กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้
(TCHTECH)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 7 ความเสี่ยงสูง

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน :
อายุโครงการ :
มูลค่าโครงการ :
มูลค่าขั้นต่าในการสั่งซื้อ :
มูลค่าขั้นต่าในการสั่งขายคืน :
วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีล่ งทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ประเภทกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology)
ไม่กาหนดอายุโครงการ
2,000 ล้านบาท
1,000 บาท
ไม่กาหนด
ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)
ไม่มี

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco China Technology ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน Invesco China Technology ETF มีวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology
Capped ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดาเนินงานของบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ของ
ประเทศจีน กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco
China Technology ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักและกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น
จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนาเงินบาทไป
ซื้อขายหน่วยลงทุ น ของกองทุ นหลักในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็น สกุล เงิน ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริกา ซึ่ง มูล ค่าของกองทุ น อาจจะได้รับ ผลกระทบจากอัต รา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทาให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับ
เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการกองทุน : บลจ. ทิสโก้ จากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

นายทะเบียน : บลจ. ทิสโก้ จากัด
ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จากัด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/กองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันคิด 1.00%) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 3.0000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 1.0700%)
ไม่เกิน 0.2000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.028890%)
ไม่เกิน 0.5000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.171200%)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

การซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กด 4 (TISCO Contact Center) Fax. 0-2633-7300
- ผ่านธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2633-6151 ถึง 6171
การชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

-

ชาระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด”
หรือนาเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จากัด ตามธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
0001-113-005096-0 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาสานักสีลม
001-1-31349-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาสานักเพลินจิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาสานักรัชโยธิน
111-3-05847-7
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนพลู

เลขที่บญ
ั ชี
101-3-39757-3
001-0-16443-3
182-6-00271-5

** เปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่ำงวันที่ 11 – 18 กุมภำพันธ์ 2563 ระหว่ำงเวลำ 8:30-15:00 น. **
* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
* กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพือ่ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
* เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน
ต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

