กองทุนเปิด ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TVIETNAMRMF)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

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

กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน Fund of Funds และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ
ไม่กําหนดอายุโครงการ
1,000 ล้านบาท
TVIETNAMRMF-A: 1,000 บาท, TVIETNAMRMF-P: ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ทุกวันทําการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565)
ไม่มี

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนามหรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
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 (ปัจจุบันกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TVIETNAMRMF-A): ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในการขายหรือ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีแ่ ต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกําหนด หรือช่องทางอืน่ ใดที่บริษทั จัดการจะเปิดให้บริการเพิม่ เติมในอนาคต
2. ชนิดรองรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (TVIETNAMRMF-P): ผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด หรือ
เงินดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการกองทุน : บลจ. ทิสโก้ จํากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :

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

ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเก็บ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการล่าสุดก่อน
วันทํารายการสับเปลี่ยน แต่ไม่ต่ํากว่า 200 บาท ในกรณีที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น)
ไม่เกิน 3.00% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.6050%)
ไม่เกิน 0.20% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321%)
ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1712%)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

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
เลขที่บัญชี
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

เลขที่บัญชี
101-3-39757-3
001-0-16443-3
182-6-00271-5

** เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. **
* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
* เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้
* ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
* ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

