ขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564

หนนงสสอชชชช วนสส วนสรร ปขข อมมลสสสคนญ
บรปษนทหลนกทรน พยร จนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด
กสรเขข สรส วมตส อตข สนทรจรปต : ไดข รนบกสรรน บรอง CAC

กองทรนเปป ดเค Climate Transition
K Climate Transition Fund
K-CLIMATE

• กองทรนรวมตรสสสรทรน
• กองทรนรวมฟช ดเดอรร (Feeder Fund)
• กองทรนรวมทชทเนข นลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตส สงประเทศ
ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
คส สธรรมเนชยม
ผลกสรดสสเนปนงสน
ขข อมมลอสทนๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมส ใชส กสรฝสกเงปน
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ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพพนพจของผมขจดว การกองททน
• กองททนอาจลงททนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนนาเชชทอถชอตตทากวนาทททสามารถลงททนไดข (Non – Investment Grade)
และตราสารหนท นทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชชทอถชอ (Unrated Securities) ทวงในและตน
น
างประเทศ ตามทททกฎหมาย
ก.ล.ต. กตาหนด อยนางไรกกตาม กองททนจะไมนลงททนในหลวกทรวพยยททมพไดข จดทะเบทยนในตลาดหลวกทรวพยย (Unlisted
Securities)
• บรพ ษวทจวดการขอสงวนสพทธพเปลททยนแปลงประเภทและลวกษณะพพเศษของกองททนรวมในอนาคตเปก นกองททนรวมหนนวย
ลงททน (Fund of Funds) หรช อเปก นกองททนรวมทททมทการลงททนโดยตรงในตราสาร และ/หรช อหลวกทรวพยยตาน งประเทศไดข
หรช อสามารถกลวบมาเปก นกองททนรวมฟท ดเดอรย (Feeder Fund) โดยไมนทตาใหข ระดวบความเสททยงของการลงททน (risk
spectrum) เพพทมขข นน
นโยบายกองททน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: LOFCIAU:LX
• กองททนหลวกมทนโยบายลงททนในตราสารททนหรช อตราสารเททยบเทนาตราสารททน ทททออกโดยบรพ ษวททววท โลกรวมถขงประเทศ
ตลาดเกพดใหมน ทททการเตพบโตของธทรกพจไดข รวบประโยชนยจากกฎเกณฑย นววตกรรม การบรพ การ หรช อสพนคข าทททเกททยวขข องกวบ
การปของกวนหรช อชนวยลดปว ญหาการเปลททยนแปลงสภาพภมมพอากาศ (Climate Change)
กลยรทธร ในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนข นลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหข ผลประกอบการเคลชทอนไหวตาม
กองททนหลวก ทวงนท
น น กองททนหลวกใชข กลยททธยการบรพ หารกองททนเชพงรทก (active management)
คทณสามารถศขกษาขข อมมลกองททนหลวกไดข จาก : https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund/54268.html

