กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy
(TCHSTRATEGY)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน :
อายุโครงการ :
มูลค่าโครงการ :
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ :
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งขายคืน :
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) :
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน Fund of Funds
ไม่กำหนดอายุโครงการ
2,000 ล้านบาท
1,000 บาท
ไม่กำหนด
ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วนั ที่ 15 สิงหาคม 2565)
ไม่มี

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนใน
หลัก ทรัพ ย์หรือตราสารทุ น ของบริษั ท ที่ มีค วามเกี่ย วข้ องกั บ อุต สาหกรรมที่ ได้รับ ประโยชน์ จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติของ ประเทศจีน ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาและการขับเคลื่อนทางด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
การสนับสนุนภาคการบริโภคและการบริการภายในประเทศ การพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัล
และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะยาว โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Hedging) โดยขึ้ น อยู่ กั บ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้จัดการกองทุน : บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผูถ้ ือหน่วยลงทุน/กองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

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

ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.15%)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 3.00% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบนั เรียกเก็บ 1.6050%)
ไม่เกิน 0.20% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบนั เรียกเก็บ 0.028890%)
ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1712%)

หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกีย่ วเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยข้างต้นแล้ว
2) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวม
3) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

-

ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กด 4 (TISCO Contact Center) Fax. 0-2633-7300
ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

-

ชำระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด”
หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด ตามธนาคารดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคาร
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
0001-113-005096-0 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม
001-1-31349-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน
111-3-05847-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนพลู

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

** เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. **
* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
* เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับ
เงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

