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โครงสร้างกองทุน

กองทนเปิดเคแทม อนิเดยี อคิวติี ้ฟันด์ (KT INDIA A)กองทนุเปดเคแทม อนเดย อควต ฟนด (KT-INDIA-A)

กองทุนเปิดเคแทม อนิเดีย 

อคิวติี ้ฟันด์ INVESCO India Equity Fund อควต ฟนด

(KT-INDIA-A)

INVESCO India Equity Fund 

กองทุนรวมหลัก
India Equity Market

มีวัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนเปิดเคแทม อนิเดยี 

อคิวิตี ้ฟันด์

กองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหลกั  ซึง่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลคา่อควต ฟนด ( eta u d) เ เ ว โ เฉล ในร ญ ไมน ว ร ล 80 มลู

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม

INVESCO India Equity Fund 

กองทนรวมหลัก

เพื่อการเติบโตของเงินลงทนุในระยะยาว โดยเน้นลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ของอินเดียเป็นหลกั  กองทุนรวมหลก ในตลาดหลกทรพยของอนเดยเปนหลก  



ทาํไม ตลาดหุน้อนิเดยี ถงึนา่สนใจ 

 อนิเดยีกาํลงัเขา้สูช่ว่งวฐัจกัรของการเตบิโต และ มเีศรษฐกจิมหภาคทีม่ ัน่คง

 เศรษฐกจิอนิเดยีเร ิม่กลบัมาเตบิโตอกีคร ัง้: 

    อนิเดยีกําลงัจะกา้วจากชว่งเศรษฐกจิถดถอยไปสูช่ว่งเวลาของการฟื้นตัวทางเศรษฐกจิ
อกีครัง้  ภาคการลงทนุเป็นกญุแจสําคญัในการฟื้นตัวของประเทศ โดยเห็นไดจ้าก
สญัญาณเหลา่นี ้ความตอ้งการในการบรโิภค ขนสง่มวลชน และ โครงสรา้งพืน้ฐานที่ญญ ฐ
เพิม่ขึน้

 อตัราเงนิเฟ้อ: 

ี่ ่ ี่ ี้ ใ ใ ป ึ่    คา่แรงงานทตีํา เงนิชดเชยภาคเกษตกรทลีดลง และดอกเบยีในระดับสงูในปัจจบุนั ซงึ
สง่ผลตอ่อตัราเงนิเฟ้อในปี 2015 ดังนัน้แบงคช์าตอินิเดยียังคงมโีอกาสในการ
ตัง้เป้าหมายผอ่นคลายนโยบายทางการเงนิ โดยการลดดอกเบีย้เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิได ้

 อตัราดอกเบีย้: Reserve Bank of India มโีอกาสในการลดอตัราดอกเบีย้ซึง่อตัรา
ดอกเบีย้ของอนิเดยีมแีนวโนม้ทีจ่ะลดลงเรือ่ยๆ ในอนาคต

 การปฏริป: เนน้การปฏริปภายในอยา่งตอ่เนือ่งโดยมง่เนน้ใหม้กีารกํากบัดแลทีด่ขี ึน้ การปฏรปู: เนนการปฏรปูภายในอยางตอเนองโดยมงุเนนใหมการกากบดแูลทดขน, 
ความสะดวกในการทําธรุกจิทีด่ขี ึน้, การจัดเก็บภาษีทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และอืน่ๆ 
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“ผู้ลงทนุต้องทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจลงทนุ”



จุดเด่นกองทุนKT-INDIA ถงึน่าลงทุน

 กองทนุรวมหลกั บรหิารโดยทมีงานทีม่คีวามชํานาญในภมูภิาค – Invesco เป็นหนึง่
ในบรษิัทจัดการการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีแปซฟิิก บรษิัทเริม่ลงทนุในภมูภิาคนีต้ัง้แต ่
1962 ป็ ิ ั ั ้ ํ ใ ใ ป ิ ี โ ิ่ ใ ิ ี1962 และเป็นบรษิัทชนันําในการลงทนุในประเทศอนิเดยีโดยเรมิลงทนุในอนิเดยี
ต ัง้แต ่1994

 ความรูแ้ละความเขา้ใจตลาด  – ผูจ้ดัการกองทนุเป็นคนอนิเดยีซึง่มปีระสบการณ์
การลงทนุในตลาดอนิเดยีเป็นเวลา 23 ปี ดงัน ัน้ มคีวามเขา้ใจตลาดและการพฒันา
ระบบเศรษฐกจิของอนิเดยี เป็นอยา่งดีฐ

