
กองทุนจะลงทุนในหร�อมีไว�ซ�่งหน�วยลงทุนตราสารทุนของกองทุนรวมต�างประเทศ อาทิ หน�วย CIS และ/หร�อ กองทุนรวมอีทีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต�
2 กองทุนข�้นไป โดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน โดยกองทุนมีกลยุทธ�การลงทุนในบร�ษัทสินทรัพย�ดิจ�ทัล
(Digital Assets Companies) และ/หร�อบร�ษัทที่ดำเนินธุรกิจและ/หร�อมีความเกี่ยวข�องกับระบบสินทรัพย�ดิจ�ทัล และ/หร�อเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อลดต�นทุน
เพิ่มประสิทธ�ภาพการทำงาน และ/หร�อบร�ษัทที่พัฒนาหร�อใช�หร�อได�รับประโยชน�จากเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใด
กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�ไม�เกินร�อยละ 79 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส�วนการลงทุนได�ตามดุลยพินิจของ
ผู�จัดการกองทุน อย�างไรก็ตาม กองทุนจะมีการลงทุนที่ส�งผลให�มี Net Exposure ที่เกี่ยวข�องกับความเสี่ยงต�างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบป�บัญช�ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ของมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�ของกองทุน
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ผู�ลงทุนต�องทำความเข�าใจลักษณะสินค�า เง�อ่นไขผลตอบแทน และความเส่ียง ก�อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนน้ีมีความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายป�องกันความเส่ียงตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนไม�ได�มีนโยบาย
ป�องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท้ังจำนวน ผู�ลงทุนอาจจะขาดทุนหร�อจะได�รับกำไรจากอัตราแลกเปล่ียน/หร�อได�รับเง�นคืนต่ำกว�าเง�นลงทุนเร�ม่แรกได�

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหร�อขอรับหนังสือช�้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู�สนับสนุนการขาย หร�อ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 

นโยบายกองทุน KT-BLOCKCHAIN

ตัวอย�างพอร�ตการลงทุนที่คาดว�าจะลงทุน นโยบายการลงทุนของหน�วยลงทุน ETFs ที่คาดว�าจะลงทุน

ที่มา : KTAM ข�อมูล 28 ก.พ. 2565
หมายเหตุ : บร�ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนดังกล�าวข�างต�นได� โดยเป�นไปตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

70% 30%

Amplify Transformational
Data Sharing ETF (BLOK)

Siren Nasdaq NexGen
Economy ETF (BLCN)

ตัวอย�างบร�ษัทที่กองทุนต�างประเทศไปลงทุน

BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF
เป�นกองทุน Active ETF โดยจะลงทุนอย�างน�อย
80% ของสินทรัพย�สุทธ�ในตราสารทุนของบร�ษัท
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนาและใช�เทคโนโลยี
บล็อกเชน

BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF 
เป�นกองทุน Passive ETF อิงตามดัชนี Nasdaq
Blockchain Economy Index โดยดัชนีจะประกอบ
ไปด�วยบร�ษัทที่มีความเกี่ยวข�องทางด�านการพัฒนา
ค�นคว�า ว�จัย สนับสนุน หร�อใช�เทคโนโลยีบล็อกเชน

Coinbase Global Inc.
Galaxy Digital Holdings Ltd.

Marathon Digital Holdings
Hive Blockchain Technologies

กองทุนเป�ดเคแทม Blockchain Economy (KT-BLOCKCHAIN)

นวัตกรรมเปล่ียนโลก
กับการลงทุน BLOCKCHAIN

IPO 18 - 22 เม.ย. 2565

หมายเหตุ :  ในช�วง IPO จะเป�ดเสนอขายเฉพาะ Share Class A เท�าน้ัน

บร�ษัทสินทรัพย�ดิจ�ทัล
หร�อเกี่ยวข�องกับระบบสินทรัพย�ดิจ�ทัล

 หร�อเทคโนโลยี Blockchain หร�อ
บร�ษัทที่พัฒนาหร�อใช�หร�อได�รับ

ประโยชน�จากเทคโนโลยี Blockchain

หน�วยลงทุนของ
กองทุนรวม หร�อ ETF

ผ�านการลงทุนในรูปแบบ
Fund of Funds

KT-BLOCKCHAIN
กองทุนเป�ดเคแทม

Blockchain Economy



ข�อมูลกองทุน KT-BLOCKCHAIN
กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนท่ีมีนโยบายเป�ดให�มีการลงทุนใน
กองทุนรวมอ่ืนภายใต� บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund), 
กองทุนรวมหน�วยลงทุน (Fund of Funds),
กองทุนรวมท่ีเน�นลงทุนแบบมีความเส่ียงต�างประเทศ
6
ตามดุลพินิจของผู�จัดการกองทุน (ประมาณ 80%)
อาจเปล่ียนแปลงได�ในอนาคตข�น้อยู�กับดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

ทุกวันทำการซ�อ้ขาย ต้ังแต�เวลาเร�ม่เป�ดทำการ - 15.30 น.

