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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์
KKP GLOBAL IMPACT FUND - HEDGED
หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP GIMPACT-H
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิด ให้มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ
Wellington Global Impact Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็น
ว่ามีธุรกิจหลักที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้าง
ผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Wellington Management Company LLP
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking)
โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
-21.28%
ตัวชี้วัด
-15.86%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-23.42%
ความผันผวนของกองทุน
22.51%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
20.24%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 6 สิงหาคม 2564
วันเริ่มต้น class
:
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ตั้งแต่ 6 ส.ค. 64)
2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 6 ส.ค.
64)
ดัชนีชี้วัด* :
(1) 95% ดัชนี MSCI AC World NETR USD
Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี MSCI AC World NETR USD
Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (Notice to Investors: The
MSCI information may only be used for your
internal use), please see further details
regarding MSCI's section 4. Attribution and
Notices in "หมายเหตุดัชนีชี้วัด".

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

2.72%
2.47%
-1.58%
24.02%
21.93%

-2.36%
-3.41%
-6.04%
23.14%
20.93%

-18.92%
-12.49%
-22.81%
22.22%
19.91%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
-16.94%
-9.79%
N/A
20.10%
17.99%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP GIMPACT-H
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+4)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.6750 %
1.0700 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %
1.2470 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 6 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
1.2000 %
การรับซื้อคืน
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %
1.2000 %
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
50 บาท ต่อ 1 รายการ
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยลงทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

%NAV
94.93
2.71
1.31
1.10
-0.05

ชื่อทรัพย์สิน
WELLINGTON GLOBAL IMPACT
FUND (WMGISAU ID)

%NAV
94.93

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-32.62%
94.53%

Sharpe Ratio

N/A

Alpha

N/A

Beta

1.06

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

N/A
0.20 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ
IRELAND

%NAV
94.93

KKP GIMPACT-H
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน
ISIN code
Bloomberg code

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND
IE00BDB47662
WMGISAU ID

หมายเหตุดัชนีชี้วัด: Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form

and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular
purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect,
special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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Wellington Global Impact Fund
USD S Accumulating Unhedged

MORNINGSTAR™ RATING*:
FUND DETAILS
Fund Inception: December 2016
Share Class Inception: December 2016
Fund Assets: USD 1.2 billion
NAV: USD 17.73

KEY INFORMATION

The Wellington Global Impact Fund is actively managed and seeks to understand the world’s social and environmental problems and
to identify and invest primarily in the equities of companies that we believe are addressing these needs in a differentiated way
through their core products and services. Through the Fund’s investments, we seek to improve access to, and the quality of, basic life
essentials, reduce inequality and mitigate the effects of climate change. The Fund seeks to deliver long-term total returns in excess of
the MSCI All Country World Index.

FUND PERFORMANCE (%)
Past performance does not predict future returns.
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FUND CHARACTERISTICS

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

10.8

Domicile: Ireland
Regulatory Regime: UCITS
Legal Structure: Public Limited Company
Dealing Frequency: Daily
Country Registration: Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Singapore *, Spain, Sweden,
Switzerland, United Kingdom.
ISIN: IE00BDB47662
Bloomberg: WMGISAU ID
Sedol: BDB4766
Lipper: 68396073
WKN: A2DGFF
*Restricted scheme

Asset-Weighted Market
Capitalisation:
Beta (3 Yr):
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):
Turnover:

SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE

FEES AND PRICING
Minimum Investment: USD 1 million
Management Fee: 0.65% p.a.
Ongoing Charges Figure *: 0.79%
*The ongoing charges figure excludes Fund transaction costs, except
in the case of depositary fees and an entry/exit charge paid by the
Fund when buying or selling Shares in another collective investment
undertaking. A detailed description of the charges that apply is set out
in the section "Charges and Expenses" in the Prospectus. The ongoing
charges figure may change over time. Charges applied will reduce the
return potential of investments.
If an investor’s own currency is different from the currency shown,
costs could increase or decrease due to currency or exchange related
fluctuations.
For more information, please visit
www.wellingtonfunds.com
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Past results are not necessarily indicative of future results and an investment can lose value.
The inception date of the USD S Acc share class is 8 December 2016. | Periods greater than one year are annualised. | If an investor's own currency is different from the
currency in which the fund is denominated, the investment return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | Fund returns shown are net of USD S
Acc share class fees and expenses. Fund returns shown are net of actual (but not necessarily maximum) withholding and capital gains tax but are not otherwise
adjusted for the effects of taxation and assume reinvestment of dividends and capital gains. The index returns, where applicable, are shown net of maximum
withholding tax and assume reinvestment of dividends. | Please note the fund has a swing pricing mechanism in place. | If the last business day of the month is not a
business day for the Fund, performance is calculated using the last available NAV. This may result in a performance differential between the fund and the index. |
Source: Fund - Wellington Management. Index - MSCI. | From 1 October 2019-31 March 2020 the Management Fee was temporarily reduced to 0%. If a fee had been
applied during this period the performance shown would have been lower.

FUND MANAGEMENT
Tara Stilwell, CFA
28 years of experience

Wellington Management Company LLP (WMC) is an independently owned investment adviser registered with the US Securities and Exchange Commission. WMC, along with its affiliates (collectively, Wellington Management), provides investment
management and investment advisory services to institutions around the world. | This material and its contents may not be reproduced or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Wellington Management. MARKETING
COMMUNICATION. Nothing in this document should be interpreted as advice, nor is it a recommendation to buy or sell shares in Wellington Management Funds (Ireland) plc (the Fund. Investment in the Fund may not be suitable for all investors. The Fund
only accepts professional clients or investment through financial intermediaries. Fund shares are made available only in jurisdictions where such offer or solicitation is lawful. Please read the latest Key Investor Information Document (KIID) Prospectus,
and latest annual report (and semi-annual report) before investing. For each country where the Fund is registered for sale, the prospectus, complaints procedure and summary of investor rights in English, and the KIID in English and an official language,
are available free of charge from the Funds Transfer Agent State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland and from www.Wellington.com/KIIDs. Complaints can be submitted to the Complaints Officer at the
address of the Funds Transfer Agent or by email to WellingtonGlobalTA@statestreet.com. The Fund is authorised and regulated as a UCITS scheme by the Central Bank of Ireland. The Fund may decide to terminate marketing arrangements for shares in an
EU Member State by giving 30 working days’ notice. | In Switzerland, the Fund offering documents can be obtained from the local Representative and Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The
Prospectuses are available in English, French and Swiss French. | Rating: *As at 30/11/2022. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or
timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted average of the three, five, and ten year (if
applicable) ratings, based on risk-adjusted returns. Past performance is no guarantee of future results. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved.
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WHAT ARE THE RISKS?

REGIONAL DISTRIBUTION

THEME DISTRIBUTION

CAPITAL: Investment markets are subject to economic,
regulatory, market sentiment and political risks. All
investors should consider the risks that may impact
their capital, before investing. The value of your
investment may become worth more or less than at the
time of the original investment. The Fund may
experience a high volatility from time to time.
CONCENTRATION: Concentration of investments within
securities, sectors or industries, or geographical regions
may impact performance.
CURRENCY: The value of the Fund may be affected by
changes in currency exchange rates. Unhedged
currency risk may subject the Fund to significant
volatility.
EMERGING MARKETS: Emerging markets may be
subject to custodial and political risks, and volatility.
Investment in foreign currency entails exchange risks.
EQUITIES: Investments may be volatile and may
fluctuate according to market conditions, the
performance of individual companies and that of the
broader equity market.
HEDGING: Any hedging strategy using derivatives may
not achieve a perfect hedge.
SMALL AND MID-CAP COMPANY: Small and mid-cap
companies' valuations may be more volatile than those
of large cap companies. They may also be less liquid.
SUSTAINABILITY: A Sustainability Risk can be defined
as an environmental, social or governance event or
condition that, if it occurs, could cause an actual or
potential material negative impact on the value of an
investment.
Before subscribing, please refer to the Fund offering
documents/prospectus for further risk factors and pre-investment
disclosures. For the latest NAV, please visit www.fundinfo.com.
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TOP 10 HOLDINGS
COMPANY NAME