 ผลตอบแทนยอ้นหลงัของกองทนุรวมหลกั ดสีมํา่เสมอ – 1 ปีทีผ่า่นมา กองทนุให ้
ผลตอบแทนหลงัหกัคา่ธรรมเนยีม มากกวา่ดชันอีา้งองิ MSCI India 10/40 ถงึ 14%ผลตอบแทนหลงหกคาธรรมเนยม มากกวาดชนอางอง MSCI India 10/40 ถง 14%
(ขอ้มลู ณ สิน้เดอืน พย. 58) 

Source: Invesco

“ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต”



ความเสีย่งของกองทนุ

 ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk)

สี่ ส ร ใ รชํ ร ี้ ้ ตร ส ร (C dit Ri k) ความเสยงจากความสามารถในการชาระหนของผอูอกตราสาร (Credit Risk)

 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น

 ความเสีย่งในเรือ่งคูส่ญัญาในการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Counter Party Risk)

 ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk)ุ ( y )

 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลักทรัพย ์(Liquidity Risk)

ี่ ั ั ป ความเสยีงจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการยา้ยการลงทนุไปกองทนุอืน่



ข้อมูลกองทนุกองทุน

ชื่อกองทุน กองทนุเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี ้ฟันด์  (KTAM India Equity Fund : KT-INDIA-A)

ประเภทกองทุน              กองทนุรวมที่ลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (Feeder Fund)

วันเปิดเสนอขายครัง้แรก/1 20 มกราคม – 5 กมุภาพนัธ์ 2559

วันจดทะเบียนกองทุน/1     9 กมุภาพนัธ์ 2559

วันที่เริ่มเปิดทาํการซือ้ขายครัง้ต่อไป 16 กมุภาพนัธ์ 2559

สกลเงนิ(กองทนรวมหลัก) USDสกุลเงน(กองทุนรวมหลก) USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามดลุพินิจผู้จดัการกองทนุ

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล                     มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล เฉพาะ Class D

อายุโครงการ ไมก่ําหนด

เงนิลงทุนขัน้ตํ่า            1,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการขาย              ไมเ่กิน 5% (1.50% ในช่วง IPO)

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน           ไมเ่กิน 3% (ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน                  ไมเ่กิน 2.00% ต่อปี (ปัจจบุนัเรียกเก็บที่ 0.75%ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไมเ่กิน 0 20% ต่อปีคาธรรมเนยมนายทะเบยน ไมเกน 0.20% ตอป

วันเปิดรับคาํสั่งซือ้/2       ทกุวนัทําการซือ้ขาย ภายในเวลา 14.00 น.

วันเปิดรับคาํสั่งขายคืน/2     ทกุวนัทําการซือ้ขาย ภายในเวลา 14.00 น.

/1        วนัที่เปิดเสนอขายครัง้แรก และวนัจดทะเบียนกองทนุ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า

/2    โปรดศกึษาหนงัสือชีช้วนเพิ่มเติม



1 ภาพรวมเศรษฐกจิ อนิเดยี1. ภาพรวมเศรษฐกจ – อนเดย
 มมุมองตอ่การเตบิโตอกีคร ัง้



การเตบิโตของ GDP - อนิเดยี

อนิเดยีกาํลงัเขา้สช่ว่ง วฏัจกัรของการเตบิโต และ มเีศรษฐกจิมหาภาคทีม่ ัน่คงอนเดยกาลงเขาสชูวง วฏจกรของการเตบโต และ มเศรษฐกจมหาภาคทมนคง

Bloomberg consensus คาด GDP อนิเดยีโต 7% ในปี 2016

Source: Bloomberg, as at 16 November 2015.



อตัราเงนิเฟ้อ - อนิเดยี
คา่จา้งแรงงานทีต่ํา่ เงนิชดเชยภาคการเกษตรทีล่ดลง และดอกเบีย้ในระดับสงนัน้คาจางแรงงานทตา เงนชดเชยภาคการเกษตรทลดลง และดอกเบยในระดบสงูนน
ซึง่สง่ผลตอ่อัตราเงนิเฟ้อในปี 2015 ดงันัน้แบงกช์าตอินิเดยี ยังคงตัง้เป้าหมายนโยบายการเงนิผอ่นคลาย
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การปฏริปู - อนิเดยี

การปฏริปทาง  ภายใตแ้ผนปฏริป Jan Dhan Yojana ซึง่มเีป้าหมายใหท้กครัวเรอืนมบีญัชเีพือ่ออมเงนิภายในปีการปฏรปูทาง
การเงนิ

 ภายใตแผนปฏรปู Jan Dhan Yojana ซงมเปาหมายใหทกุครวเรอนมบญชเพอออมเงนภายในป 
2016 เพือ่อํานวยความสะดวกในการเบกิจา่ย, และประชาชนจะมบีตัรเดบติใชซ้ ึง่มาพรอ้มกบั
ประกนัสขุภาพ