ประเภทกองทุน

ระดับความเส่ียงกองทุน
นโยบายการป�องกัน
ความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียน
เง�นลงทุนข้ันต่ำ
วันเป�ดรับคำส่ังซ�อ้และขายคืน                  
                
                  

1,000 บาท

วันรับเง�นค�าขายคืน T+3 วันทำการนับตั้งแต�วันถัดจากวันคำนวณมูลค�าทรัพย�สินสุทธ�   
ไม�เกิน 3.21% (เร�ยกเก็บ 1.00%)
ไม�เกิน 3.21% ต�อป� (ป�จจ�บันไม�เร�ยกเก็บ)
ไม�เกิน 2.14% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 1.07% ต�อป�)
ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 0.107% ต�อป�)
ไม�เกิน 0.535% ต�อป� (ป�จจ�บันเร�ยกเก็บ 0.107%)

ค�าธรรมเนียมการขาย                  
ค�าธรรมเนียมการรับซ�อ้คืน
ค�าธรรมเนียมจัดการกองทุน
ค�าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค�าธรรมเนียมในการซ�อ้ขายหลักทรัพย�

ป�จจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

กองทุน KT-BLOCKCHAIN เหมาะสำหรับใคร?
ผู�ลงทุนท่ียอมรับความเส่ียงและความผันผวนจากการลงทุนใน
หลักทรัพย�ประเภทหน�วยลงทุนของกองทุนรวมต�างประเทศ
และ/หร�อ กองทุนรวมอีทีเอฟต�างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนซ�ง่
อาจปรับตัวเพ่ิมสูงข�น้หร�อลดลงต่ํากว�าท่ีลงทุนและทําให�ขาดทุนได��

ผู�ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว�าการลงทุนในตราสารหน้ีท่ัวไป

ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความเส่ียงด�านอัตราแลกเปล่ียนเง�นตรา
ต�างประเทศได�
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เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร? ข�อดีของเทคโนโลยี Blockchain คืออะไร?

เทคโนโลยี Blockchain ถือว�าเป�นหน่ึง
ในเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนโลก (Disruptive
Technology)

เทคโนโลยี Blockchain จะเข�ามาช�วยเสร�ม
ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต�างๆ
โดยไม�ต�องอาศัยคนกลาง โดยที่ Block
คือการเก็บข�อมูลไว�เป�นส�วนๆ ก�อนที่จะ

นำมาเร�ยงต�อกันเหมือนโซ� (Chain) และมีการเข�ารหัสทางคอมพิวเตอร�ไว�เพื่อ
ความปลอดภัย ทำให�รู�ว�าข�อมูลถูกเก็บไว�เมื่อใด ถูกแอบแก�ไขไปบ�างหร�อไม�
โดยข�อมูลทั้งหมดจะถูกแชร�ไปยังคอมพิวเตอร�แต�ละเคร�่องที่อยู�ในเคร�อข�าย
ทำให�ทุกๆ คนในเคร�อข�ายสามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปพร�อมๆ กัน และ
ทำให�การแอบแก�ไขข�อมูลต�างๆ เป�นไปได�ยากมากๆ

สามารถนำมาใช�ได�ในหลากหลายธุรกิจ
โดยเฉพาะการใช�เพื่อช�วยยืนยันข�อมูลต�างๆ
เพราะจะช�วยลดต�นทุนค�าใช�จ�าย/ประหยัดเวลา

การร�วมกันเก็บรักษาข�อมูลแบบไม�มีศูนย�กลาง
ทำให�มั่นใจได�ว�าข�อมูลมีความปลอดภัย โปร�งใส
และไม�มีการแอบแก�ไขข�อมูลย�อนหลัง

ระบบสามารถดำเนินการต�อไปได�โดยไม�ติดขัด
ต�างจากการบันทึกข�อมูลแบบมีศูนย�กลาง
ที่หากระบบล�มก็จะไม�สามารถดำเนินการต�อได�

เทคโนโลยี Blockchain สามารถนำมาประยุกต�เพ่ือใช�งานได�ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค�หลัก
เพ่ือช�วยเพ่ิมประสิทธ�ภาพในการดำเนินงาน ท้ังในแง�ความรวดเร็วความแม�นยำ ความถูกต�อง และความปลอดภัย เป�นต�น

ช�วยเพิ่มประสิทธ�ภาพในการดำเนินธุรกิจ
และช�วยในการลดต�นทุนได�อย�างมีนัยสำคัญ

ธนาคาร (Bank) การชำระเง�น (Payment)

ช�วยให�สามารถชำระเง�นทั่วโลกได�ภายในทันที
ด�วยต�นทุนที่ต่ำกว�าการทำธุรกรรมแบบเดิมๆ

ข�อมูลทางสุขภาพ (Medical Record)

ช�วยในการเก็บรักษาข�อมูลทางสุขภาพของ
ผู�ป�วยแต�ละราย และช�วยให�สามารถเข�าถึง
ข�อมูลเก�าๆ ได�ในทันที

ประกันภัยกรรมสิทธ� ์(Title Insurance)

เทคโนโลยี Blockchain สามารถเข�ามาแทนที่
ธุรกิจประกันภัยกรรมสิทธ�์แบบเดิมๆ

ที่มา : www.investopedia.com

หมายเหตุ : ค�าธรรมเนียมดังกล�าวรวมภาษีมูลค�าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหร�อภาษีอื่นใดแล�ว

ที่มา : KTAM

ที่มา : KTAM

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค�าหน�วยลงทุน 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู�ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล�องของหลักทรัพย� 
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู�ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 