MARKET

INDUSTRY

Boston Scientific

United States

Health

3.5

Agilent Technologies

United States

Health

3.3

Danaher Corp

United States

Health

3.3

Globe Life Inc

United States

Financial Inclusion

2.9

Westinghouse Air

United States

Resource Efficiency

2.9

Hubbell Inc
GoDaddy Inc

United States
United States

Resource Efficiency
Digital Divide

2.7
2.7

First Solar Inc

United States

Alternative Energy

2.4

Sun Communities Inc

United States

Affordable Housing

2.4

Trane Tech PLC

United States

Resource Efficiency

Total of Top 10

% OF EQUITY

2.3
28.4

The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives.
Holdings vary and there is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.

In the following countries, this material is provided by: Canada: Wellington Management Canada ULC registered in the provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Ontario, Prince Edward
Island, Quebec and Saskatchewan in the categories of Portfolio Manager and Exempt Market Dealer. In the UK, Wellington Management International Limited (WMIL), a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Ref: 208573). In
EEA countries where the Fund is registered: Wellington Management Europe GmbH which is authorised and regulated by the the the German Federal Financial Supervisory Authority, (BaFin). Shares of the Fund may not be distributed or marketed in any
way to German retail or semi-professional investors if the Fund is not admitted for distribution to these investor categories by BaFin. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), a corporation licensed by the Securities and
Futures Commission. Wellington Investment Management (Shanghai) Limited is a wholly-owned entity and subsidiary of WM Hong Kong . Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Registration No 201415544E), regulated by
the Monetary Authority of Singapore. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia), for use solely by wholesale clients (as defined in the Corporations Act 2001) .WMC is exempt from the requirement to hold an Australian financial
services licence (AFSL) under the Corporations Act 2001 in respect of financial services. WMC is regulated by the SEC under the laws of the United States, which differ from the laws applying in Australia. Japan: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM
Japan) (Registration No 199504987R) is registered as a Financial Instruments Firm with registered number: Director General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Number 428, a member of the Japan Investment Advisers Association, the Investment
Trusts Association, Japan (ITA) and the Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WMIL, WM Hong Kong, WM Japan and WM Singapore are also registered as investment advisers with the SEC; however, they will comply with the
substantive provisions of the US Investment Advisers Act only with respect to their US clients ©2021 Wellington Management. All rights reserved. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS ® is a registered service mark of Wellington Group Holdings LLP. | All
index data is provided “as is”. The Fund described herein is not sponsored or endorsed by the index provider. In no event shall the index provider, its affiliates or any data provider have any liability of any kind in connection with the index data or the Fund
described herein. No further distribution or dissemination of the index data is permitted without the index provider’s express written consent. | 69G7
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ Factsheet
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อิมแพค เฮดจ์
KKP GLOBAL IMPACT FUND - HEDGED
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP GIMPACT-H-SSF
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิด
ให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ
Wellington Global Impact Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็น
ว่ามีธุรกิจหลักที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้าง
ผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
• กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Wellington Management Company LLP
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วน
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด
• กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive
management/ Index tracking)
โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management)
(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน
รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com)

ผลการดําเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ¹˒²˒³ (%ต่อปี)

ผลการดําเนินการย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)
Year to
Date
กองทุนรวม
-21.28%
ตัวชี้วัด
-15.86%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
-23.42%
ความผันผวนของกองทุน
22.51%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด
20.24%
3 ปี
กองทุนรวม
ตัวชี้วัด
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน
ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ข้อมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน : 6 สิงหาคม 2564
วันเริ่มต้น class
: 9 สิงหาคม 2564
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน
: ไม่กําหนด
ผู้จัดการกองทุนรวม
1. นายศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล (ตั้งแต่ 6 ส.ค. 64)
2. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 6 ส.ค.
64)
ดัชนีชี้วัด* :
(1) 95% ดัชนี MSCI AC World NETR USD
Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(2) 5% ดัชนี MSCI AC World NETR USD
Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่
คํานวณผลตอบแทน
* Source : MSCI (Notice to Investors: The
MSCI information may only be used for your
internal use), please see further details
regarding MSCI's section 4. Attribution and
Notices in "หมายเหตุดัชนีชี้วัด".