 สามารถชว่ยใหป้ระชาชนมเีงนิออมมากขึน้ และ ประชาชนสามารถรับเงนิชว่ยเหลอืโดยตรงจาก
รัฐบาล (ลดการทจรติ)รฐบาล (ลดการทจุรต)

โครงการ
Make in India

 พัฒนาใหอ้นิเดยีเป็นศนูยก์ลางของภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ เชน่ เครือ่งจักร เครือ่งจักรสิง่ทอ การ
กอ่สรา้ง ฉนวน ไฟฟ้า และอืน่ๆ 

 โครงการ Sagarmala project เพือ่เป็นทา่เรอืสนับสนนโครงการ“Make in India” โครงการ Sagarmala project เพอเปนทาเรอสนบสนุนโครงการ Make in India

 สรา้งงานในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ

โครงการ  เพือ่พัฒนาระบบดจิติอล การบรกิารทกุอยา่งของภาครัฐจะเป็นระบบออนไลนท์ัง้หมดภายในปี 
2018

Digital India
2018

 ทกุหมูบ่า้นถกูเชือ่มตอ่ดว้ยระบบ fiber-optic เพือ่ใหป้ระชาชนมอีนิเตอรเ์นตความเร็วสงูใช ้

 ลดการนําเขา้และเพิม่การสง่ออกสนิคา้อเิล็กทรอนกิส์

Source: Nomura Global Economics, Invesco, as at November 2014.
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“Make in India” - Policy

เพือ่อํานวยความสะดวกและสนับสนนการลงทนและ

1. New Initiatives

เพออานวยความสะดวกและสนบสนุนการลงทนุและ
การทําธรุกจิในอนิเดยีทีง่า่ยขึน้

 New Process
กระบวนการตา่งๆทีต่ดิตอ่กบัภาครัฐจะถกลดขัน้ตอนกระบวนการตางๆทตดตอกบภาครฐจะถกูลดขนตอน 
รวดเร็ว และโปรง่ใสมากขึน้ 
(เชน่กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบการโรงงาน)

• New Infrastructure
้ ่การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ นคิมอตุสาหกรรมที่

ทนัสมัย เมอืงใหม่ (Smart City) และแรงงานรุน่ใหม่
ทีม่คีณุภาพ

Ne Secto s Hon’ble Prime Minister in his Speech from ramparts of• New Sectors
เพิม่การลงทนุในดา้นตา่งๆ อาทเิชน่กอ่สรา้งและทาง
รถไฟ

• New Mindset

Hon ble Prime Minister, in his Speech from ramparts of 
Red Fort on Independence Day on August 15, 2014 has 
defined future course of action:

“….. I want to appeal all the people world over….                
...Come, Make In India. Sell anywhere butNew Mindset

เปลีย่นความคดิใหอ้นิเดยีเป็น Business partner ทีด่ี
ของนักลงทนุทัว่โลก

...Come, Make In India. Sell anywhere but 
manufacture here…...”
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“Make in India” - Campaign

อนิเดยีเป็นประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิลําดบัตน้ๆ ของโลกนอกจากนัน้ยังถกจัดอยใ่นสามประเทศแรกทีน่่า

2. Foreign Direct Investment (FDI)

อนเดยเปนประเทศทมอตราการเตบโตทางเศรษฐกจลาดบตนๆ ของโลกนอกจากนนยงถกูจดอยใูนสามประเทศแรกทนา
ลงทนุ ดงันัน้รัฐบาลโดยนายกโมดจิงึลดความซบัซอ้นของหลกัเกณฑ ์และ ผอ่นคลายกฎตา่งๆ เพือ่ดงึดดูนกั
ลงทนุใหม้ากขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ 
– อนุญาตใหน้ักลงทนุตา่งชาตสิามารถลงทนุได ้100% ในบรษิัทเครือ่งมอืการแพทยแ์ละสือ่สาร
– เพิม่กฏใหน้ักลงทนตา่งชาตลิงทนในบรษิัทประกนัไดถ้งึ 49% จากเดมิ 26%– เพมกฏใหนกลงทนุตางชาตลงทนุในบรษทประกนไดถง 49% จากเดม 26%
– อนุญาตใหน้ักลงทนุตา่งชาตลิงทนุปลกูชาในอนิเดยีได ้(หา้มในอดตี)
– และอืน่ๆ อกีมากมาย 

3 Intellectual Property Facts

รัฐบาลนําโดยนายกโมดมิคีวามพยายามในหลายๆดา้น ทัง้ทางดา้นกฏหมายและนโยบาย เพือ่ทีจ่ะทําใหอ้นิเดยีเป็น
ประเทศทีม่กีารปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา ทัง้นีเ้พือ่เป็นพืน้ฐานทีด่ตีอ่การคดิคน้ผลติภณัฑแ์ละ นวตักรรมใหม่ๆ   
มกีารสรา้งระบบสารสนเทศตา่งๆ และระบบออนไลนเ์พือ่รองรบัการจดสทิธบิตัรตา่งๆ

3. Intellectual Property Facts

ความตอ้งการทีจ่ะเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนัทางดา้นอตุสาหกรรมการผลติในระดบันานาชาตขิองอนิเดยีเพือ่การ
่ ่ ่

4. National Manufacturing

เตบิโตของระบบเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืในระยะยาว รัฐบาลไดอ้อกมาตราการตา่งๆ เพือ่โปรโมทและสนับสนุน
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศ 
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Source: Invest India 2015.



