Fund ID: H90

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รบั การรับรอง CAC

กองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
K China Equity Fund-A(A)
K-CHINA-A(A)
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสีย่ งต่างประเทศ

คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้ เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกาลังจะลงทุนอะไร?
 นโยบายการลงทุนของกองทุน K-CHINA-A(A)
- กองทุนเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc)
– USD (กองทุนหลัก)
- กองทุนป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
- กองทุน K-CHINA-A(A) เสนอขายหน่ วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป
 นโยบายกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก)
- Bloomberg Ticker: JPMCIAU:LX
- กองทุ นหลัก จะลงทุ น ในตราสารทุ นของบริ ษั ท ที่ ต้ังถิ่ นฐานหรื อดาเนิ น ธุ รกิ จ ส่ว นใหญ่ ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพ ย์สินของกองทุ น รวมถึ งอาจลงทุ นในหุ น้ จี น Ashares ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุน K-CHINA-A(A)
เน้น ลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวมต่ า งประเทศเพี ย งกองทุ นเดี ย ว โดยมุ่งหวัง ให้ผ ลประกอบการ
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
 ผูล้ งทุนที่เชื่อมัน่ ในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ จีน
 ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุน หลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้ นหรือลดลงจน
ตา่ กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทาให้ขาดทุนได้
 ผูล้ งทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งปต่ 5 ปี ขึ้ นไป

กองทุนรวมนี้ ไม่เหมาะกับใคร
 ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่ นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทาอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้
 อ่านหนังสือชี้ ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผูส้ นับสนุ นการขายและบริษัทจัดการ
 อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คาเตือนที่สาคัญ








กองทุนหลักเน้นลงทุนในจีนทาให้ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่า
กองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดหุน้ พัฒนาแล้วหรือกองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจาย
การลงทุนในหุน้ ในหลายประเทศหรือในหลายภูมิภาค และผูล้ งทุนอาจขาดทุนหรือได้รบั เงินคืนตา่
กว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
กองทุนลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่เต็มจานวน
(ไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
กองทุนนี้ และกองทุ นหลักลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจ
ออกมาตรการในภาวะที่ เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทาให้กองทุ นไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศซึ่ งอาจส่งผลให้ ผู ้ลงทุ นอาจได้รับชาระเงิ นค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนด
การลงทุ นในหน่ วยลงทุนตามรูป แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุ นมีความเสี่ยง ผูเ้ อา
ประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ ได้ลงทุนไป ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นควรศึ กษา
รายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม
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ปั จจัยความเสีย่ งที่สาคัญ
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
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ค่าธรรมเนียม
* ค่าธรรมเนี ยมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รบั ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นข้อมูลของรอบปี บัญชีล่าสุดของกองทุน ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ

สูงสุดไม่เกิน
1.50%
1.50%
ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ตามที่จ่ายจริง

เก็บจริง
1.50%
ยกเว้น

หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
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ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD
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ผลการดาเนินงานในอดีต
* ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต *

3. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity
4. ผลการดาเนินงานย้ อนหลังแบบปั กหมุดของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) –
USD ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
จานวนเงินทุนของโครงการ
ซื้ อและขายคืน
หน่วยลงทุน

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อคืน

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน)
4 พฤศจิกายน 2552
ไม่กาหนด
30,000 ล้านบาท
วันทาการซื้ อ :
ทุกวันทาการซื้ อขาย เวลา 8.30 น. – 15.30 น
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อครั้งแรก : 500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการซื้ อครั้งถัดไป : 500 บาท
วันทาการขายคืน :
ทุกวันทาการซื้ อขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 -14.30 น.
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืน : 500 บาท
มูลค่าคงเหลือในบัญชีข้นั ตา่ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 4 วันทาการหลังจากวันทารายการขายคืน
(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+4 เวลา 10.00น.)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.kasikornasset.com
คุณชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ ผูจ้ ดั การกองทุนทางเลือก
วันที่เริ่มบริหาร K-CHINA-A(A) : 20 เมษายน 2564
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988
Website : www.kasikornasset.com
Email : Ka.customer@Kasikornasset.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ www.kasikornasset.com
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กรณีสงวนสิทธิไม่ขายหน่วย กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
ลงทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยูภ่ ายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงิน
ฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
 ได้รบั อนุ มตั ิจดั ตั้ง และอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนิ นการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด
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คาอธิบายความเสี่ยง
 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับ
ความน่ าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี้
โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กู ้
ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้
ระดับ
การลงทุน

ระดับที่
น่ าลงทุน

ระดับที่
ตา่ กว่า
น่ าลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คาอธิบาย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุดที่จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

A

A(tha)

A

A

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ตา่ กว่า
BBB

ตา่ กว่า
BBB(tha)

ตา่ กว่า
Baa

ตา่ กว่า
BBB

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงตา่ มากที่จะ
ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงตา่ ที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตาม
กาหนด
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยซึ่งขึ้ นกับปั จจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนี้ จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้ น อัตราดอกเบี้ ยของตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้ นด้วย ดัง นั้นราคาตราสารหนี้ ที่
ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้ อขายในระดับราคาที่ตา่ ลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio
duration ตา่ กว่า
(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มลู ค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งใน
และต่างประเทศ เป็ นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวม
มีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
 ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่ ง (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมัน่ คงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุน
อาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายตัวการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
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- ความเสี่ ย งจากการลงทุ น กระจุ ก ตัว ในหมวดอุ ต สาหกรรมใดอุ ตสาหกรรมหนึ่ ง (High Sector
Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ง
หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้ น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผันผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (High Country Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุ นดังกล่าวอาจมีผลการ
ดาเนิ นงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุล
เงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง
ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทน
มากขึ้ นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
บริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี้
- ป้ องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้ องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้ องกันความเสี่ ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้ องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่ องจากการป้ องกันความเสี่ยงขึ้ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณา
ว่าจะป้ องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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