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมขลงททนทททเหกนความสตาควญของการลงททนในบรพ ษวททททการเตพบโตของธทรกพจไดข รวบประโยชนยจากกฎเกณฑย นววตกรรม
การบรพ การ หรช อสพนคข าทททเกททยวขข องกวบการปของกวนหรช อชนวยลดปว ญหาการเปลททยนแปลงสภาพภมมพอากาศ (Climate
Change) และคาดหววงผลตอบแทนระยะยาวจากการลงททนในหทขนดวงกลนาว
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทขนทททกองททนหลวกไปลงททน ซขงท อาจปรวบตววเพพทมสมงขข นนหรช อลดลงตตทากวนา
มมลคนาทททลงททนและทตาใหข ขาดททนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถรวบความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไดข
• ผมขลงททนทททสามารถลงททนไดข ตงแตน
ว น 5 ปท ขข นนไป
K-CLIMATE
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กองทรนรวมนชไช มส เหมสะกนบใคร
• ผมขลงททนทททเนข นการไดข รวบผลตอบแทนในจตานวนเงพนทททแนนนอน หรช อรวกษาเงพนตข นใหข อยมคน รบ
ทสสอยส สงไรหสกยนงไมส เขข สใจนโยบสย และควสมเสชทยงของกองทรนนช ช
- อส สนหนวงสชอชท นชวนฉบวบเตกม หรช อสอบถสมผมขสนวบสนทนการขายและบรพ ษวทจวดการ
- อยส สลงทรนหากไมนเขข าใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนท นดทพอ
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ครณตข องระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชทสสส คนญ
• กองททน K-CLIMATE และ กองททนหลวก อาจมทการลงททนในสวญญาซช นอขายลนวงหนข าเพชทอการเพพทมประสพทธพภาพการลงททน (Efficient
Portfolio Management) และกองททน K-CLIMATE อาจมทการลงททนในตราสารทททมทสญ
ว ญาซช นอขายลนวงหนข าแฝง (Structured Notes)
ทตาใหข อาจมทความเสททยงมากกวนากองททนทททลงททนในหลวกทรวพยยอขางอพงโดยตรง เนชทองจากใชข เงพนลงททนในจตานวนทททนขอยกวนา จขงอาจมท
กตาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยยอขางอพงโดยตรง
• กองททนหลวกอาจปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยน และกองททน K-CLIMATE จะลงททนในสวญญาซช นอขายลนวงหนข าเพชทอ
ปของกวนความเสททยงดข านอวตราแลกเปลททยนตามดทลยพพนพจของผมขจดว การกองททน ดวงนวนน กองททนจขงอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
(Exchange Rate Risk)
• เนชทองจากกองททน K-CLIMATE มทนโยบายลงททนในกองททนรวมตนางประเทศ ดวงนวนน การเปลททยนแปลงภายในประเทศทททกองททนลงททน
อาทพ การเปลททยนแปลงทางการเมชองหรช อนโยบายทางการเงพน อาจสนงผลกระทบตนอมมลคนาหนนวยลงททนของกองททนไดข รวมถขงการออก
มาตรการทททอาจสนงผลใหข ผข ลม งททนไดข รวบเงพนคนาขายคชนหนนวยลงททนลนาชข ากวนาระยะเวลาทททกตาหนดไวข ในหนวงสชอชท นชวน
• กองททน K-CLIMATE อาจมทการลงททนในตราสารหนท นทททมทอนว ดวบความนนาเชชทอถชอตตทากวนาทททสามารถลงททนไดข (Non – Investment
Grade) และตราสารหนท นทททไมนไดข รวบการจวดอวนดวบความนนาเชชทอถชอ (Unrated) ทวงในและตน
น
างประเทศ ดวงนวนน ผมขลงททนอาจมทความเสททยง
สมงขข นนจากการไมนไดข ชตาระคชนเงพนตข นและดอกเบท นย
• กองททนหลวกมทการลงททนแบบกระจทกตวว จขงอาจมทความเสททยงและความผวนผวนของราคาสมงกวนากองททนรวมทววท ไปทททมทการกระจายตวว
ในหทขนจตานวนมาก
• กองททนหลวกอาจจตากวดการไถนถอนหนนวยลงททน ในกรณทททผข ถม ชอหนนวยลงททนของกองททนหลวกไถนถอนหนนวยลงททนเกพนกวนา10% ของ
NAV ของกองททนหลวกในววนทตาการใด หรช อในชนวงระยะเวลา 7 ววนทตาการใดตพดตนอกวน โดยจะเลชทอนคตาสวงท ขายคชนหนนวยลงททนดวงกลนาว
ใหข มทผลภายใน 7 ววนทตาการถวดไป ซขงท มมลคนาการขายคชนตข องไมนเกพน 10% ของ NAV ของกองททนหลวก อยนางไรกกตาม บรพ ษวทจวดการไดข
พพจารณาแลข ววนา ในสภาวะตลาดปกตพ กองททนหลวกลงททนในสพนทรวพยยททมทสภาพคลนองเพทยงพอทททจะรองรวบการไถนถอนหนนวยลงททน

แผนภสพแสดงตสสแหนส งควสมเสชทยงของกองทรนรวม
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ปน จจนยควสมเสชทยงทชทสสส คนญ
ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรน พยร (market risk)
ตตทา

ความผวนผวนของ
ผลการดตาเนพนงาน (SD)

สมง

< 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 25%

> 25%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)
การลงททนกระจทกตววในผมขออกตราสารรายใดรายหนขงท มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