ภาคการสง่ออก- อนิเดยี

ป ี ี โ ้ ่ ส่ ่ GDP ั ี ป ิ ป ี ิ ี

45

Exports to GDP since start of reforms

เปรยบเทยบ แนวโนมมลูคาการสงออกตอ GDP หลงจากมการปฏรูป จน และ อนเดย
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Source: CEIC, Morgan Stanley Research, as at January 2015.

Number of years since liberalization
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การสนบัสนุนทางดา้นโครงสรา้งประชากร  

Additions to working age population

อนิเดยี ยังมกีารเตบิโตของประชากรกลุม่แรงงานในอนาคตอกี 10 ปีขา้งหนา้

Working Age Population Additional to Working Age Population  People mn

501 (100%)

210 (42%)

World   4,766

Africa*   635

Working Age Population 
as of 2014E

Additional to Working Age Population, People mn
(2015–2025E)

124 (25%)

120 (24%)

50 (10%)

India   635

ROW   717

LATAM   412 ( )

26 (5%)

13 (3%)

5 (1%)

Indonesia   167

Rest of AXJ**   177

US   214 5 (1%)

-6 (-1%)

-12 (-2%)

US   214

Japan   78

China   1,014
Figures in ( ) indicate share in world 
working age population addition

-28 (-6%)

-60 -30 0 30 60 90 120 150 180 210

Europe    500

500 530

* Africa is sum of 58 countries.
** Rest of AXJ is 10 AXJ economies ex India, Indonesia and China.

working age population addition
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,
Source: UN Population Database estimates, Morgan Stanley Research, as at January 2015.



กาํไรของบรษิทัจดทะเบยีน – อนิเดยี

7.8

Corporate profits to GDP likely to revert to mean Market cap to GDP below mean

มกีารคาดการณถ์งึ อตัราการการเตบิโตเฉลีย่ตอ่ปี ในชว่งปี 2014-2018 สงูถงึ 22%

5 4

6.3

7.3

5.6

6.5
6.2

5.6 82 83

103

95

88Average
of 5 6%

Profit CAGR 
FY14–18 of 22%

Average of 72% 
for the period

4.7

5.4

4.7
4.4

4.2 4.3
4.6

5.0

52

82 83

55

69
63 65 63

of 5.6%

3.0
42

52

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 E E E E 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 E

FY
0
3

FY
0
4

FY
0
5

FY
0
6

FY
0
7

FY
0
8

FY
0
9

FY
1
0

FY
1
1

FY
1
2

FY
1
3

FY
1
4

FY
1
5
E

FY
1
6
E

FY
1
7
E

FY
1
8
E

FY
0
4

FY
0
5

FY
0
6

FY
0
7

FY
0
8

FY
0
9

FY
1
0

FY
1
1

FY
1
2

FY
1
3

FY
1
4

FY
1
5
E

Source: Company, Bloomberg, MOSL, as at January 2015.

CAGR  ั ิ โ ี่ ่ ปี
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“ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ 

มไิด้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต”

CAGR = อตัราการเติบโตเฉลยีตอ่ปี



2 ใ ส ิ ี2. กระบวนการลงทนุในตราสารทนุอนิเดยี



กระบวนสรา้งกรอบการลงทนุ

บริษัททัง้หมดในตลาดอนิเดีย
(~3,500)

บริษัทที่ลงทุนได้

~330 บริษัท

Market capitalization 
> US$400m

 การวเิคราะหพ์ืน้ฐาน
 ตดิตอ่และพดูคยุกบับรษิัท
 การสนทนากบัผูเ้ชีย่วชาญและนักวเิคราะหใ์น
ภาคอตสาหกรรม

บริษัทที่จะลงทนุ

(100 บริษัท)

Broad research criteria

 แฟรนไชสธ์รุกจิเหนอืระดบั
 บรษิัททีม่กีารเตบิโต
 บรษิัทวฏัจักรคณุภาพ (Quality 

บริษัทที่ดูอย่างใกล้ชิด
(~70)

ภ ุ ส รรม
 ประมาณการรายได ้งบดลุ และการตรวจสอบ
กระแสเงนิสด

 การประเมนิรายงานประจําปี
 การจัดทําแบบจําลองผลประกอบการ

ฏ ุ (Q y
cyclicals)

