่วนใหญ่ โดย

เฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าร้อยละ 80 โดย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India 
Equity Fund ร้อยละ 97.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  และถือครองเงินสดเพื่อสภาพคล่องและสินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 2.55 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ  

 
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
ในรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ มีการลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund ลดลงจากร้อยละ 99.10 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นร้อยละ 97.45 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 และถือครองเงินสดเพื่อสภาพคล่องและสินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.90 เป็น
ร้อยละ 2.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันท่ี 30 เมษายน 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 
ไม่มีการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 
หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี  http://www.sec.or.th 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเปน็ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิต้ี ฟันด์ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1 ธนาคารแห่งอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอชั่น ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

5 ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

6 ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

7 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

8 ธนาคารซิต้ีแบงก์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

10 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

11 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

12 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรช่ัน จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

13 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

14 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

15 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

17 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

18 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

19 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

20 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

21 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

22 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

23 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

24 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

25 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

26 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

27 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

28 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

29 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

30 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

31 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า  (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวิเคราะห์ และการจัดสัมมนาให้ความรู้   เพ่ือประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 



 

P a g e  26 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

KT-INDIA 
กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด ์
KTAM India Equity Fund

 


