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1.1 นโยบายการลงทนุ  
1.1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน 
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทุนหลัก) ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอตัราส่วนโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
กองทุนหลกัมุ่งหวงัให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดชันี Shanghai Stock Exchange (SSE) 
Science and Technology Innovation Board 50 Index โดยกองทนุหลกัจะลงทนุอยา่งน้อย 
80% ของสินทรัพย์ทัง้หมดในหลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยดชันีอ้างอิง
ประกอบด้วยหุ้น และ depositary receipts ของบริษัทชัน้น า 50 บริษัทตามมลูค่าหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดท่ีจดทะเบียนใน SSE STAR Market ซึ่งเป็นตลาดใหม่ท่ีดูแลโดยตลาด
หลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีบริษัทท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมูลของตลาดหลกัทรัพย์เซี่ยงไฮ้ บริษัทท่ีจดทะเบียนใน SSE 
STAR Market ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีสูงและมีกลยุทธ์ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นไปท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศยคุใหม่ Biomedicine อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือระดบัไฮเอ็นด์ 
และอตุสาหกรรมอื่นๆ  
กองทนุหลกัดงักลา่วบริหารจดัการโดย Krane Funds Advisors LLC และลงทนุในรูปสกลุ
เงินดอลลาร์สหรัฐ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคต
เป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ
เปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ท าให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึน้กบัสถานการณ์ตลาด 
และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้ง



3 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือ
ชอ่งทางอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทนุดงักลา่ว 
ทัง้นี ้การลงทนุของกองทนุใน กองทนุหลกัจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทนุอาจ
เข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือ
มีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ใน
และต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าท่ีสามารถ
ลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated) และหลกัทรัพย์ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted Securities)  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของกองทนุหลกัเพิ่มเติมได้

ท่ีhttps://kraneshares.com/kstr 

 

1.2 กลยทุธ์ในการบริหารจดัการลงทนุ 

1.2.1 กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ มุ่งหวงั

ให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั  

1.2.2 กองทนุ KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทนุหลกั) มีการ

เคลื่อนไหวตามดชันี (Index Tracking) 
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-  ผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดาท่ีสามารถน าเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไป

ลดหยอ่นจากเงินได้สทุธิเพื่อประหยดัภาษีได้  

- ผู้ลงทนุท่ีสามารถรับความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ ซึง่อาจจะปรับตวัเพิ่ม

สงูขึน้ หรือลดลงจนต ่ากวา่มลูคา่ท่ีลงทนุและท าให้ขาดทนุได้ 

- ผู้ ท่ีสามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวา่การ

ลงทนุในตราสารหนีท้ัว่ไป 

 

     ผู้ลงทนุท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 

ท ำอย่ำงไรหำกยงัไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม  หรือสอบถำมผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ 

         อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

 

 

ค ำเตอืนที่ส ำคัญ 

1.ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไว้ไม่น้อยกวา่ 5 ปี และไถ่ถอน

หน่วยลงทนุดงักลา่วเมื่อผู้ลงทนุนัน้มีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปี บริบรูณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

2.ผู้ลงทนุไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า

หรือน าไปเป็นประกนั 
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3.สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพนีพ้ึงได้รับจะ

สิน้สุดลงเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

ช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในก าหนดเวลา และหากการช าระคืนสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีดงักล่าวไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดผู้ ถือหน่วยจะต้องช าระเงินเพิ่มและ/หรือ

เบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

4.ผู้ ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือท่ีผู้สนบัสนุน

การขายหรือรับซือ้คืน 

5.กองทนุนีมิ้ใชก่องทนุคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทนุจงึมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทนุ 

6.เน่ืองจาก กองทุน KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (กองทุนหลัก) เพิ่ง

จดัตัง้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 กองทนุหลกัจงึมีขนาดเล็ก ดงันัน้ กองทนุไทย อาจลงทนุใน

กองทนุหลกัเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของกองทนุหลกั ซึง่อาจส่งผลต่อการมีส่วน