 คา่ Operating margins สองหลกั
ทีย่ัง่ยนื

 คา่ RoE สองหลกัทีค่งทีห่รอืดขี ึน้
 มแีนวโนม้หรอืกําลงัจะครอบครอง

บริษัทที่เลือกลงทนุ
(40–501)

สว่นแบง่รายไดห้ลกัของตลาด
 ใชเ้งนิทนุหมนุเวยีนและทนุถาวร
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 บรษิัททีอ่ยูใ่นดชันอีา้งองิ
 ธมีและเศรษฐกจิมหภาค
 สภาพคลอ่ง

ที่มา Invesco
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ผู้ลงทนุต้องทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจลงทนุ



การสรา้งพอรต์การลงทนุ

ความคดิเหน็และคาํแนะนําจาก ทมี Invesco’s Asia ex Japan 

Consumer 
Goods & 
Services

Energy & 
Materials

Health Care
Technology

Telecom & 
UtilitiesIndustrials Financials

 การประชมุกลยทุธร์ายไตร
มาสเพือ่อพัเดตแนวโนม้
และการพัฒนาทีส่ําคัญ
 วเิคราะหห์ุน้รายสปัดาห์

ผู้จัดการกองทุน– Shekhar Sambhshivan 

นักวเิคราะห์ – Aditya Ahluwalia

 ประชมุทมีระดับภมูภิาคราย
สปัดาหส์ว่นใน (ไมร่วม จนี 
/ ฮอ่งกง)

Bottom-up stock selection 

 การเยีย่มชมและประชมุกบับรษิัทตา่งๆ
 ปัจจัยพืน้ฐานจากลา่งขึน้บน (Bottom-up)

ป ิสร้างพอร์ตการลงทนุ

di i f li

 การประเมนิราคา
 Value + Catalyst

Indian Equity Portfolio

ที่มา Invesco
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Additional information (optional)
 Level one bullet (14pt)
 Level one bullet (14pt)
 Level one bullet (14pt)

– Level two bullet (14pt)
– Level two bullet (14pt)

3. ความโดดเดน่ของกองทนุรวมหลกั INVESCO Indian Equity



ความโดดเดน่ของกองทนุรวมหลกั 
Invesco Indian Equityq y

 มคีวามชํานาญในภมูภิาค – Invesco เป็นหนึง่ในบรษิัทจัดการการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีแปซฟิิก บรษิัทเริม่ลงทนุใน
ภมูภิาคนีต้ัง้แต ่1962 และเป็นบรษิัทชัน้นําในการลงทนุในประเทศอนิเดยีโดยเร ิม่ลงทนุในอนิเดยีต ัง้แต่ 1994ู ุ ุ

 ความรูแ้ละความเขา้ใจตลาด  – Shekhar Sambhshivan (ผูจ้ดัการกองทนุ) เป็นคนอนิเดยีซึง่มปีระสบการณ์
การลงทนุในตลาดอนิเดยีเป็นเวลา 23 ปี ดงัน ัน้ Shekhar มคีวามเขา้ใจตลาดและการพฒันาระบบเศรษฐกจิของ
อนิเดยีอนเดย

 มทีมีงานทอ้งถิน่ชว่ยเหลอื – ผูจ้ัดการกองทนุมทีมีงานสนับสนุน โดย Invesco Investment Team จะชว่ยทํารายงาน
ประจําเดอืน ประจําไตรมาส และประจําปีสง่ใหผู้จ้ัดการกองทนุโดยตรง

 ผลตอบแทนยอ้นหลงัดสีมํา่เสมอ* – ในปีทีผ่า่นมากองทนุใหผ้ลตอบแทนทีม่ากกวา่เกณฑม์าตรฐาน MSCI India 10/40
มากถงึ16.10% (หกัคา่ธรรมเนยีมแลว้) 

 ลงทนุโดยกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพและสมํา่เสมอ – พอรท์ลงทนุทีป่ระกอบดว้ยตราสารทนุเพยีง 40-50 บรษิัท และ
ผูจ้ัดการกองทนุเลอืกลงทนุในบรษิัททีเ่ตบิโตอยา่งมปีระสทิธภิาพ (‘quality growth’ companies)เทา่นัน้.

 พอรต์การลงทนุไมอ่า้งองิดชันี – ทมีงานลงทนุพยายามเลอืกลงทนุในบรษิัททีจ่ะไดร้ับผลประโยชนจ์ากการเตบิโตระยะ
ยาวของอนิเดยีและการปฏริปูทางโครงสรา้งของอนิเดยี

* All data as at 31 March 2015

Source: Invest India 2015.
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* All data as at 31 March 2015.
Launch date of the Luxembourg-domiciled fund. Prior to 11 December 2006, the fund name was Invesco GT India Fund which was changed from Invesco GT 
Indian Small Companies Fund that was originally launched on 2 December 1994 .