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

2.72%
2.47%
-1.58%
24.02%
21.93%

-2.36%
-3.41%
-6.04%
23.14%
20.93%

-18.92%
-12.49%
-22.81%
22.22%
19.91%

5 ปี

10 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
-17.04%
-9.74%
N/A
20.13%
18.02%

1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนิน
งานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขาย
ชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทําการสุดท้ายของ
ปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดําเนินงาน
ของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทําการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

คําเตือน
• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
โปรดศึกษาคําเตือนที่สําคัญอื่นในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง
CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

https://am.kkpfg.com

KKP GIMPACT-H-SSF
การขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน
วันทําการซื้อ

: ทุกวันทําการ

วันทําการขายคืน

: ทุกวันทําการ

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

เวลาทําการ

: 8:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ํา

: 1,000 บาท

การขายคืนขั้นต่ํา

: ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ํา
: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่า ภายใน 5 วันทําการ¹
:
ขายคืน
(ปัจจุบัน T+4)²

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ํา : 1,000 บาท

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY
, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนําฝาก/นําส่งเช็ค T+4 สําหรับบัญชี
ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทําการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การจัดการ
2.6750 %
1.0700 %
รวมค่าใช้จ่าย
4.8150 %
1.2360 %
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี
วันที่ 9 ส.ค. 64 - 31 ก.ค. 65
3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี
ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ https://am.kkpfg.com
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าธรรมเนียม
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
การขาย
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การรับซื้อคืน
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
2.0000 %
ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย
50 บาท ต่อ 1 รายการ
ปัจจุบันยกเว้น
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ําซ้อนกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเภททรัพย์สิน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยลงทุนในประเทศ
เงินฝาก,บัตรเงินฝาก
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

%NAV
94.93
2.71
1.31
1.10
-0.05

ชื่อทรัพย์สิน
WELLINGTON GLOBAL IMPACT
FUND (WMGISAU ID)

%NAV
94.93

ข้อมูลเชิงสถิติ
Maximum
Drawdown
FX Hedging

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

-32.62%
94.53%

Sharpe Ratio

N/A

Alpha

N/A

Beta

1.06

Recovering Period
อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุน

N/A
0.20 เท่า

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ประเทศ
IRELAND

%NAV
94.93

KKP GIMPACT-H-SSF
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)
ชื่อกองทุน
ISIN code
Bloomberg code

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND
IE00BDB47662
WMGISAU ID

หมายเหตุดัชนีชี้วัด: Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form

and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute
investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data
and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided
on an “as is” basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other
person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the “MSCI Parties”) expressly disclaims all warranties
(including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular
purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect,
special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)
หมายเหตุการคํานวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคํานวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคํานวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่
บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ.จะจัดทําข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่าง
เป็นทางการ
หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ําของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คําอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คําอธิบาย
Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV
ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ําสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ
ลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา
นานเท่าใด
FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคํานวณจากมูลค่าที่ต่ํากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน
กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทําให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคํานวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม
ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio
สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด
ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า
หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ํา หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกําหนดอายุ ซึ่งคํานวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น
ที่จะได้รับคืน นํามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คํานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของ Yield to Maturity ของ
ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนําไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน
ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกําหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จํากัด
โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : https://am.kkpfg.com
ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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Wellington Global Impact Fund
USD S Accumulating Unhedged

MORNINGSTAR™ RATING*:
FUND DETAILS
Fund Inception: December 2016
Share Class Inception: December 2016
Fund Assets: USD 1.2 billion
NAV: USD 17.73

KEY INFORMATION

The Wellington Global Impact Fund is actively managed and seeks to understand the world’s social and environmental problems and
to identify and invest primarily in the equities of companies that we believe are addressing these needs in a differentiated way
through their core products and services. Through the Fund’s investments, we seek to improve access to, and the quality of, basic life
essentials, reduce inequality and mitigate the effects of climate change. The Fund seeks to deliver long-term total returns in excess of
the MSCI All Country World Index.