ได้เสียของการใช้สิทธิออกเสียงในการควบคมุกองทนุหลกัท่ีกองทนุเข้าลงทนุ 

7.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ อาจจะเข้า

ลงทุนในกองทุนหลกัในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตา่งประเทศตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทัง้นี ้เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยง

อตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/ หรือ

ได้รับเงินคืนต ่ากวา่เงินลงทนุเร่ิมแรกได้   

8.กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Star50 Chinese Technology เพื่อการเลีย้งชีพ อาจลงทุน

ในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management (EPM)) และอาจลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท าให้กองทนุ

นีมี้ความเสี่ยงมากกว่ากองทนุรวมท่ีลงทุนในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุน
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ในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง                     

จงึเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความเสี่ยงได้สงูกวา่  ผู้ลงทนุ

ทัว่ไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณ์

การลงทนุวตัถปุระสงค์การลงทนุ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

9. การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non- investment grade / 

unrated / unlisted ดงันัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีสูงขึน้จากการไม่ได้รับช าระคืนเงินต้น

และดอกเบีย้    

10.กองทุนหลักลงทุนในหุ้ นของบริษัทประเทศจีนท่ีเน้นท าธุรกิจในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจ านวน 50 ตวัแรกท่ีจดทะเบียนใน SSE Science and Technology Innovation 

Board ซึ่งมีบางบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิมกิจการ และอยู่ในช่วงท าการวิจยั ความสามารถในการขยาย

ฐานลกูค้ายงัไม่มาก และอาจมีความไม่แน่นอนของผลประกอบการ 

11.กองทุนหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศ

สหรัฐอเมริกา จึงต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุน

หลักไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์จีนบางตัวตามมาตรการการคว ่าบาตรของสหรัฐต่อ

ประเทศจีน (US Sanction)  และท าให้กองทุนท่ีผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับดัชนี 

STAR50 Index ในบางชว่งเวลา 

12.บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทุน

เป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่า การหยดุรับค าสัง่ดงักล่าวจะเป็น

การรักษาประโยชน์กองทุนและ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศล่วงหน้าอย่าง

น้อย 3 วันก่อนการหยุดรับค าสั่งซือ้ / ค าสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศ

ดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการ ส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และแจ้ง
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ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีประกาศหยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่

สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร 

13.เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทนุหลกั บริษัทจดัการอาจน าส่งข้อมลู

ของผู้ ถือหน่วยลงทุนนี ้(รวมถึงผู้ เคยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยงักองทุนหลกั(รวมถึงผู้ เก่ียวข้อง) 

และหน่วย งานราชการท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดราย

หนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทุน หรือ 

ตามค าขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยและ/หรือ

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

ผ่าน นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจจะระงบัหรือหยดุให้บริการและด าเนินการให้มีการขายคืน

หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าเกณฑ์

ต้องห้ามตามข้อก าหนดของกองทนุหลกัในการด าเนินการดงักล่าวข้างต้นทัง้หมด ทัง้นี ้ให้ถือ

ว่า บริษัทจดัการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้รับความยินยอมจากผู้

ถือหน่วยลงทนุแล้วในการให้ข้อมลูดงักลา่ว  

14.บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อ

ประโยชน์กบั  

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ มีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถงึผู้ ท่ีมีหนงัสือเดินทาง

ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ถือ Green Card ท่ีออกประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) นิติบคุคล รวมถงึบริษัท หรือห้างหุ้นสว่น เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศ

สหรัฐอเมริกา รวมถงึสาขาของนิติบคุคลดงักลา่ว        

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
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4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือ

ช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบัหน่วยลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้นี ้รวมถงึผู้ลงทนุท่ี

ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการท่ีตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักลา่ว       

5) กองทรัพย์สินของบคุคลและนิติบคุคลดงักลา่วตามข้อ1 - 4       

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอน

หน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม ส าหรับผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะดงักลา่วข้างต้น 