การกระจทกตววลงททนใน
ผมขออกตราสารรวม

สมง

<10%

10% - 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา

สมง

การลงททนกระจทกตววใน
< 20%
20% - 50%
50% - 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรม Industrials

> 80%

ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
การลงททนกระจทกตววลง
รายประเทศรวม

ตตทา

สมง

< 20%

20% - 50%

50% - 80%

> 80%

หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววในประเทศ United States

ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา

การปของกวนความเสททยง fx

สมง
ทนงช หมด/
เกสอบทนงช หมด

บสงสส วน

ดรลยพปนปจ

ไมส ปของกนน

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนประมาณ 50 – 100% ของเงพนลงททนในตนาง
ประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปทมเตปมไดข ทท ช www.kasikornasset.com
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สนดสส วนของประเภททรน พยร สปนทชทลงทรน
(% NAV)

อชทน ๆ : -2.54%
เงพนฝาก
หรช อตราสารเททยบเทนาเงพนฝาก
: 2.80%

หนนวยลงททน : 99.74%

กองทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A
(% NAV)
INDUSTRIALS : 23.6%

OTHERS : 25.0%

UTILITIES : 9.2%
INFORMATION
TECHNOLOGY : 10.9%

For MOM_K-CLIMATE

MATERIALS : 16.0%
FINANCIALS : 15.3%

ขข อมมล ณ วนนทชท 31 ธนนวสคม 2564
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หลนกทรน พยร ทท มช ชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก
LO FUNDS - CLIMATE TRANSITION (USD), I CLASS A (LOF)
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) (AA-(tha))
บมจ.ธนาคารกสพกรไทย (KBANK) (AA+(tha))

(% NAV)
99.74%
2.46%
0.34%

หมายเหตท : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564 ทวงนท
น น คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท website : www.kasikornasset.com

กลรสมอรตสสหกรรม (Sector) ทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I
Class A
INDUSTRIALS
MATERIALS
FINANCIALS
INFORMATION TECHNOLOGY
UTILITIES
OTHERS

หมายเหตท : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

23.60%
16.00%
15.30%
10.90%
9.20%
25.00%

หลนกทรน พยร หรส อตรสสสรทชทมชมมลคส สกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class
A
Crown Holdings
Carrier Global Corp - Wi
Cummins
Brookfield
American Water Works

หมายเหตท : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564

3.20%
3.20%
3.20%
2.70%
2.60%

สนดสส วนกสรลงทรนแยกรสยประเทศของกองทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A
United States
Canada
Spain
Finland
Netherlands

หมายเหตท : เปก นขข อมมล ณ ววนททท 31 ธวนวาคม 2564
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53.90%
4.90%
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3.30%
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คส สธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดข รวบ ดวงนวนน คทณควรพพจารณาการเรท ยกเกกบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
สมงสทดไมนเกพน 4.8685

5.00
4.00
สมงสทดไมนเกพน 3.2100

3.00
2.00

เกกบจรพง 1.2840

สมงสทดไมนเกพน 1.0700

1.00
0.00

เกกบจรพง 0.0209

การจวดการ

สมงสทดไมนเกพน 0.2675

เกกบจรพง 0.0428

ผมขดแม ลผลประโยชนย

สมงสทดไมนเกพน 0.3210

นายทะเบทยน

เกกบจรพง 1.3677

เกกบจรพง 0.0200

คนาใชข จนายอชทนๆ

รวมคนาใชข จนาย

หมายเหตท : - คนาใชข จาน ยอชทนๆ เปก นขข อมมลของรอบปท บวญชทลาน สทดของกองททน
- คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพพทม ภาษทธรท กพจเฉพาะหรช อภาษทอชทนใดแลข ว

คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกผมขถสอหนส วย (% ของมมลคส สซสอช ขสย)
รสยกสร
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee)
คนาธรรมเนทยมการรวบซช นอคชนหนนวยลงททน (Back-end Fee)

สมงสรดไมส เกปน
3.00%

เกปบจรปง
1.50%

3.00%

ยกเวข น

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขข า (Switching-in fee)

ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee)

ดมหมายเหตทเพพทมเตพม

คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน
คนาธรรมเนทยมอชทนๆ

ตามทททนายทะเบทยนเรท ยกเกกบ
ตามทททจาน ยจรพ ง

หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซช นอคชนหนนวยลงททนของกองททนตข นทางหรช อคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลข วแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-CLIMATE
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คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจรป ง % ตส อปช ของ NAV

คส สธรรมเนชยมของกองทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A
(% ตส อปช ของ NAV)
คส สธรรมเนชยมทชทเรช ยกเกปบจสกกองทรน
0.9600

1.00
0.80

0.7500

0.60
0.40
0.20

0.0000

0.00

0.0000

การจวดการ

รวมคนาใชข จนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรท ยกเกกบจรพ ง

เพดานคนาธรรมเนทยม

For MOM_K-CLIMATE

หมายเหตท : - ขข อมมล ณ ววนททท 31 มทนาคม 2564
- อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปก นอวตราเรท ยกเกกบจรพ งลนาสทดจากขข อมมลทททกองททนตนางประเทศเปพ ดเผย ทวงนท
น น สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดข จากหนวงสชอชท นชวนของกองททนตนางประเทศ

K-CLIMATE
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ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนพนการในอดทต มพไดข เปกนสพงท ยชนยวนถขงผลการดตาเนพนงานในอนาคต *

1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช MSCI World Net Total Return USD (ตนวชชวช นดของกองทรนหลนก)
โดยมชรสยละเอชยดดนงนช ช
• ดนชนช MSCI World Net Total Return USD ปรน บดข วยตข นทรนกสรปของกนนควสมเสชทยงอนตรสแลกเปลชทยน เพสทอเทชยบกนบ
คส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชทคสส นวณผลตอบแทน ประมสณรข อยละ 75
• ดนชนช MSCI World Net Total Return USD ปรน บดข วยอนตรสแลกเปลชทยนเพสทอเทชยบกนบคส สสกรลเงปนบสท ณ วนนทชท
คสสนวณผลตอบแทน ประมสณรข อยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน
28.00%

25.51%

24.00%
20.00%

% ตส อปช

16.00%
12.00%

15.41%
12.28%

11.10%

8.00%
4.00%
0.00%

2563

2564

กองททน

ดวชนทชท นววดของกองททน

หมายเหตท : ในปท ทททกองททนจวดตวงน กราฟจะแสดงผลการดตาเนพนงานตวงแตน
น วนว จวดตวงกองทท
น
นจนถขงววนทตาการสทดทข ายของปท ปฏพทพนนวนน
ผลการดตาเนพนงานของกองททน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตส สงประเทศ
70.00%
60.00%

61.70%

60.00%

% ตส อปช

50.00%
40.00%
30.00%

21.82%

20.00%

15.69%

10.00%
0.00%

2563

2564

กองททน

ดวชนทชท นววดของกองททน

For MOM_K-CLIMATE

K-CLIMATE

10 / 17

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชส วงเวลส 5 ปช คสอ -5.95%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 13.35% ตส อปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมส ครบ 5 ปช จะแสดงคส สทชทเกปดขนนช นนบตนงช แตส จนดตนงช กองทรน

5. ควสมผนนผวนของสส วนตส สงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสทอใชข เปรช ยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Global Equity
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
K-CLIMATE
ตววชท นววด
ความผวนผวนของกองททน *
ความผวนผวนของตววชท นววด *

YTD

3 เดสอน

6 เดสอน

1 ปช *

3 ปช *

5 ปช *

15.41
25.51
13.45
11.33

5.27
7.50
14.44
12.87

5.88
8.96
13.77
11.49

15.41
25.51
13.45
11.33

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

(%)
10 ปช * ตนงช แตส จนดตนงช *
N/A
N/A
N/A
N/A

22.29
29.47
13.35
12.20

หมายเหตท : * รข อยละตนอปท
วพธทการคตานวณผลการดตาเนพนงานของกองททนรวมเปก นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนพนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรพ ษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท www.kasikornasset.com

K-CLIMATE
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ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงของกลรสม Global Equity ณ วนนทชท 30 ธนนวสคม 2564
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-CLIMATE
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช

10 ปช

เปอรย เซกนตยไทลยทท 5

9.24

10.52

29.48

25.49

15.59

11.82

เปอรย เซกนตยไทลยทท 25

6.31

7.07

20.66

22.73

12.16

10.41

เปอรย เซกนตยไทลยทท 50

3.61

3.47

16.18

18.66

10.25

7.79

เปอรย เซกนตยไทลยทท 75

-1.52

-3.42

7.61

14.30

6.52

1.54

เปอรย เซกนตยไทลยทท 95

-12.29

-25.06

-20.78

6.14

4.24

-6.04

Peer Percentile

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
3 เดสอน
6 เดสอน
1 ปช
3 ปช

5 ปช

10 ปช

เปอรย เซกนตยไทลยทท 5

10.49

9.79

9.64

12.20

11.37

10.80

เปอรย เซกนตยไทลยทท 25

13.21

12.03

11.17

14.12

12.51

11.64

เปอรย เซกนตยไทลยทท 50

16.14

14.16

14.15

15.75

13.46

14.23

เปอรย เซกนตยไทลยทท 75

19.85

18.26

17.39

18.29

15.80

16.09

เปอรย เซกนตยไทลยทท 95

36.12

32.10

26.77

30.05

26.55

29.44

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยข อนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน LO Funds – Climate Transition, (USD), I Class A ณ วนนทชท 31
ธนนวสคม 2564
(%)
กองทรน
YTD
3 เดสอน 6 เดสอน
1 ปช
3 ปช
5 ปช
10 ปช
ตนงช แตส จนดตนงช
กองททนหลวก
15.69
5.93
N/A
15.69
N/A
N/A
N/A
41.41
Benchmark
21.82
7.77
N/A
21.82
N/A
N/A
N/A
44.66
หมายเหตท : Benchmark : ดวชนท MSCI World Net Total Return USD
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขข นนไป จะแสดงเปก นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขขอมมลทททเปก นปว จจทบนว ไดข ทท https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund/54268.html
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ขข อมมลอสทนๆ
นโยบสยกสรจส สยเงปนปน นผล

ไมนจาน ยเงพนปว นผล

ผมขดมแลผลประโยชนร

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

วนนทชทจดทะเบชยน
อสยรโครงกสร
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร

17 กวนยายน 2563
ไมนกตาหนด
5,000 ลข านบาท

ขนสดกองทรน
3,581.16 ลข านบาท
มมลคส สหนส วยลงทรน (NAV)
12.9580 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นหนสเวลา
วยลงทร
นทตาการซช นอขาย
8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทตนาทตการซช
าการซชนอ นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
500 บาท
500
500 บาท
มมลคนบาท
าขวนตต
น ทาของการซช นอครวงน แรก
500 บาท
500 บาท
มม500
ลคนาบาท
ขวนตต
น ทาของการซช นอครวงน ถวดไป
ททกววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ววททนกทตววานการขายคช
ทตาการซช นอขาย
ททกน.
ววนทตาการซช นอขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
น เวลา 8.30 น. - 15.30

มมลคนาขวนตต
น ทาของการขายคชน
ยอดคงเหลชอขวนตต
น ทา

500 บาท
50 บาท

ระยะเวลาการรวบเงพนคนาขายคชน

T+5 คชอ 5 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคชน
(ประกาศNAV T+3 คชนเงพน T+5 เวลา 10.00 น.เปกนตข นไป)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยยสนพ รายววนไดข ทท : www.kasikornasset.com

รสยชสทอผมขจนดกสรกองทรน
อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรน
ของกองทรนรวม (PTR)

K-CLIMATE

คทณวทรยา จทลมนตย (ผมขจดว การกองททนทางเลชอก), เรพท มบรพ หาร 17 กวนยายน 2563

ยข อนหลวง 1 ปท เทนากวบ 33.17%
(กรณทกองททนจวดตว นงไมนถงข 1 ปท จะแสดงคนาตวงแตน
น จดว ตวงกองทท
น
น)
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ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรส อรน บซสอช คสน

