
นโยบายกองทุน KT-CLIMATE-SSF/RMF
เน�นลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน�วยลงทุน (Share Class) “C” ในสกุลเง�น USD
โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุนรวมซ�่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค�เพื่อมุ�งเน�นการสร�างผลตอบแทนจากการเติบโต
ของเง�นลงทุนผ�านการลงทุนในตราสารทุน หร�อหลักทรัพย�ท่ีเก่ียวข�องกับตราสารทุนของบร�ษัททั่วโลกที่ได�รับประโยชน�จากพฤติกรรมในการส�งเสร�มเร�อ่งการเปล่ียนทางภูมิอากาศ
(Climate Change) หร�อจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว
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กองทุนน้ีมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบายป�องกันความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�
ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุน SSF/RMF และความเส่ียง ก�อนตัดสินใจลงทุน

KT-CLIMATE-SSF เหมาะกับใคร
ผู�ลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงและความผันผวนของราคาหุ�นท่ีกองทุนรวมไปลงทุนซ�ง่อาจจะ
ปรับตัวเพ่ิมสูงข�น้หร�อลดลงจนต่ํากว�ามูลค�าท่ีลงทุนและทำให�ขาดทุนได�
ผู�ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาว
ท่ีดีกว�าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป
ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียนเง�นตราต�างประเทศได�
เน่ืองจากเป�นกองทุนรวมเพ่ือการออม ผู�ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย�างน�อย 10 ป�
เพ่ือให�เป�นไปตามเง�อ่นไขท่ีกฎหมายกำหนด
ผู�ลงทุนท่ีต�องการลดหย�อนภาษีเง�นได�บุคคลธรรมดาตามมติคณะรัฐมนตร�
เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผู�ลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย�ประเภทหน�วยลงทุน
ตราสารทุนของกองทุนรวมต�างประเทศ รวมถึงความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน
เง�นตราต�างประเทศ ซ�ง่ผู�ลงทุนเข�าใจต�อความผันผวนของมูลค�าหน�วยลงทุนจาก
การลงทุนได�ท้ังหมด และต�องการโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีดีจากการนำเง�น
ท่ีได�จากการระดมทุนไปลงทุนในหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศ
เน่ืองจากเป�นกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงช�พ ผู�ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย�างน�อย 5 ป�
และถือหน�วยลงทุนจนครบอายุ 55 ป�บร�บูรณ� เพ่ือให�เป�นไปตามเง�อ่นไขท่ีกฎหมายกำหนด

KT-CLIMATE RMF เหมาะกับใคร

ประเทศทั่วโลกเร�่มให�ความสำคัญต�อการลดระดับการปล�อยก�าซเร�อนกระจก

เป�าหมายการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกของแต�ละประเทศตามนโยบาย Green Deal
ท่ีจะควบคุมไม�ให�อุณหภูมิเฉล่ียโลกสูงเกิน 2°C โดยจะต�องลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ลงอย�างน�อย 33% ภายในป� พ.ศ. 2573 เพ่ืออุดช�องโหว�ของความพยายามลดก�าซเร�อน
กระจก (Emission Gap) และบรรลุเป�าหมายการควบคุมการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
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ท่ีมา : IPCC 2018, Schroders ท่ีมา : IPCC 2018, Schroders

อีกท้ังยังหมายถึงโอกาสการลงทุนในบร�ษัทท่ีมีแนวโน�มได�รับประโยชน�จากการจัดการ
หร�อที่ปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงด�านภูมิอากาศ เช�น พลังงานสะอาด ระบบการขนส�ง
มวลชน เป�นต�น ซ�ง่คาดว�าจะมีมูลค�าการลงทุนประมาณ 2 ล�านล�านดอลลาร�สหรัฐฯ ต�อป�
และส�งผลต�อมูลค�าของตลาดหุ�นโลกอยู�ท่ี 15%

โอกาสการลงทุนท่ีมีลักษณะเติบโตเช�งโครงสร�างและกระจายความเส่ียงได�เป�นอย�างดี

กลยุทธ� Thematic Global Growth บร�หารโดยทีมงาน Schroder Global
and International Equity ท่ีมีความสามารถเช�ย่วชาญการลงทุนแบบเฉพาะทาง

ลงทุนในบร�ษัทท่ีมีแนวโน�มได�รับประโยชน�จากการจัดการหร�อปรับตัวต�อ
การเปล่ียนแปลงด�านภูมิอากาศ

ขอบเขตการลงทุนของบร�ษัทจะถูกกำหนดตามป�จจัยด�านโอกาสเป�นหลัก

นำบร�ษัทท่ีสร�างรายได�จากเช�อ้เพลิงฟอสซ�ลออกจากการลงทุน
(เช�น น�ำมัน ถ�านหิน ก�าซ ทรายน�ำมันดิน ก�าซธรรมชาติ)

เน�นสร�างการเติบโตของเง�นลงทุนระยะยาวเพื่อสร�างผลตอบแทนเหนือกว�า
MSCI World Index

พอร�ตโฟลิโอท่ียืดหยุ�น บร�หารแบบเช�งรุก คัดเลือกหุ�นด�วยว�ธ� Bottom Up
ประกอบด�วยหุ�นจำนวน 40 - 70 ตัว

แหล�งท่ีมาของผลตอบแทนท่ีเหนือกว�าดัชนีอ�างอิง (Alpha) ท่ีไม�เหมือนใคร

ท่ีมา : Schroders ข�อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 63

ทำไมกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund ถึงน�าสนใจ?