15.ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของ

รัฐต่างประเทศหรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบตัิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าท่ีเกิดขึน้

แล้วในขณะนี  ้ห รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบ

และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไป

ตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ  ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ตลอดจนการขอค ายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิ

ด าเนินการอื่นใดเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมาย

ของรัฐตา่งประเทศ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  

  

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 

 

http://www.tmbameastspring.com/
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• ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

พิจารณาคา่ความผนัผวนของผลการด าเนินงานกองทนุรวม (standard deviation : SD) ตอ่ปี 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี

มลูค่าของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงจากปัจจยัภายนอก 

เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่ง

พิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง 

แสดงวา่กองทนุรวมมีความผนัผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพย์สงู  
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• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง 
(High sector concentration risk) 

พิจารณาจากการลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่มากกวา่ 20% ของ 
NAV รวมกนั 

 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมีการกระจกุตวัในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 

• ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหน่ึง (High country 
concentration risk) 

พิจารณาการลงทนุแบบกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึง่มากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นีไ้ม่รวมถงึการลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเสนอขายอยูใ่นประเทศไทย 

 
• ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk) 

พิจารณาจากนโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกองทนุรวม 

 

ความ เสี่ ย งจากการเปลี่ ยน แปลงของอัต ราแลก เปลี่ ยน  (Currency Risk) หมายถึ ง                  

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวม

ลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทุนรวม

จะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุใน  ชว่งท่ีบาทแข็งและขายท า

ก าไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน  
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ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนจงึเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว ซึง่

ท าได้ดงัตอ่ไปนี ้

• อาจป้องกนัความเสี่ยงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวม : ผู้ลงทนุอาจมีความเสี่ยงจาก

อตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากการป้องกนัความเสี่ยงขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุรวมใน

การพิจารณาวา่  จะป้องกนัความเสี่ยงหรือไม่ 

 

*คณุสามารถดขู้อมลูปัจจยัความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ท่ี www.tmbameastspring.com 

 

 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 
 

หน่วยลงทุนของ
กองทุนตรำสำรทุน

93.83

เงนิฝำกธนำคำร
ประเภทออมทรัพย์

6.13

ประเภทรำยกำรค้ำง
รับอื่นๆ
0.41

ประเภทรำยกำรค้ำง
จ่ำยหรือหนีส้ินอื่นๆ

-0.37
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ข้อมลูกองทนุหลกั ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2565 

 
 

 

ช่ือทรัพย์สิน %ของ NAV 

KRANESHARES SSE STAR MKT 50 93.83 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

  

Information 
Technology

56.43

Health Care
17.76

Industrials
9.57

Materials
10.16

Consumer 
Discretionary

5.79
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  ค าอธิบายเพิ่มเติม :  
1.ร้อยละตอ่ปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียน และคา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขาย
กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว) 
2.คา่ใช้จา่ยอื่นๆ เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีประมาณการได้ 
3.สามารถดคูา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมย้อนหลงั 3 ปี เพิ่มเติมได้ท่ี 
https://www.tmbameastspring.com/THDocs/QA/RST_02.pdf 
 

1.0700
0.0321 0.1510 0.0000

1.2531

สูงสุดไม่เกิน 2.1400

สูงสุดไม่เกิน 0.1070 สูงสุดไม่เกิน 0.2140

สูงสุดไม่เกิน 1.2840

สูงสุดไม่เกิน 3.7450
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8.00
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เนี
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ที่เ
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กเ
ก็บ

จริ
ง 

%
 ต่
อปี

ขอ
ง 

N
A

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จำกกองทนุรวม

 * ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ / 
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

ไม่มี ไม่มี 

คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
สว่นตา่งมลูคา่หน่วยลงทนุ (Spread) ท่ีเรียก
เก็บจากผู้ท ารายการนี ้(เก็บเข้ากองทนุ) 