K-CLIMATE

ธนาคารกสพกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทพสโกข จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวท เมชองไทยประกวนชทวพต จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวท หลวกทรวพยย บทยอนดย จตากวด
บรพ ษวท หลวกทรวพยย เมยยแบงกย (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงททน ฟพนโนมทนา จตากวด
บรพ ษวท หลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงททน โรโบเวลธย จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย กรทงไทย ซทมพโกข จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย กสพกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย เกทยรตพนาคพนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย โกลเบลกก จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ควนทรทท กรทรป จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย เคททบทเอสทท จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ซทจทเอส-ซทไอเอกมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ดทบทเอส วพคเคอรย ส (ประเทศไทย) จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ทรท นทตท น จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ทพสโกข จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ไทยพาณพชยย จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย โนมมระ พวฒนสพน จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ไพนย เวลทย โซลมชนวท จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ฟพนวนซนา จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ฟพนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ฟพลลพป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ยมโอบท เคยยเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย แลนดย แอนดย เฮาสย จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย หยวนตข า (ประเทศไทย) จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย อารย เอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย เอเซทย พลวส จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยย ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรพ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เมอรย ชนวท พารย ทเนอรย จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททน เอเชทย เวลทย จตากวด
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บรพ ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงททน เวกลธย เมจพก จตากวด
บรพ ษวทหลวกทรวพยยนายหนข าซช นอขายหนนวยลงททน แอสเซนดย เวลธย จตากวด
ตปดตส อสอบถสม / รน บหนนงสสอชชชช วน /
รข องเรชยน

บรพ ษวทหลวกทรวพยยจดว การกองททนกสพกรไทย จตากวด
ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสพกรไทย ชวนน 6 และ 12 ถนนพหลโยธพน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทย : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธรรกรรมทชทอสจกส อใหข เกปด
ควสมขนดแยข งทสงผลประโยชนร

คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหข เกพดความขวดแยข งทางผลประโยชนยไดข ทท
www.kasikornasset.com

กรณชสงวนสปทธปไมส ขสยหนส วยลงทรน

กองททนสงวนสพทธพททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรช อเพชทอประโยชนยของประเทศ
สหรวฐอเมรพ กา พลเมชองสหรวฐอเมรพ กา หรช อผมขททมทถพทนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรพ กา หรช อบทคคลซขงท
โดยปกตพมทถพทนทททอยมใน นสหรวฐอเมรพ กา รวมถขงกองทรวพยยสนพ ของบทคคลดวงกลนาวและบรพ ษวทหรช อ
หข างหทขนสนวนซขงท จวดใหข มทขข นนและดตาเนพนกพจกรรมในสหรวฐอเมรพ กา

น ทาของการสวงท ซช นอครวงน ถวดไป บรพ ษวทจวดการจะคตานขงถขงประโยชนยของผมข
กสรเปลชทยนแปลงมมลคส สขนนช ตสทสของกสร ในการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตต
สนทงซสอช ครน งช ถนดไป
ถชอหนนวยลงททนเปกนสตาควญ โดยบรพ ษวทจวดการจะประกาศการเปลททยนแปลงและแจข งใหข ผข ถม ชอหนนวยลง
ททนทราบลนวงหนข าอยนางชวดเจนถขงววนทททมทการเปลททยนแปลงมมลคนาขวนตต
น ทาของการสวงท ซช นอครวงน ถวดไป คตา
อธพบายเกททยวกวบการเปลททยนแปลง และเหตทผลในการเปลททยนแปลงขข อมมลดวงกลนาว ผนานเวกบไซตยของ
บรพ ษวทจวดการ ภายในระยะเวลาทททผข ถม ชอหนนวยลงททนสามารถใชข ประโยชนยจากขข อมมลในการตวดสพนใจ
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงพน รวมทวงไมน
น ไดข อยมภน ายใตข ความคทขมครองของสถาบวนคทขมครองเงพนฝาก จขงมทความเสททยงจากการลงททน
ซขงท ผมขลงททนอาจไมนไดข รวบเงพนลงททนคชนเตกมจตานวน
- ไดข รวบอนทมตว พจดว ตวงน และอยมภน ายใตข การกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพพจารณารนางหนวงสชอชท นชวนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนท นมพไดข เปกนการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดข รวบรองถขง
ความถมกตข องของขข อมมลในหนวงสชอชท นชวนของกองททนรวม หรช อ ไดข ประกวนราคาหรช อผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนน
ทวงนท
น น บรพ ษวทจวดการกองททนรวม ไดข สอบทานขข อมมลในหนวงสชอชท นชวนสนวนสรทปขข อมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 ธวนวาคม 2564
แลข วดข วยความระมวดระววงในฐานะผมขรวบผพดชอบในการดตาเนพนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขข อมมลดวงกลนาวถมกตข อง ไมนเปกนเทกจ
และไมนทตาใหข ผข อม ชทนสตาควญผพด
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คสสอธปบสยเพปทมเตปม

- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถขง การพพจารณาจากอวนดวบความนนาเชชทอถชอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซขงท เปกนขข อมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท น โดยพพจารณาจากผลการดตาเนพนงานทททผาน นมาและฐานะการเงพน
ของผมขออกตราสาร credit rating ของหทขนกมขระยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท น
ระดนบ
กสรลงทรน

ระดวบททท
นนาลงททน

ระดวบทททตตทากวนา
นนาลงททน

TRIS

Fitch

Moody's

S&P

คสสอธปบสย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

ตตทากวนา
BBB

ตตทากวนา
BBB(tha)

ตตทากวนา
Baa

ตตทากวนา
BBB

ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

อวนดวบเครดพตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท น
ไดข ตามกตาหนด
อวนดวบเครดพตรองลงมาและถชอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
ชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด
ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนท นไดข ตามกตาหนด

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคส สหนส วยลงทรน (Market Risk)
(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนช ช เกพดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบท นยซขงท ขข นนกวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน
ปว จจวยทางการเมชองทวงในและตน
น
างประเทศ เปกนตข น โดยราคาตราสารหนท นจะเปลททยนแปลงในทพศทางตรงขข ามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบท นย เชนน หากอวตราดอกเบท นยในตลาดเงพนมทแนวโนข มปรวบตววสมงขข นน อวตราดอกเบท นยของตราสารหนท นทททออกใหมนกกจะสมงขข นนดข วย ดวงนวนนราคา
ตราสารหนท นทททออกมากนอนหนข าจะมทการซช นอขายในระดวบราคาทททตตทาลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยยสนพ ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชพญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถขง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยยททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพพทมขข นนหรช อลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกพจการลงททน ปว จจวยทางการเมชองทวงในและตน
น
างประเทศ เปกนตข น ซขงท พพจารณาไดข จากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยยสงม
- ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (Currency Risk) หมายถขง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดข วยสกทลเงพนดอลลารย ในชนวงทททเงพนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขกง กองททนรวม
จะไดข เงพนบาทกลวบมานข อยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขกงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกกอาจไดข ผลตอบ
แทนมากขข นนกวนาเดพมดข วยเชนนกวน ดวงนวนน การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจขงเปกนเครชท องมชอสตาควญในการบรพ หารความเสททยงดวง
กลนาว ซขงท ทตาไดข ดงว ตนอไปนท น
- ปของกนนควสมเสชทยงทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมขลงททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปของกนนควสมเสชทยงบสงสส วน โดยตข องระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวข อยนางชวดเจน : ผมขลงททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปของกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมขลงททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนชทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขข นนอยมกน บว ดทลยพพนพจของผมขจดว การกองททนรวมในการพพจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรช อไมน
- ไมส ปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมขลงททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
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- ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททน
ในผมขออกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกพดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนพนงาน ฐานะทางการเงพน
หรช อความมวนท คงของผมขออกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมขออกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกพดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกพดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนน กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกพดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนขงท มากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซขงท หากเกพดเหตทการณยททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมชอง
เศรษฐกพจ สวงคม เปกนตข น กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนพนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสส วนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรพ มาณการซช นอขายทรวพยยสนพ ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตตทากวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซช นอทรวพยยสนพ กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยยสนพ ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายข อนหลวง 1 ปท หารดข วยมมลคนาทรวพยยสนพ สททธพเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คชอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชท นววด ซขงท สะทข อนใหข เหกนถขง
ประสพทธพภาพในการเลทยนแบบดวชนทชท นววดของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดมากนข อยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชท นววดในอวตราทททตตทา ดวงนวนน กองททนรวมนท นจขงมทประสพทธพภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอขางอพง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชท นววด
ในอวตราทททสงม ดวงนวนน โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปกนไปตามผลตอบแทนของ benchmark กกจะลดนข อยลง เปกนตข น
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