เม่ือโลกกำลังปฎิวัติ
อุตสาหกรรม เพื่อสิ่งแวดล�อม

โอกาสลงทุนทำกำ ร
KT- -SSF/RMF
กองทุนลดหย�อนภาษี

KT-CLIMATE-SSF เร�ม่เสนอขายต้ังแต�วันท่ี 1 ธ.ค. 64
KT-CLIMATE RMF IPO 1-9 ธ.ค. 64



ข�อมูลกองทุน KT-CLIMATE-SSF/RMF
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ขอบเขตการลงทุนภายในของบร�ษัท การคัดเลือกหุ�น การสร�างพอร�ตโฟลิโอ
และการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการลงทุน
คัดกรองขอบเขตการลงทุนเพ่ือเฟ�นหาไอเดียการลงทุนท่ีดีท่ีสุด

ท่ีมา : Schroders ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63
GCC คือทีมท่ีบร�หารการลงทุนในด�านธ�มการเปล่ียนสภาพภูมิอากาศ โดย GCC ย�อมาจาก Global Climate Change

ป�จจัยความเส่ียงท่ีสำคัญ : ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk)/ ความเส่ียงจากความสามารถในการชำระหน้ีของผู�ออกตราสาร (Credit Risk)/
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� (Liquidity Risk)/ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) เป�นต�น 
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หร�อผลิตช�้นส�วน
ที่ช�วยลดโลกร�อน

(Energy Efficiency)

การใช�ทรัพยากร
ธรรมชาติ

อย�างประสิทธ�ภาพ 
(Environmental Resources)

บร�ษัทท่ีลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกท่ีเป�น
ต�นเหตุสำคัญของ
ป�ญหาโลกร�อน

(Low-Carbon Leader)

ธุรกิจการขนส�ง
แบบยั่งยืนที่เกี่ยวข�อง

กับรถไฟฟ�า
(Sustainable Transport)

5 ธ�มการลงทุนของกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity

หมายเหตุ : 5 ธ�มการลงทุนข�างต�นอาจเปล่ียนแปลงได�ตามดุลพินิจของผู�จัดการกองทุน

ประเภทของกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

นโยบายการป�องกันความเสี่ยงด�านอัตราแลกเปลี่ยน

เง�นลงทุนขั้นต่ำ

วันเป�ดรับคำสั่งซ�้อ

ระยะเวลาในการรับเง�นค�าขายคืน

กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมเพ่ือการออม, กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงช�พ
กองทุนรวมฟ�ดเดอร� (Feeder Fund), กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต�างประเทศ

6

ตามดุลยพินิจผู�จัดการกองทุน

KT-CLIMATE-SSF  : ไม�กำหนด
KT-CLIMATE RMF : ครั้งแรก/ครั้งถัดไป 500 บาท 

 
ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต�วันถัดจากวันคำนวณมูลค�าทรัพย�สินสุทธ� มูลค�าหน�วยลงทุน
และราคาหน�วยลงทุน โดยมิให�นับรวมวันหยุดทำการในต�างประเทศของผู�ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต�างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม (T+5)

ทุกวันทำการซ�้อขาย ตั้งแต�เวลาเร�่มเป�ดทำการ - 15.30 น.

กองทุนเป�ดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงช�พ
ช�่อกองทุน กองทุนเป�ดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ� อิคว�ตี้ ฟ�นด� (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุนน้ีมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน/ ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบายป�องกันความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�
ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน ข�อมูลเก่ียวกับสิทธ�ประโยชน�ทางภาษีท่ีระบุไว�ในคู�มือการลงทุนในกองทุน SSF/RMF และความเส่ียง ก�อนตัดสินใจลงทุน

ท่ีมา Morningstar ข�อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64
ท่ีมา Schroders ข�อมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64*Benchmark คำนวณจาก MSCI World NR (USD)/  

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได�เป�นส่ิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

YTD 1 ป� 3 ป� 5 ป� 10 ป�

Schroder ISF Global Climate Change Equity
Benchmark*

7.0%
11.8%

3 เดือนกองทุนรวมหลัก

0.2%
-1.1%

1 เดือน

-5.6%
-4.1%

34.3%
27.4%

79.6%
43.2%

132.4%
88.3%

276.6%
226.3%

ผลการดำเนินงานย�อนหลังของกองทุนรวมหลัก

กองทุนรวมหลักได�รับการจัดอันดับ
 


