
ผลการดําเนินงาน

วันท่ีจดทะเบียน 23 พฤศจิกายน 2560   
   
   

สัดส่วนลงทุนตามประเภทการลงทุน

6ความเส่ียง
ระดับ
สูง

กองทนุเปดิบวัหลวงหุน้อินเดียมดิแคปเพ่ือการเลีย้งชพี

สัดส่วนการลงทนุ

MONTHLY FUND UPDATE

ขอ้มูลสถิติกองทนุ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  :
มูลคาหนวยลงทุน  :
จำนวนจัดตั้ง  :
Portfolio Duration  :

ลานบาท
บาท
วัน
ป

1,381.57
12.1543

1,650
-

  AIMC CATEGORY  India Equity         FUND CODE    B-INDIAMRMF
  BLOOMBERG CODE   BUAIMCR:TB  MORNINGSTAR RATING OVERALL  

Aligned • Alongside • Always

กองทุน
3 เดือน 6 เดือน ตั้งแตตนป

% ตามชวงเวลา

การจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายอื่น รวมคาใชจายทั้งหมด

% ตอป

% ตอป

1 ป 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจัดตั้ง

B-INDIAMRMF

เกณฑมาตรฐาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

-2.71% -7.67% -9.14% 7.19% 10.81% - - 4.41%

 1.68% -6.18% -7.63% 12.32% 15.21% - - 4.97%

22.35% 23.50% 24.60% 19.27% 23.16% - - 20.77%  

เปรยีบเทียบผลการดําเนินงานแต่ละชว่งเวลากับกองทนุประเภทเดียวกัน (เปอรเ์ซน็ไทล์)

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากกองทนุ (% ต่อปีของ NAV)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ผลตอบแทนอยูระหวางอันดับ*

ความผันผวนอยูระหวางอันดับ**

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 5
ถึง 25 ของกลุม

ระหวาง 1
ถึง 5 ของกลุม

ระหวาง 25 
ถึง 50 ของกลุม

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

ระหวาง 50
ถึง 75 ของกลุม

---

- -

-

- -

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

 1.0700 0.0428 0.0535 1.2412 2.4075 
  1.0700 0.0321 0.0535 0.0414 1.1970 

นโยบายการลงทุน  กองทนุจะนำเงนิไปลงทนุในหนวยลงทนุของ Kotak Funds - India Midcap 

 Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน Class J Acc โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี

 ไมนอยกวา 80% ของ NAV สวนที่เหลืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย

 หรอืทรพัยสินอืน่ ตามทีส่ำนกังาน ก.ล.ต. กำหนดหรอืใหความเหน็ชอบทัง้ใน

 และตางประเทศ รวมถึง Derivatives และ Structured Note

นโยบายปนผล ไมมีนโยบายปนผล

เหมาะกับนักลงทุน กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับผูลงทุนที่ตองการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อ
 การเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ และรับความผันผวนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
 กับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศได โดยเพิ่มโอกาสใน
 การแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยประเทศอินเดีย และ
 เนื่องจากเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพผูลงทุนจึงควรลงทุนตอเนื่องเปน
 ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป จนครบอายุ 55 ปบริบูรณ เพ่ือสิทธิประโยชน
 ทางภาษี

ความเส่ียงจากการลงทุน นักลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนขาดสภาพคลอง 
 ความเสี่ยงดานอัตราแลกปลี่ยน ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนลงทุน 
 รวมถงึขอจำกดัในการนำเงนิลงทนุกลบัประเทศ และความเสีย่งจากการลงทนุ
 ในหลักทรัพยเฉพาะกลุม

ภาพแสดงความเคล่ือนไหวของราคาหน่วยลงทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

ขอมูลกองทุนหลักที่ลงทุน : Kotak Funds - India Midcap Fund (กองทุนหลัก) มุงหาผลตอบแทนจากสวนตางราคาใน
ระยะยาวโดยลงทนุอยางนอย 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสนิสทุธขิองกองทุนในหุนและตราสารอนุพนัธทีเ่ชือ่มโยงกบัหุนขนาดกลาง 
(Mid Cap) ของบรษิทัทีจั่ดตัง้หรอืดาํเนนิธรุกิจในประเทศอนิเดยี    
ขอมลูกองทนุหลกั : https://www.bblam.co.th/application/files/8816/5285/3486/KF_India_Midcap_Fund-Class_
J_0522.pdf

NAV 

เกณฑมาตรฐาน

7.00

11.00

15.00

3.00
กันยายน 2562พฤศจิกายน 2560 พฤษภาคม 2565

Morningstar Rating Overall จัดทำโดย Morningstar / CG Scoring คือ ระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย 
ผูลงทุนตองศึกษาและทำความเขาใจลักษณะสินคา ขอมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกอนตัดสินใจลงทุน 

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ตราสารหนี้
เงินฝาก/บัตรเงินฝาก

ตราสารทุน 
Kotak Funds - India Midcap Fund
อื่น ๆ

0.24%
0.24%

94.25%
94.25%
5.50%

สูงสุดไมเกิน

เก็บจริง

การขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน

ค่าธรรมเนียมเรยีกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย)  (โปรดอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท่ี หนังสือชีช้วนส่วนสรปุขอ้มูลสําคัญ)

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : 1.00 
(ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ถือครองนอยกวาหรือเทากับ 1 ป : ไมเกิน 1.00 
(ขั้นต่ำ 50 บาท)
ถือครองมากกวา 1 ป : 50 บาท ตอรายการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

ภายในบริษัทจัดการ : ไมเรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไมเปดใหบริการ

1.00

ไมเรียกเก็บ

*อันดับตนๆ ผลตอบแทนดี
**อันดับตนๆ ผันผวนนอย

เกณฑมาตรฐาน : ดัชนี Nifty Free Float Midcap 100 ในสกุลรูป สัดสวน 50.00% , ดัชนี Nifty Free Float Midcap 100 ในสกุลรูป 
ปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดสวน 50.00%