 0.25% ไม่มี 

 
หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
 ค าอธิบายเพิม่เติม : ส่วนต่างมลูค่าหน่วยลงทนุ (Spread) จะถกูน าส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทนุทัง้
จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ ภาษีมลูค่าเพิม่ หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขาย
หลกัทรัพย์ 
 

 
 

 
• กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -42.85 
• ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 30.86 
• ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำยคือ  
Greater China Equity 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ผลการด าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถงึผลการด าเนินงานในอนาคต * 
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ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด  
 

ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
กองทุน Year to date 3 เดือน Percentile 6 เดือน Percentile ตัง้แต่จัดตัง้ 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -27.68% -20.66% 95th -32.71% 95th -30.68% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ัด -27.50% -18.30% 95th -33.38% 95th -28.39% 

ควำมผันผวนของกองทุน 33.47% 37.88% 50th 31.51% 50th 30.86% 

ควำมผันผวนของตัวชีว้ัด 35.12% 39.81% 75th 33.03% 75th 32.69% 

หมายเหต ุ: ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลงัแบบปักหมดุตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป แสดงเป็น % ต่อปี 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
 
ตำรำงแสดงผลกำรด ำเนินงำนกลุ่ม Greater China Equity ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2565 

 Return (%) Standard Deviation (%) 

Peer Percentile 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

5th Percentile -5.45 -10.86 -20.49 10.90 6.02 7.04 29.54 23.75 22.13 15.59 16.04 14.93 

25th Percentile -9.26 -16.91 -27.91 3.21 2.81 5.40 32.67 25.75 23.78 16.55 17.12 16.00 

50th Percentile -13.46 -21.02 -34.06 0.93 0.11 2.45 38.12 31.51 28.71 17.19 17.55 17.85 

75th Percentile -15.25 -25.42 -36.32 -5.05 -5.72 -0.84 47.35 36.50 32.21 18.30 18.16 18.75 

95th Percentile -17.28 -29.58 -42.08 -10.83 -8.11 -2.31 76.40 59.67 47.94 21.00 20.31 22.07 

 

 

 Year to date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตัง้แต่จัดตัง้ 

Share Class -3.14% 9.28% -6.86% 29.24% 34.87% 35.55% 

Benchmark 17.94% 5.88% 16.14% 29.76% 14.95% 14.66% 

 

 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลักแบบปักหมุด 
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 2020 2019 2018 

Share Class 153.65% 34.03% -22.90% 

Benchmark 15.94% 28.11% -14.13% 

 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
สามารถดผูลด าเนินงานท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี www.tmbameastspring.com 
 
ดชันีชีว้ดั(Benchmark) ของกองทนุรวม คือ ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมหลกั ในรูปสกลุ
เงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ
ผลตอบแทน 
 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่จ่าย 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ีจดทะเบียน 18 พฤศจิกายน 2564 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 
ซือ้และขายคืนหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ขาย :  ทกุวนัท าการ 
 ภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 ถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ราคา IPO (บาท) :  10 บาท 
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  1 บาท    
 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  1 บาท 
 วนัท่ีท าการขายคืนภายในระยะเวลาตัง้แต่ :  8.30 น. 
 วนัท่ีท าการขายคืนถึงระยะเวลา :  15.30 น. 
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :  ระยะเวลาการรับเงินค่า

ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนหลักตำมปีปฏิทิน 
 

http://www.tmbameastspring.com/
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ขายคืน :   
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัท าการ1 นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 
(ปัจจบุนัและในภาวะปกติจะช าระภายใน 4 วนัท าการซือ้
ขายถดัจากวนัท าการซือ้ขาย (T*+4 วนัท าการซือ้ขาย))  
หมายเหต ุ: 
1มิให้นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม ซึง่บริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุท าการใน
ต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในหนงัสือชีช้วน 

 สามารถตรวจสอบมลูค่าทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี 
website : www.tmbameastspring.com  

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของ
กองทนุ (Portfolio Turnover Ratio) 

