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* ผลตอบแทนท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ป�ขึ้นไปจะแสดงเป�นผลตอบแทนเฉล่ียต่อป� 

   

 

 

 

 
 

ประเภทกองทุนรวม / กลุม่กองทุนรวม 
 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก 
 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / sector fund 
 กลุ่ม Fund of Property fund - Foreign 
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นโยบายและกลยุทธก์ารลงทุน 
 กองทุนเน้นลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์/ REITs ท่ี        

จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก โดยเฉลี่ยรอบป�บัญชีไม่
น้อยกว่า 80% ของ NAV และอาจลงทุนใน derivatives เพ่ือ FX hedging หรือเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (EPM) ได้ โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

 บริษัทจัดการได้มอบหมายให้ Manulife Investment Management (Singapore) Pte. 
Ltd. เป�นผู้รับดำเนินการงานลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsource) โดยไม่รวม
ส่วนของการลงทุนในประเทศ 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน 

 มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีช้ีวัด (Active Management) 

ข้อมูลกองทุนรวม 
วันจดทะเบียนกองทุน 4 ส.ค. 60 

วันเริ่มต้น class 4 ส.ค. 60 

นโยบายการจ่ายเงินป�นผล ไมจ่่าย 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 
 

ผู้จัดการกองทุนรวม 
ชื่อ - นามสกุล วันท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์    1 ม.ีค. 66 

นายจีซู หลิว 16 ม.ค. 66  

ผลการดำเนินงานและดัชนีช้ีวัดย้อนหลัง 5 ป�ปฏิทนิ (% ต่อป�) 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีช้ีวัด 
S&P Pan Asia Ex-Japan, AU, NZ REIT Index สัดส่วน 100% 
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือคำนวณผลตอบแทนเป�นสกุลเงิน
บาท ณ วันท่ีคำนวณผลตอบแทน 

คำเตือน 
 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป�นสิ่ง

ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูง
กว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบป�กหมุด (% ต่อป�*) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป� 

KWI APREIT-A 0.46 -5.76 9.21 -9.00 
ดัชนีช้ีวัด -0.20 -3.47 3.96 -6.94 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 0.03 -5.33 1.32 -19.18 
ความผันผวนกองทุน 0.91 0.94 1.03 16.10 
ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 0.76 0.78 0.82 12.45 

 3 ป� 5 ป� 10 ป� ตั้งแต่จัดตั้ง 

KWI APREIT-A 0.38 -0.39 N/A 0.10 
ดัชนีช้ีวัด 1.81 1.77 N/A 2.03 
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 1.16 -0.88 N/A  
ความผันผวนกองทุน 13.87 15.76 N/A 14.97 
ความผันผวนดัชนีช้ีวัด 12.08 13.87 N/A 13.28 

 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

จัดอันดับกองทุน Morningstar (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เม.ย. 66) 
กองทุนได้เรทต้ิง 4 ดาว (Morningstar Rating Overall) 

 

 

  

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 
ข้อมูล ณ วันท่ี 28 เมษายน 2566 

กองทุนเป�ด เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟ�ก พร็อพเพอร์ตี้ รีท  
ชนิดสะสมมูลค่า (KWI APREIT-A) 

 

 

 
 

ระดับความเส่ียง 

ต่ำ สูง 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกดั 
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ 
บริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
ได้ท่ีหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 

8 : เส่ียงสูงมาก 
ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs เป�นต้น 

โดยเฉล่ียในรอบป�ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 
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การซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซือ้ขาย 

เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. 

การซื้อครั้งแรกข้ันต่ำ : 1,000 บาท การขายคืนข้ันต่ำ : ไม่กำหนด 

การซื้อครั้งถัดไปข้ันต่ำ : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือข้ันตำ่ : ไม่กำหนด 

 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 
วันทำการ นับถัดจากวันรับคำสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน (T+5) (ประกาศ NAV T+1) 

 

ข้อมูลเชิงสถิต ิ
Maximum drawdown -34.80% 
Recovering Period N/A 
FX Hedging 75.44% 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.13 
Sharpe ratio -0.12 
Alpha  -1.30 
Beta  1.09 
Tracking Error - 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อป�ของ NAV) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

การจัดการ 1.6050 1.6050 

รวมค่าใช้จ่าย 5.3500 1.8260 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป�นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 
Country %NAV 

Singapore 61.13 

Hong Kong 26.83 

Australia 10.38 

  

   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

ค่าธรรมเนียม สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 

การขาย 

 กรณีซื้อกองทุนน้ีอย่างเดียว 
 กรณีซื้อ Unit-Link 

 
1.50% 
ไม่ม ี

 
1.50% 
ไม่ม ี

การรับซื้อคืน 

 กรณีซื้อกองทุนน้ีอย่างเดียว 
 กรณีซื้อ Unit-Link 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ไม่ม ี ไม่ม ี

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ม ี ไม่ม ี

การโอนหน่วย ไม่เกิน 200 บาท/รายการ ไม่เกิน 200 บาท/รายการ 

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป�นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษธีุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 
หมายเหตุ:  
1 กองทุนไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก แต่มีการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (กองทุนปลายทาง) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(กองทุนต้นทาง) (ถ้ามี) ตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายดังกล่าว เฉพาะกรณีที่เป�นการสับเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ 
2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยอาจเพิ่ม
อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ป� 