“ผลการดาํเนินงานในอดตี มไิด้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต”



4.  ผลการดาํเนนิงาน



Invesco India Equity Fund 
ผลการดําเนนิงาน

ป ี ี ํ ิ ี่ ี่ ้ ั ิ ั ์ ไิ ้ ป็ ิ่ ื ั ึ ํ ิ ใ

ขอ้มลู ณ สิน้เดอืน พย. 58 

*MSCI India 10/40 ND.

“ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทเีกียวข้องกับผลิตภณัฑ์ มไิด้เป็นสิงยืนยันถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต”
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/
1 Annualized figures.
Performance figures are shown in USD on a net of fees basis.
Date Source: Invesco, Morningstar, Inc. NAV to NAV, gross income re-invested in fund currency.



Invesco India Equity Fund
สดัสว่นการลงทนุ -กระจายการลงทนุในหุน้ทกุขนาดุ ุ ุ ุ

Source: *Invesco **Morningstar

ข้อมลู ณ สิน้เดือน พย. 58 
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“ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ มไิด้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลการดาํเนินงานในอนาคต”



Invesco India Equity Fund
สดัสว่นการลงทนุุ

ข้อมลู ณ สิน้เดือน พย. 58 

Source: Invesco, Factset, Morningstar
Reference index: MSCI India 10/40 ND.
The information provided on the investments and investment strategy (including current investment themes, the research and investment process, and portfolio 
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p gy ( g p p
characteristics, weightings, and allocation) represents the views of the portfolio manager at the time this material was completed and is subject to change without 
notice. Holdings may change without notice. There is no guarantee that securities of the above sectors or industries are currently held or will be held by any funds 
that are managed by Invesco nor a recommendation to buy/sell/hold the securities. This should not been seen as an investment advice.



่

หลักทรัพย์ 10 อันดบัแรกของกองทนุหลัก

อันดบั ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ อุตสาหกรรม สัดส่วน (ร้อยละ)

1
Infosys เป็นบริษัทให้คําปรึกษาด้านไอที และบริการด้านซอฟต์แวร์ โดย

เน้นลกค้าในอตสาหกรรมด้านการเงิน โทรคมนาคม และภาคการผลติ
เทคโนโลยี 5.3

INFOSYS LTD
เนนลกูคาในอตุสาหกรรมดานการเงน โทรคมนาคม และภาคการผลต

2

บริษัทเป็นผู้ปลอ่ยสนิเชื่อที่อยูอ่าศยัระยะยาวให้กบัประชาชนที่มีรายได้

น้อย และปานกลาง นอกจากนีบ้ริษัทยงัปลอ่ยสนิเชื่อให้แก่บริษัทพฒันา ธรกิจการเงิน 5.0
HOUSING DEVELOPMENT 

FINANCE
อสงัหาริมทรัพย์ และหนว่ยงานพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน

ุ

บริษัทเป็นธนาคารที่ให้บริการแบบครบวงจร มีสาขาอยูท่ัว่ประเทศ
ิ ิ3

INDUSIND BANK LTD

ู

อินเดีย รวมถึงสาขาในดไูบ และลอนดอน
ธุรกิจการเงิน 4.7

4

BAJAJ FINANCE LTD

บริษัทให้บริการด้านการเงินผา่นสาขาทัว่ประเทศอินเดีย ธุรกิจการเงิน 4.4

่
5

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

ผู้ผลติและสง่ออกสง่ออกรถยนต์ และร่วมมือกบัญี่ปุ่ นในการผลติรถยนต์

ที่ราคาไมแ่พงสําหรับคนอินเดีย
สนิค้าฟุ่ มเฟือย 4.2

ที่มา: Bloomberg data และ Invesco fund factsheet as of 30/11/2558



หลักทรัพย์ 10 อันดบัแรกของกองทนุหลัก

อันดบั ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ อุตสาหกรรม สัดส่วน (ร้อยละ)

6

ผู้ผลติรถยนต์เชิงพาณิชย์เช่น รถโดยสาร  รถแทรกเตอร์ รถขยะ รถบรรทกุ

ขนสง่สนิค้า รถดบัเพลงิ และชิน้สว่นรถยนต์ โดยบริษัทจําหนา่ยสนิค้าใน อตุสาหกรรม 4.2

ASHOK LEYLAND LTD
ประเทศอินเดีย และตา่งประเทศ

7

บริษัทประกอบธุรกิจการสํารวจ กลัน่นํา้มนัดบิ รวมถงึผลติผลติภณัฑ์ที่

เกี่ยวกบัปิโตรเลียม นํา้มนัหลอ่ลื่น และอะโรเมตกิ เช่น เบนซีน นอกจากนี ้ พลงังาน 4 27

