กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
(TJPT5M2)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

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

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)
ไม่กาหนดอายุโครงการ
2,000 ล้านบาท
1,000 บาท
ไม่กาหนด
ทุกวันทาการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วนั ที่ 10 มิถุนายน 2562)
ไม่มี

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีนโยบาย
การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Nikkei 225 บริหารและจัดการโดย Nomura Asset Management Co., Ltd. โดยกองทุนจะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
กองทุ น อาจพิจ ารณาลงทุ น ในหรือมีไ ว้ซึ่ง สั ญญาซื้อ ขายล่ว งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน ความเสี่ย งด้านอั ต ราแลกเปลี่ย น (Hedging) โดยขึ้ น อยู่กั บ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอั ตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90%
ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริ ษั ท จั ด การจะรั บ ซื้ อ คื น หน่ ว ยลงทุ น ทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น แต่ ล ะรายโดยอั ต โนมั ติ ภายใน 5 วั น ท าการนั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์
ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการกองทุน : บลจ. ทิสโก้ จากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/กองทุน

นายทะเบียน : บลจ. ทิสโก้ จากัด
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จากัด

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :

ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันคิด 1.00%) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
ไม่เกิน 3.0000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 1.0700%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ไม่เกิน 0.200000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.028890%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :
ไม่เกิน 0.500000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.171200%)
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 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
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
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 2-7 มกรำคม 2562 ระหว่ำงเวลำ 8:30-15:00 น. **
* มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่ 10.50 บาท ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
* เนื่องจากกองทุนมีการกาหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกาหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกาหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิก
กองทุนก่อนกาหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทาให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
* ผู้ลงทุนไม่สามารถทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
* เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืน
ต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