FUND PERFORMANCE (%)
Past performance does not predict future returns.
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FUND CHARACTERISTICS

TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

10.8

Domicile: Ireland
Regulatory Regime: UCITS
Legal Structure: Public Limited Company
Dealing Frequency: Daily
Country Registration: Austria, Belgium, Denmark,
Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Singapore *, Spain, Sweden,
Switzerland, United Kingdom.
ISIN: IE00BDB47662
Bloomberg: WMGISAU ID
Sedol: BDB4766
Lipper: 68396073
WKN: A2DGFF
*Restricted scheme

Asset-Weighted Market
Capitalisation:
Beta (3 Yr):
Tracking Risk (3 Yr, Annualised):
Turnover:

SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE

FEES AND PRICING
Minimum Investment: USD 1 million
Management Fee: 0.65% p.a.
Ongoing Charges Figure *: 0.79%
*The ongoing charges figure excludes Fund transaction costs, except
in the case of depositary fees and an entry/exit charge paid by the
Fund when buying or selling Shares in another collective investment
undertaking. A detailed description of the charges that apply is set out
in the section "Charges and Expenses" in the Prospectus. The ongoing
charges figure may change over time. Charges applied will reduce the
return potential of investments.
If an investor’s own currency is different from the currency shown,
costs could increase or decrease due to currency or exchange related
fluctuations.
For more information, please visit
www.wellingtonfunds.com
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Past results are not necessarily indicative of future results and an investment can lose value.
The inception date of the USD S Acc share class is 8 December 2016. | Periods greater than one year are annualised. | If an investor's own currency is different from the
currency in which the fund is denominated, the investment return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | Fund returns shown are net of USD S
Acc share class fees and expenses. Fund returns shown are net of actual (but not necessarily maximum) withholding and capital gains tax but are not otherwise
adjusted for the effects of taxation and assume reinvestment of dividends and capital gains. The index returns, where applicable, are shown net of maximum
withholding tax and assume reinvestment of dividends. | Please note the fund has a swing pricing mechanism in place. | If the last business day of the month is not a
business day for the Fund, performance is calculated using the last available NAV. This may result in a performance differential between the fund and the index. |
Source: Fund - Wellington Management. Index - MSCI. | From 1 October 2019-31 March 2020 the Management Fee was temporarily reduced to 0%. If a fee had been
applied during this period the performance shown would have been lower.

FUND MANAGEMENT
Tara Stilwell, CFA
28 years of experience

Wellington Management Company LLP (WMC) is an independently owned investment adviser registered with the US Securities and Exchange Commission. WMC, along with its affiliates (collectively, Wellington Management), provides investment
management and investment advisory services to institutions around the world. | This material and its contents may not be reproduced or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Wellington Management. MARKETING
COMMUNICATION. Nothing in this document should be interpreted as advice, nor is it a recommendation to buy or sell shares in Wellington Management Funds (Ireland) plc (the Fund. Investment in the Fund may not be suitable for all investors. The Fund
only accepts professional clients or investment through financial intermediaries. Fund shares are made available only in jurisdictions where such offer or solicitation is lawful. Please read the latest Key Investor Information Document (KIID) Prospectus,
and latest annual report (and semi-annual report) before investing. For each country where the Fund is registered for sale, the prospectus, complaints procedure and summary of investor rights in English, and the KIID in English and an official language,
are available free of charge from the Funds Transfer Agent State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland and from www.Wellington.com/KIIDs. Complaints can be submitted to the Complaints Officer at the
address of the Funds Transfer Agent or by email to WellingtonGlobalTA@statestreet.com. The Fund is authorised and regulated as a UCITS scheme by the Central Bank of Ireland. The Fund may decide to terminate marketing arrangements for shares in an
EU Member State by giving 30 working days’ notice. | In Switzerland, the Fund offering documents can be obtained from the local Representative and Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The
Prospectuses are available in English, French and Swiss French. | Rating: *As at 30/11/2022. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or
timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted average of the three, five, and ten year (if
applicable) ratings, based on risk-adjusted returns. Past performance is no guarantee of future results. © 2022 Morningstar. All Rights Reserved.
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WHAT ARE THE RISKS?

REGIONAL DISTRIBUTION

THEME DISTRIBUTION

CAPITAL: Investment markets are subject to economic,
regulatory, market sentiment and political risks. All
investors should consider the risks that may impact
their capital, before investing. The value of your
investment may become worth more or less than at the
time of the original investment. The Fund may
experience a high volatility from time to time.
CONCENTRATION: Concentration of investments within
securities, sectors or industries, or geographical regions
may impact performance.
CURRENCY: The value of the Fund may be affected by
changes in currency exchange rates. Unhedged
currency risk may subject the Fund to significant
volatility.
EMERGING MARKETS: Emerging markets may be
subject to custodial and political risks, and volatility.
Investment in foreign currency entails exchange risks.
EQUITIES: Investments may be volatile and may
fluctuate according to market conditions, the
performance of individual companies and that of the
broader equity market.
HEDGING: Any hedging strategy using derivatives may
not achieve a perfect hedge.
SMALL AND MID-CAP COMPANY: Small and mid-cap
companies' valuations may be more volatile than those
of large cap companies. They may also be less liquid.
SUSTAINABILITY: A Sustainability Risk can be defined
as an environmental, social or governance event or
condition that, if it occurs, could cause an actual or
potential material negative impact on the value of an
investment.
Before subscribing, please refer to the Fund offering
documents/prospectus for further risk factors and pre-investment
disclosures. For the latest NAV, please visit www.fundinfo.com.
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TOP 10 HOLDINGS
COMPANY NAME

MARKET

INDUSTRY

Boston Scientific

United States

Health

3.5

Agilent Technologies

United States

Health

3.3

Danaher Corp

United States

Health

3.3

Globe Life Inc

United States

Financial Inclusion

2.9

Westinghouse Air

United States

Resource Efficiency

2.9

Hubbell Inc
GoDaddy Inc

United States
United States

Resource Efficiency
Digital Divide

2.7
2.7

First Solar Inc

United States

Alternative Energy

2.4

Sun Communities Inc

United States

Affordable Housing

2.4

Trane Tech PLC

United States

Resource Efficiency

Total of Top 10

% OF EQUITY

2.3
28.4

The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives.
Holdings vary and there is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.

In the following countries, this material is provided by: Canada: Wellington Management Canada ULC registered in the provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Ontario, Prince Edward
Island, Quebec and Saskatchewan in the categories of Portfolio Manager and Exempt Market Dealer. In the UK, Wellington Management International Limited (WMIL), a firm authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Ref: 208573). In
EEA countries where the Fund is registered: Wellington Management Europe GmbH which is authorised and regulated by the the the German Federal Financial Supervisory Authority, (BaFin). Shares of the Fund may not be distributed or marketed in any
way to German retail or semi-professional investors if the Fund is not admitted for distribution to these investor categories by BaFin. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), a corporation licensed by the Securities and
Futures Commission. Wellington Investment Management (Shanghai) Limited is a wholly-owned entity and subsidiary of WM Hong Kong . Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Registration No 201415544E), regulated by
the Monetary Authority of Singapore. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia), for use solely by wholesale clients (as defined in the Corporations Act 2001) .WMC is exempt from the requirement to hold an Australian financial
services licence (AFSL) under the Corporations Act 2001 in respect of financial services. WMC is regulated by the SEC under the laws of the United States, which differ from the laws applying in Australia. Japan: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM
Japan) (Registration No 199504987R) is registered as a Financial Instruments Firm with registered number: Director General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Number 428, a member of the Japan Investment Advisers Association, the Investment
Trusts Association, Japan (ITA) and the Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WMIL, WM Hong Kong, WM Japan and WM Singapore are also registered as investment advisers with the SEC; however, they will comply with the
substantive provisions of the US Investment Advisers Act only with respect to their US clients ©2021 Wellington Management. All rights reserved. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS ® is a registered service mark of Wellington Group Holdings LLP. | All
index data is provided “as is”. The Fund described herein is not sponsored or endorsed by the index provider. In no event shall the index provider, its affiliates or any data provider have any liability of any kind in connection with the index data or the Fund
described herein. No further distribution or dissemination of the index data is permitted without the index provider’s express written consent. | 69G7