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ชื่อทรัพย์สิน %NAV 

Retail REITs 45.83 

Industrial REITs 29.74 

Diversified REITs 7.50 

Hotel & Resort REITs 7.02 

Office REITs 3.92  
 

 

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน 

ชื่อทรัพย์สิน %NAV 

หน่วยลงทุน/ทรสัต ์ 97.66 

เงินฝากธนาคาร 1.63 

สินทรัพย์และหน้ีสินอ่ืน 0.71  

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดบัแรก 

ชื่อทรัพย์สิน %NAV 

Link REIT 19.62 

CapitaLand Ascendas REIT 9.83 

CapitaLand Integrated 
Commercial Trust 

9.41 

Mapletree Logistics Trust 5.48 

Frasers Logistics & 
Commercial Trust 

5.21 
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คำอธิบาย 

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ป�ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ป�) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อ

หน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป�นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะ

ขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

Recovering Period :  ระยะเวลาการฟ��นตัว เพื่อเป�นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟ��นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะ

เวลานานเท่าใด 

FX Hedging :  เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซ้ือ

หลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ป�หารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลา

เดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ

กองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเส่ียงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุน

รวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป�นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่า

ภายใต้ระดับความเส่ียงเดียวกัน 

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้

สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซ่ึงเป�นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม 

Beta :  ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

ของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด 

Tracking Error : อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้าง

ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น 
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บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด 
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ป�จจัยความเสี่ยงของกองทุน 

1. ความเส่ียงจากการลงทุนของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) : เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหมวด

อุตสาหกรรมอสังหารมิทรัพย์เพียงหมวดเดียว จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจะพิจารณาถึงรายละเอียดของโครงสร้างและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุน

เข้าไปลงทุนในประเภททรัพย์สินต่าง ๆ เป�นสำคัญ เพ่ือช่วยลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียวได้

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะโดยรวมของตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจปรบัตัวเพิ่มขึ้น

หรือลดลง เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงเป�นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักทรัพย์ และภาวะของตลาด รวมถึงป�จจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังติดตาม

สถานการณ์การที่เปลี่ยนแปลงของตลาด ณ ขณะนั้นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาปรับลดสัดส่วน และกระจายการลงทุนให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน

3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือตราสาร (Liquidity Risk) : ความเส่ียงจากการไม่สามารถขายหน่วยลงทุน หรือตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ได้

เน่ืองจากกองทุนหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีสภาพคล่องต่ำ กองทุนจึงอาจขายหลักทรพัย์ดังกล่าวไม่ได้ในช่วงเวลาน้ันหรือไม่ได้ราคาตามท่ีต้องการ

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการได้มีการคัดเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีสภาพคล่องสูง โดยคำนึงถึง

ปริมาณการซ้ือขายของกองทุนน้ัน ซ่ึงจะช่วยให้กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการรองรับการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนภายในประเทศ

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ (Credit Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือ

ตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว้ประสบป�ญหาทางการเงินจนไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบ้ียตามท่ีตกลง หรืออาจจะชำระไม่ครบตามจำนวนท่ีได้ตกลงไว้

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : บริษัทจัดการมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกตราสารท่ีจะลงทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดย

จะมีการกำหนดอันดับความน่าเช่ือถือขั้นต่ำของตราสารท่ีสามารถลงทุนได้ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมท้ังมีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ีอย่าง

เคร่งครัด

5. ความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน (Country and Political Risk) : ความเส่ียงในการลงทุนท่ีขึ้นอยู่กับความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองของประเทศท่ี

กองทุนนำเงินไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน อาจเกิดการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้าน

เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ป�จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองในแต่ละ

ประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงในส่วนน้ี

6. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

หรือการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกับเงินอีกสกุลหน่ึง ซ่ึงจะทำให้ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศมีความ

ไม่แน่นอนเน่ืองจากต้องแลกเปล่ียนสกุลเงิน

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดย

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เช่น การทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปล่ียน โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงิน

มหภาคเพ่ือบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

7. ความเส่ียงของการนำเงินออกจากประเทศท่ีลงทุน (Repatriation Risk) : ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น

การออกมาตรการของทางการในประเทศเม่ือเกิดภาวะวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่

สามารถชำระหน้ีได้ตรงตามกำหนด หรืออาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงนิคืนตามระยะเวลา

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบายทางการเงินและข้อกฎหมายของประเทศที่กองทุน

ลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือช่วยลดความเส่ียงในส่วนน้ี

8. ความเส่ียงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปล่ียนเงิน : โดยปกติการทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป�นอัตรา

แลกเปล่ียนเป�นการทำธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการผันผวนของค่าเงิน ซ่ึงกองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้น หากอัตราแลกเปล่ียน

มีการเปล่ียนแปลงไม่เป�นไปตามท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ และนอกจากน้ีกองทุนยังมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาท่ี

ได้ตกลงไว้

แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  บริษัทจัดการอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป�นอัตราแลกเปลี่ยนเพื ่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน

(Hedging) โดยบริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและแนวโน้มอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนที่จะทำการป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจมีความใกล้เคียงกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด และเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(Derivatives)
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