BHARAT PETROLEUM CORP LTD

เกยวกบปโตรเลยม นามนหลอลน และอะโรเมตก เชน เบนซน นอกจากน

บริษัทยงัให้บริการปั๊มนํา้มนัทัว่ประเทศ 

พลงงาน 4.2

Britannia Industries LTD เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์ด้านเบเกอรี่ เช่น ขนมปัง สนิค้าฟุ่ มเฟือย

8

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

ู

และเค้ก บริษัทยงัเป็นผู้ผลติและสง่ออกผลติภณัฑ์ถัว่เหลืองเมลด็มะมว่ง

หิมพานต์

ุ

(Consumer

Discretionary)

4.0

ิ ั ิ ์ ิ ิ ์ ็ ํ ั ่ ใ

9

EICHER MOTORS LTD

บริษัทผลติรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดเลก็สําหรับสง่ออก และขายใน

ประเทศ บริษัทยงัเป็นผู้ผลติรถแทรกเตอร์ รถจกัรยานยนต์และชิน้สว่น

เกียร์

อตุสาหกรรม 4.0

้ ิ โ ั ื

10

LUPIN LTD

ผู้ผลติ actives โดยหลกัคือ Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol

(anti-TB) cephalosporins (ยาฆา่เชือ้โรค) และโรคหวัใจและหลอดเลือด 

นอกจากนี ้บริษัท ยงัมีความสามารถใน อีกทัง้ยงัเชี่ยวชาญในการผลติยา

ที่ทําจากพืชสมนุไพร สนบัสนนุการรักษาแพทย์สมยัใหม่

เทคโนโลยี 3.9

ุ ุ
ที่มา: Bloomberg data และ Invesco fund factsheet as of 30/11/2558



ความเสีย่งของกองทนุ

 ความเสีย่งทางตลาด (Market Risk)

ี่ ใ ํ ี้ ้ ( d k) ความเสยีงจากความสามารถในการชาํระหนขีองผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)

 ความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น

 ความเสีย่งในเรือ่งคูส่ญัญาในการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
(Counter Party Risk)

 ความเสีย่งของประเทศทีล่งทนุ (Country Risk)

 ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ (Liquidity Risk) ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของหลกทรพย (Liquidity Risk)

 ความเสีย่งจากขอ้จํากดัการนําเงนิลงทนุกลับประเทศ (Repatriation Risk)

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการยา้ยการลงทนุไปกองทนุอืน่



Investment Team Background

Chandrashekhar Sambhshivan (Shekhar), Investment Director,

Shekhar Sambhshivan joined Invesco in May 2006 as an Investment Director specializing 
in the Indian market. He is the lead manager of the Invesco India Equity Fund. Shekhar 
was the Chief Investment Officer at SBI Life Insurance Co. Ltd. in Mumbai, India from 2001 
to April 2006, overseeing over US$450m of assets. He was responsible for life insurance 
funds  pension funds as well as a unit linked fund  Shekhar was a fund manager at ING funds, pension funds as well as a unit linked fund. Shekhar was a fund manager at ING 
Investment Management (India) PVT Ltd. from 1998 to 2001, and at IDBI Investment 
Management Company Ltd. from 1995 to 1998. He was a manager covering money and 
debt markets at Imperial Corporate Finance & Services PVT Ltd. from 1992 to 1995. 
Shekhar had a Bachelor of Science (Technology) degree from the University of Mumbai, 
India. He is a licentiate from Insurance Institute of India.

Aditya Ahluwalia, Investment Analyst

Aditya Ahluwalia joined Invesco in April 2014 as an Investment Analyst. He has over 
6 years of investment experience, specializing in Indian equities. Aditya holds a 
Management of Business Administration degree from the Faculty of Management Studies, 
University of Delhi and is a Chartered Financial Analyst. He has also cleared all levels of the 
Financial Risk Manager and the Chartered Alternative Investment Analyst exams  Before Financial Risk Manager and the Chartered Alternative Investment Analyst exams. Before 
joining Invesco, Aditya was working in Mumbai as a Sr. Manager & Equity Analyst at 
ICICI Prudential Life Insurance.