0.00 % 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) และทกุสาขา
ทัว่ประเทศ โทรศพัท์ 0-2299-1111 หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน ๆ ท่ี บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ หรือ
ทาง Website ของบริษัทจดัการ ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

รายช่ือผู้จดัการกองทนุ พรศจี วรสทุธิพศิิษฎ์ 
วนัท่ีเร่ิมบริหาร 18 พฤศจิกายน 2564 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนงัสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทหารไทย จ ากดั 
ท่ีอยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : 0-2838-1800  
website : www.tmbameastspring.com 

อนญุาตให้ผู้ ท่ีมีสญัชาติ US ลงทนุ ไม่ใช ่
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ธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี 
www.tmbameastspring.com 

ข้อมลูอ่ืนๆ ช่ือกองทนุหลกั    :กองทนุ  KraneShares SSE STAR 
Market 50 Index ETF 
Inception Date  :27 มกราคม 2564 
Bloomberg Code :  KSTR US 
นโยบายการลงทนุของกองทนุต่างประเทศ : 
กองทนุจะลงทนุอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ทัง้หมดใน
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นส่วนประกอบของดชันีอ้างอิง และ
depositary receipts ซึง่รวมถึง American depositary 
receipts ซึง่เป็นตวัแทนของส่วนประกอบของดชันีอ้างอิง
ดงักล่าว ดชันีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้น และ depositary 
receipts ของบริษัทชัน้น า 50 บริษัทตามมลูค่า
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดท่ีจดทะเบียนใน SSE STAR 
Market ซึง่เป็นตลาดใหม่ท่ีดแูลโดยตลาดหลกัทรัพย์เซ่ียง
ไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีบริษัทท่ี
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีน จากข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์เซ่ียงไฮ้ บริษัทท่ีจดทะเบียนใน SSE 
STAR Market ส่วนใหญ่เป็นอตุสาหกรรมเกิดใหม่ท่ีมี
เทคโนโลยีสงูและมีกลยทุธ์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศยคุใหม่ Biomedicine อปุกรณ์หรือ
เคร่ืองมือระดบัไฮเอ็นด์ และอตุสาหกรรมอ่ืนๆ  
กองทนุอาจลงทนุได้ถึง 20% ของสินทรัพย์ในตราสารท่ี
ไม่รวมอยู่ในดชันีอ้างอิง ทัง้นี ้เพื่อให้กองทนุสามารถให้
ผลตอบแทนได้ใกล้เคียงดชันีอ้างอิงมากท่ีสดุ การลงทนุ
เหล่านีอ้าจรวมถึงตราสารทนุและ depositary receipts 
ของผู้ออกหลกัทรัพย์ท่ีหลกัทรัพย์ไม่ได้เป็นส่วนประกอบ
ของดชันีอ้างอิงตรา สารอนพุนัธ์ การลงทนุอ่ืน ๆ (รวมถึง 
ETFs) และเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด (รวมถึง
กองทนุรวมตลาดเงิน) 
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสาร
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อนพุนัธ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง เพ่ือบริหารความเส่ียง 
(risk management purposes) หรือเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนเพิม่เติมให้กองทนุ 
บริษัทจดัการกองทนุหลกั :Krane Funds Advisors LLC 
280 Park Avenue, 32nd Floor, New York, NY 10017 
ผู้ รักษาทรัพย์สินของกองทนุ  :Brown Brothers 
Harriman & Co. 50 Post Office Square, Boston, 
Massachusetts 02110 
Management fee : 0.88% ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

 
▪ การลงทนุในหน่วยลงทนุไม่ใชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยูภ่ายใต้ความคุ้มครองของสถาบนั

คุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนเต็ม
จ านวน 

▪ ได้รับอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการ

แสดงว่าส านกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชีช้วนของกองทุน
รวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทุ น รวม  ได้ สอบทาน ข้อมูลในหนั งสื อชี ช้วนส่ วนสรุป ข้อมูลส าคัญ  ณ  วัน ท่ี                                
31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของ
กองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด 

 
 
 
 
 
 

 
 