Source: Invest India 2015.
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คาํเตอืนคาํเตอืน

1. การลงทุนในกองทุนนีอ้าจมีความเสี่ยงสูง และเหมาะสมกับนักลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยงได้เท่านัน้ ผลตอบแทนในอดตี

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถงึผลตอบแทนในอนาคต มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีโอกาสผันผวน และปรับตวัลดลงอย่างมากได้

ภายในระยะเวลาอันสัน้ และมีโอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงนิคืนน้อยกว่าเงนิลงทุนเริ่มแรก

2. ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนนีม้ิได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่าง

่ใด ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงนิของกองทุนรวมหลัก และสกุลเงนิบาท อาจทาํให้ผู้ลงทุนได้รับเงนิคืน

น้อยกว่าเงนิลงทุนเริ่มแรกเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน โปรดศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิจากหนังสือชีช้วนของกองทุน

ึ่ ป็ ั ปิ ิ ี ิ ิ ี ้ ฟั ์ ิไ ้ ี ื3. Invesco India Equity Fund ซงึเป็นกองทุนรวมหลักของกองทุนเปิดเคแทม อนิเดยี อคิวติ ีฟันด์ มิได้มีการขายหรือเสนอขาย

ในประเทศไทยแต่อย่างใด

ผู้ลงทนุต้องทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจลงทนุ



• เอกสารฉบบันีจ้ดัทําขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทน กรงไทย จํากดั (มหาขน) (“บริษัท”) ข้อมลที่ปรากฏในเอกสารนีน้ํามาจากแหลง่ข้อมลที่

ข้อความจาํกัดความรับผิด (Disclaimer)
• เอกสารฉบบนจดทาขนโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนุ กรุงไทย จากด (มหาขน) ( บรษท ) ขอมลูทปรากฏในเอกสารนนามาจากแหลงขอมลูท

บริษัทเห็นวา่มีความน่าเชื่อถือ แตไ่มอ่ยูใ่นวิสยัที่จะสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกนัความถกูต้องหรือ

สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทัง้ไม่สามารถ

รับผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้จากการใช้ข้อมลูนีข้องผู้หนึ่งผู้ ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนีป้ระกอบด้วยความเห็นในปัจจุบนัของ

้ ้ ้บริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนีจ้ดัทําขึน้เพื่อเผยแพร่กบับุคคลที่บริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่านัน้ 

และมิได้จดัทําขึน้เพื่อนกัลงทนุรายอื่นๆ
• เอกสารนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนําให้ซือ้หรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการ

เฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมลที่ปรากฏในเอกสารนีจ้ะได้มาจากแหล่งข้อมลที่เชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความถกต้องของข้อมลเฉพาะเจาะจง แมวาขอมูลทปรากฏในเอกสารนจะไดมาจากแหลงขอมูลทเชอถอได แตบรษทไมสามารถรบผดชอบในความถูกตองของขอมูล

ดงักลา่ว 

• บริษัทมิได้ให้คําปรึกษาด้านบญัชี ภาษี หรือกฏหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดงักล่าวกบัที่ปรึกษา และหรือผู้ ให้คําปรึกษา ก่อนการตดัสินใจ

ใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสารนี ้ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดงักล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคําปรึกษาจากผู้ ให้

่คําปรึกษาด้านการลงทนุที่ได้รับอนญุาต

• บริษัทมิได้มอบอํานาจให้บคุคลใดเป็นผู้ ให้ข้อมลู หรือเป็นตวัแทน รับรอง แสดง หรือรับประกนัข้อมลูใดๆที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้หาก

มีการกระทําดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อมลูที่กลา่วถึงนัน้ไมอ่าจนํามาประกอบการพิจารณาได้

• ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมลค่าของเงินลงทน รวมถึงรายได้จากการลงทนสามารถลดลงและเพิ่มขึน้ได้ • ผลตอบแทนในอดตมไดแสดงถงผลตอบแทนในอนาคต และมูลคาของเงนลงทุน รวมถงรายไดจากการลงทุนสามารถลดลงและเพมขนได 

ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกนัได้ และผู้ลงทนุอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทนุเริ่มแรก แม้กระทัง่ในกรณีที่ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็น

ประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยงัคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระหนีบ้างสว่นหรือทัง้หมดตามสญัญาได้ ความเห็นที่แสดง 

ณ ที่นี ้เป็นความเห็นปัจจบุนัตามวนัที่ระบใุนเอกสารนีเ้ท่านัน้

้ ่• ไมม่ีการรับประกนัวา่กลยทุธ์การลงทนุนีจ้ะมีประสทิธิผลภายใต้ภาวะตลาดทกุประเภท และผู้ลงทนุแตล่ะท่านควรที่จะประเมินความสามารถของตน

ในการที่จะลงทนุในระยะยาว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตวัลดลง

• © สงวนลขิสทิธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สงวนสทิธิ์ตามกฏหมาย.

่ ่ผู้ลงทนุต้องทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจลงทนุ



ผู้ลงทนุต้องทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตดัสินใจลงทนุ

เอกสารนีม้ิใช่หนังสือชีช้วน และจัดทาํขึน้เพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านัน้ 

และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเตมิหรือหนังสือชีช้วน โปรดตดิต่อ ู

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32

ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-670-4900 กด 9 ต่างจงัหวัดโทรฟรี 1 800 295 592

www ktam co thwww.ktam.co.th

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน


