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PHỤ LỤC XXVIII 

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính) 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ 
QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL 

VIỆT NAM (DCVFM) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 0107BCB5-DCVFM Tp.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2022      

 

THÔNG BÁO 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ/Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán/công ty đầu tư chứng 
khoán 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của Quỹ Đầu 
Tư Cổ Phiếu Việt Nam Chọn Lọc (VFMVSF) như sau: 

 

STT Khoản mục, điều của  

Điều lệ/Bản cáo bạch mới 

Khoản mục, điều của  

Điều lệ/Bản cáo bạch cũ 

Lý do sửa đổi, bổ sung 

II. CÁC THUẬT NGỮ/ĐỊNH NGHĨA 

1 “Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư 

Dragon Capital Việt Nam – Dragon Capital   

VietFund Management (DCVFM)”: (Sau 

đây gọi tắt là Công ty quản lý quỹ DCVFM) 

là một công ty cổ phần với cổ đông sáng lập 

là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín và Dragon Capital 

Management Limited, được thành lập theo 

Giấy phép số 45/UBCK-GP ngày 

08/01/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 

88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020 của 

UBCKNN, với lĩnh vực hoạt động là quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục 

đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng 

khoán. Công ty quản lý quỹ  DCVFM được 

nhà đầu tư ủy thác  quản lý Quỹ VFMVSF, 

có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại 

Chương VI của Điều lệ Quỹ. 

“Đại lý phân phối”: Là tổ chức kinh doanh 

chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân 

hàng lưu ký, ngân hàng thương mại, doanh 

nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh tế khác đã 

đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ 

mở và được công ty quản lý quỹ chỉ định 

phân phối không độc quyền chứng chỉ Quỹ 

VFMVSF theo Hợp đồng phân phối chứng 

chỉ quỹ. 

 

“Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư 

Dragon Capital Việt Nam – Dragon Capital   

VietFund Management (DCVFM)”: (Sau 

đây gọi tắt là Công ty quản lý quỹ DCVFM) 

là một công ty cổ phần với cổ đông sáng lập 

là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín và Dragon Capital 

Management Limited, được thành lập theo 

Giấy phép số 45/UBCK-GP ngày 

08/01/2009 và Giấy phép điều chỉnh số 

88/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2020 của 

UBCKNN, với lĩnh vực hoạt động là quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục 

đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng 

khoán. Công ty quản lý quỹ  DCVFM được 

nhà đầu tư ủy thác  quản lý Quỹ VFMVSF. 

“Đại lý phân phối”: Là tổ chức kinh doanh 

chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng 

thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ 

chức kinh tế khác đã đăng ký hoạt động 

phân phối chứng chỉ quỹ mở và được công 

ty quản lý quỹ chỉ định phân phối không độc 

quyền chứng chỉ Quỹ VFMVSF theo Hợp 

đồng phân phối chứng chỉ quỹ. 

Điều chỉnh phù hợp quy 

định pháp luật hiện 

hành. 



 
 

2 
 

2 “Ngân hàng giám sát và lưu ký”: Là Ngân 

hàng TNHH một thành viên Standard 

Chartered (Việt Nam) (Sau đây gọi tắt là 

ngân hàng Standard Chartered), là ngân 

hàng 100% vốn nước ngoài, thành lập theo 

Giấy phép thành lập và Hoạt Động số 

236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước 

Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 

(như được sửa đổi vào từng thời điểm) và 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-

UBCK do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước 

cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015, thực hiện 

các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các chứng 

khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ 

có liên quan đến tài sản của Quỹ, đồng thời 

giám sát hoạt động của Quỹ.  

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát 

được quy định tại Chương VII của Điều lệ 

Quỹ. 

“Công ty kiểm toán”: (Sau đây gọi tắt là công 

ty kiểm toán) Là công ty kiểm toán độc lập 

của Quỹ VFMVSF, thực hiện việc kiểm toán 

hàng năm tài sản của Quỹ VFMVSF và nằm 

trong Danh sách Công ty kiểm toán được 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận. Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà 

đầu tư chỉ định. 

 

“Ngân hàng giám sát và lưu ký”: Là Ngân 

hàng TNHH một thành viên Standard 

Chartered (Việt Nam), là một ngân hàng 

thương mại được thành lập hợp pháp theo 

pháp luật Việt Nam, theo Giấy phép thành 

lập Giấy Phép Thành Lập và Hoạt Động số 

236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước 

Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008 

(như được sửa đổi vào từng thời điểm) và 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-

UBCK do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước 

cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015, cung cấp 

những dịch vụ như sau cho những quỹ đầu 

tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch 

vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ ngân 

hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên 

quan đến lưu ký. 

Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát 

được quy định tại Chương VII của Điều lệ. 

“Công ty kiểm toán”: (Sau đây gọi tắt là công 

ty kiểm toán) Là công ty kiểm toán độc lập 

của Quỹ VFMVSF, thực hiện việc kiểm toán 

hàng năm tài sản của Quỹ VFMVSF và nằm 

trong Danh sách Công ty kiểm toán được 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận. Công ty kiểm toán do Đại hội Nhà 

đầu tư chỉ định hàng năm. 

 “Giá bán/ Giá phát hành”: Là mức giá mà 

nhà đầu tư phải thanh toán cho công ty 

quản lý quỹ để mua một đơn vị quỹ. Giá 

phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào 

bán lần đầu ra công chúng); hoặc bằng giá 

trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại 

ngày giao dịch chứng chỉ quỹ, cộng với giá 

dịch vụ phát hành đã quy định tại Điều lệ 

Quỹ. 

“Giá mua lại”: Là mức giá mà công ty quản 

lý quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu 

tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị 

tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày 

giao dịch chứng chỉ quỹ, trừ đi giá dịch vụ 

mua lại chứng chỉ quỹ đã quy định tại Điều 

lệ Quỹ. 

“Giá dịch vụ mua lại” hay gọi là “Phí mua 

lại”: Là giá dịch vụ mà nhà đầu tư phải trả 

khi bán một đơn vị chứng chỉ quỹ cho Quỹ. 

Giá dịch vụ này được trừ đi từ giá trị giao 

dịch chứng chỉ quỹ và được khấu trừ ngay 

khi quỹ thanh toán cho nhà đầu tư, được 

tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao dịch 

được quy định tại Điều lệ Quỹ. 

“Giá bán/ Giá phát hành”: Là mức giá mà 

nhà đầu tư phải thanh toán cho công ty 

quản lý quỹ để mua một đơn vị quỹ. Giá 

phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào 

bán lần đầu ra công chúng); hoặc bằng giá 

trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại 

ngày giao dịch chứng chỉ quỹ, cộng với giá 

dịch vụ phát hành lần đầu hay giá dịch vụ 

phát hành các lần tiếp theo (tùy từng trường 

hợp). 

“Giá mua lại”: Là mức giá mà công ty quản 

lý quỹ phải thanh toán để mua lại từ nhà đầu 

tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị 

tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trừ đi giá 

dịch vụ mua lại chứng chỉ quỹ. 

“Giá dịch vụ mua lại” hay gọi là “Phí mua 

lại”: Là giá dịch vụ mà nhà đầu tư phải trả 

khi bán một đơn vị chứng chỉ quỹ cho Quỹ. 

Giá dịch vụ này được trừ đi từ giá trị giao 

dịch chứng chỉ quỹ và được khấu trừ ngay 

khi quỹ thanh toán cho nhà đầu tư, được 

tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị giao 

dịch. 
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IV. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ VFMVSF 

1 1. Thông tin chung về Quỹ VFMVSF 

- Nhà đầu tư của Quỹ: Là nhà đầu tư cá 

nhân, tổ chức  trong và ngoài nước Việt 

Nam 

1. Thông tin chung về Quỹ VFMVSF 

- Nhà đầu tư của Quỹ: Là nhà đầu tư cá 

nhân, pháp nhân trong và ngoài nước Việt 

Nam 

Cập nhập theo điều lệ 

Quỹ 

2 2. Các quy định về mục tiêu, chính sách 

và hạn chế đầu tư của Quỹ 

… 

2.2 d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký 

giao dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao 

dịch chứng khoán. 

 

2. Các quy định về mục tiêu, chính sách 

và hạn chế đầu tư của Quỹ 

… 

d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao 

dịch, trái phiếu niêm yết trên Sở giao dịch 

chứng khoán, chứng chỉ quỹ đại chúng; 

Điều chỉnh phù hợp quy 

định pháp luật hiện 

hành. 

3 2.4 Hạn chế vay, cho vay, giao dịch mua 

bán lại, giao dịch ký quỹ 

1. Công ty quản lý quỹ DCVFM không 

được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để 

cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản 

vay nào. 

2. Công ty quản lý quỹ DCVFM không 

được phép vay để đầu tư, trừ trường hợp 

vay ngắn hạn theo quy định của pháp luật 

về ngân hàng để trang trải các chi phí cần 

thiết cho Quỹ hoặc thực hiện lệnh thanh 

toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với nhà 

đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn 

hạn của Quỹ, không được quá năm phần 

trăm (5%) giá trị tài sản ròng của Quỹ tại 

mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba 

mươi (30) ngày; 

2.4 Hạn chế vay, cho vay, giao dịch mua 

bán lại, giao dịch ký quỹ 

1. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được 

sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay 

hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, trừ 

trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại 

Điểm a Mục 2.1 Chương IV Bản cáo bạch 

này; 

2. Công ty quản lý quỹ DCVFM không được 

phép vay để đầu tư, ngoại trừ trường hợp 

vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần 

thiết cho Quỹ hoặc thực hiện lệnh thanh 

toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với nhà 

đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn 

của Quỹ, không bao gồm các khoản tạm 

ứng, các khoản phải trả, không được quá 

năm phần trăm (5%) giá trị tài sản ròng của 

Quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa 

là ba mươi (30) ngày; 

V. GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ 

1 3. Thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ 

- Giá trị mua tối thiểu cho lần phát hành 

đầu tiên của Quỹ là hai mươi triệu 

(20.000.000) đồng. Giá trị giao dịch của 

lệnh mua không được nhỏ hơn giá trị mua 

tối thiểu ở các kỳ giao dịch tiếp theo là 

1,000,000,000 (một tỷ) đồng; 

… 

- Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ 

phải được thực hiện bằng hình thức 

chuyển khoản đến tài khoản của Quỹ 

VFMVSF tại Ngân hàng Giám sát bằng 

tiền Đồng Việt Nam trước thời điểm đóng 

sổ lệnh. Trường   hợp lệnh mua chứng chỉ 

quỹ và việc thanh toán cho lệnh mua của 

nhà đầu tư  được thực hiện bởi cá nhân, tổ 

chức khác không phải là nhà đầu tư thì 

phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh 

toán phải nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị 

3. Thực hiện giao dịch mua chứng chỉ quỹ 

- Giá trị giao dịch của lệnh mua không được 

nhỏ hơn giá trị mua tối thiểu ở các kỳ giao 

dịch tiếp theo là 1,000,000,000 (một tỷ) 

đồng; 

… 

- Việc thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ 

phải được thực hiện bằng hình thức chuyển 

khoản đến tài khoản của Quỹ VFMVSF tại 

Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt 

Nam trước thời điểm đóng sổ lệnh.  

Cập nhật theo điều lệ 

quỹ 
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thanh toán của nhà đầu tư được hưởng 

lợi. 

 

VI. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, NGÂN HÀNG GIÁM SÁT, VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KHÁC 

1 Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 

và Phòng CP2.L01, Tòa nhà Capital Place, 

số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, Hà Nội    

P1810 đến P1815, Keangnam Hanoi 

Landmark, E6 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

Cập nhật thông tin địa 

chỉ 

VIII. GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV) 

1 2. Nguyên tắc, phương thức xác định 

giá trị tài sản ròng 

- Bỏ  

- Các công cụ không trả lãi bao gồm tín 

phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các 

công cụ không trả lãi khác: Giá yết trên hệ 

thống giao dịch của Sở giao dịch chứng 

khoán; trường hợp không có giá yết thì 

mức giá được xác đinh theo phương pháp 

định giá được đề cập trong Sổ tay định giá 

đã được Ban đại diện Quỹ phê duyệt. 

… 

- Chứng quyền gắn liền với trái phiếu 

chuyển đổi: Phương pháp đã được Ban 

đại diện Quỹ chấp thuận theo từng trường 

hợp cụ thể. 

- Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng 

giải thể, phá sản: Giá xác định theo 

phương pháp đã được Ban đại diện Quỹ 

chấp thuận theo từng trường hợp cụ thể. 

… 

- Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch 

Chứng khoán, Cổ phiếu của Công ty đại 

chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống 

UpCom: 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo 

quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán) 

của ngày có giao dịch gần nhất trước ngày 

định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 

ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện 

theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức 

giá sau: 

+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế 

của của Sở Giao dịch Chứng khoán) của ngày 

có giao dịch gần nhất trong vòng 90 ngày trước 

ngày định giá;  

+ Giá mua;  

+ Giá trị sổ sách;  

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban 

đại diện Quỹ chấp thuận. 

-Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục 

chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của 

ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá. 

- Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm 

2. Nguyên tắc, phương thức xác định giá 

trị tài sản ròng 

- Ngoại tệ: Giá trị quy đổi ra VND theo tỷ giá 

mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam tại ngày trước ngày 

định giá 

… 

- Chứng quyền gắn liền với trái phiếu 

chuyển đổi: Phương pháp đã được Ban đại 

diện Quỹ chấp thuận. 

- Trái phiếu của tổ chức trong tình trạng giải 

thể, phá sản: Giá xác định theo phương 

pháp đã được Ban đại diện Quỹ chấp thuận. 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy 

chế của Sở Giao dịch Chứng khoán) của 

ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định 

giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 

ngày tính đến ngày định giá, ưu tiên thực hiện 

theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức 

giá sau: 

+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế 

của của Sở Giao dịch Chứng khoán) của ngày có 

giao dịch gần nhất trong vòng 12 tháng trước 

ngày định giá;  

+ Giá mua;  

+ Giá trị sổ sách;  

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban 

đại diện Quỹ chấp thuận. 

-Trong thời gian chứng khoán đang làm thủ tục 

chuyển sàn thì dùng giá đóng cửa cuối cùng của 

ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá. 

- Trường hợp cổ phiếu được chấp thuận niêm yết 

nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định giá như 

trường hợp cổ phiếu chưa niêm yết. 

… 

Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải 

thể, phá sản 

Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống 

là một trong các mức giá sau: 

- 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại 

ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất 

trước ngày định giá;  

- Giá xác định theo phương pháp đã được 

Ban đại diện Quỹ chấp thuận theo từng 

trường hợp cụ thể. 
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yết nhưng chưa có giao dịch đầu tiên thì định 

giá như trường hợp cổ phiếu chào bán lần đầu 

ra công chúng đang trong quá trình làm thủ tục 

niêm yết. 

… 

- Cổ phần, vốn góp khác (bao gồm cả cổ phiếu 

chào bán lần đầu ra công chúng đang trong quá 

trình làm thủ tục niêm yết) 

- Giá trị trung bình các giao dịch thành công tại 

ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá 

dựa trên báo giá của tối thiểu ba (03) tổ chức 

báo giá không phải là người có liên quan và 

được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao 

dịch gần nhất trước ngày định giá. 

- Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 

03 tổ chức báo giá không phải là người có liên 

quan và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt, ưu 

tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một 

trong các mức giá sau: 

+ Giá trung bình từ hai (02) tổ chức báo giá 

không phải là người có liên quan và được Ban 

đại diện Quỹ phê duyệt;  

+ Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không 

quá 90 ngày trước ngày định giá;  

+ Giá mua;  

+ Giá trị sổ sách;  

+ Giá xác định theo Mô hình lý thuyết đã được 

Ban đại diện Quỹ chấp thuận. 

… 

- Chứng chỉ quỹ đại chúng niêm yết 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác theo quy chế 

của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có 

giao dịch gần nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 

ngày tính đến ngày định giá, giá được xác định 

là một trong các mức giá sau: 

+ Giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ đó được 

công bố thông tin trên website công ty quản lý 

quỹ đó; hoặc trên Sở giao dịch; hoặc trên 

website UBCKNN theo chi tiết tại Sổ tay định 

giá;  

+ Giá mua (giá cost);  

+ Giá xác định theo phương pháp khác đã được 

Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

- Chứng chỉ quỹ đại chúng  không niêm yết 

- Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày 

định giá gần nhất của chứng chỉ quỹ đó trước 

ngày định giá của Quỹ. 

… 

Chứng khoán phái sinh niêm yết:  Giá 

thanh toán cuối ngày theo quy định hoặc 

tên gọi khác được yết trên hệ thống giao 

dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán  

 Trong trường hợp không có giá thanh 

toán cuối ngày hoặc không có giá yết trên 

hệ thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán tại ngày giao dịch gần nhất trước 

ngày định giá, giá sẽ được xác định theo 

Phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ 

… 

Chứng khoán phái sinh niêm yết:  Giá thanh 

toán cuối ngày theo quy định hoặc tên gọi 

khác được yết trên hệ thống giao dịch tại 

Sở Giao Dịch Chứng Khoán  

 Trong trường hợp không có giá thanh toán 

cuối ngày hoặc không có giá yết trên hệ 

thống giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng 

Khoán gần nhất trước ngày định giá, giá sẽ 

được xác định theo Phương pháp đã được 

Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận. 

… 

Chứng khoán phái sinh niêm yết không có 

giao dịch trong vòng 15 ngày tính đến ngày 

định giá: Giá xác định theo phương pháp đã 

được ban đại diện quỹ chấp thuận theo 

từng trường hợp cụ thể. 

… 

Ghi chú: 

- Trong các tình huống phát sinh khác 

không thể xác định được phương thức định 

giá thì sẽ được áp dụng theo hướng dẫn chi 

tiết tại Sổ tay định giá đã được Ban đại diện 

quỹ chấp thuận.  

- Các phương thức định giá được chi tiết tại 

Sổ tay định giá. 

… 

Ghi chú:  

- Các phương thức định giá được chi tiết tại 

Sổ tay định giá. 
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chấp thuận. 

… 

Chứng khoán phái sinh niêm yết không có 

giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày 

định giá: Giá xác định theo phương pháp 

đã được ban đại diện quỹ chấp thuận. 

 

Ghi chú: 

- Trong các tình huống phát sinh khác 

không thể xác định được phương thức 

định giá thì sẽ được áp dụng theo hướng 

dẫn chi tiết tại Sổ tay định giá đã được Ban 

đại diện quỹ chấp thuận.  

 

2 3. Quy trình định giá tài sản quỹ 

a. Trước ngày định giá: 

… 

- Các nghiệp vụ thanh toán chi phí liên 

quan đến quỹ, các hợp đồng gửi tiền có kỳ 

hạn, chứng chỉ tiền gửi; 

… 

b. Tại ngày định giá: 

- Trích lập các khoản dự thu như lãi tiền 

gửi ngân hàng, chừn chỉ tiền gửi, trái phiếu 

tính đến ngày trước ngày định giá; 

 

3. Quy trình định giá tài sản quỹ 

a. Trước ngày định giá: 

… 

- Các nghiệp vụ thanh toán chi phí liên quan 

đến quỹ, các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn; 

… 

b. Tại ngày định giá: 

- Trích lập các khoản dự thu như lãi tiền gửi 

ngân hàng tính đến ngày trước ngày định 

giá; 

Điều chỉnh phù hợp quy 

định pháp luật hiện 

hành. 

IX.GIÁ DỊCH VỤ, PHÍ, LỆ PHÍ CỦA QUỸ 

1 1. Các loại giá dịch vụ do nhà đầu tư trả 

1.1 Giá dịch vụ phát hành tại các lần giao 

dịch 

• Giá dịch vụ phát hành này được trừ vào 

tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính    

số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối. 

1.3 Giá dịch vụ chuyển đổi giữa các chứng 

chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý 

• Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có 

quy định dẫn đến sự thay đổi giá dịch vụ 

chuyển đổi trong một khoảng thời gian cố 

định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và 

thông báo nhà đầu tư trên trang thông tin 

điện tử của công ty quản lý quỹ và các Đại 

lý phân phối hoặc theo quy định pháp luật 

và   đảm bảo giá dịch vụ chuyển đổi không 

vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao 

dịch. Nếu có nhiều quy định về giá dịch vụ 

áp dụng trong cùng thời điểm, quy định 

nào có lợi cho nhà đầu tư sẽ được ưu tiên 

áp dụng. Thời điểm áp dụng mức giá dịch 

vụ mới tăng sớm nhất là 60 ngày, kể từ 

ngày công ty quản lý quỹ công bố về mức 

giá dịch vụ mới trên trang thông tin điện tử 

của công ty. 

2. Các chỉ tiêu hoạt động 

1.3 Giá dịch vụ chuyển đổi giữa các chứng 

chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý 

• Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có 

quy định dẫn đến sự thay đổi giá dịch vụ 

chuyển đổi trong một khoảng thời gian cố 

định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và thông 

báo nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử 

của công ty quản lý quỹ và các Đại lý phân 

phối hoặc theo quy định pháp luật. Nếu có 

nhiều quy định về giá dịch vụ áp dụng trong 

cùng thời điểm, quy định nào có lợi cho nhà 

đầu tư sẽ được ưu tiên áp dụng. Thời điểm 

áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất 

là 60 ngày, kể từ ngày công ty quản lý quỹ 

công bố về mức giá dịch vụ mới trên trang 

thông tin điện tử của công ty. 

2. Các chỉ tiêu hoạt động 

2.1 Tỷ lệ chi phí của Quỹ 

Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể 

từ ngày kết thúc Quý II và Quý IV hàng năm, 

công ty quản lý quỹ sẽ công bố thông tin về 

tỷ lệ chi phí hoạt động Quỹ và tốc độ vòng 

quay danh mục của Quỹ trên các trang 

thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, 

đại lý phân phối sau khi được Ngân hàng 

giám sát xác nhận, bảo đảm tính chính xác, 

Điều chỉnh phù hợp quy 

định pháp luật hiện 

hành. 
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2.1 Tỷ lệ chi phí của Quỹ 

Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể 

từ ngày kết thúc Quý II và trong thời hạn 

chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc 

Quý IV hàng năm, công ty quản lý quỹ sẽ 

công bố thông tin về tỷ lệ chi phí hoạt động 

Quỹ và tốc độ vòng quay danh mục của 

Quỹ trên các trang thông tin điện tử của 

công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối. sau 

khi được Ngân hàng giám sát xác nhận, 

bảo đảm tính chính xác. 

3. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả 

3.1 Giá dịch vụ quản lý Quỹ thường niên 

- Bỏ 

.. 

3.2 Giá dịch vụ giám sát và lưu ký 

- Giá dịch vụ giám sát tối đa 0,02% 

NAV/năm chưa bao gồm thuế GTGT (nếu 

có) 

- Giá dịch vụ lưu ký tối đa 0,04% NAV/năm 

chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) 

3.3 Giá dịch vụ quản trị quỹ 

• Giá dịch vụ quản trị quỹ tối đa 0,06% 

NAV/năm chưa bao gồm thuế GTGT (nếu 

có) 

3.4 Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng 

(Tranfer Agency - TA) 

Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng là mức giá do Quỹ chi trả cho Tổ 

chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển 

nhượng. Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng 

được công bố tại Bản cáo bạch, Bản cáo 

bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử 

của Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối 

hoặc dưới các hình thức khác. 

Giá duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng là 

10 triệu đồng/ tháng và được trả hàng 

tháng. 

- Công thức tính giá dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng 

được xác định như sau : 

Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ 

định giá Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng 

hàng tháng/ số ngày thực tế của tháng x 

số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định 

giá 

- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh 

toán giá dịch vụ được qui định cụ thể trong 

Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ 

chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển 

nhượng. Ngoài ra, Quỹ sẽ trả các chi phí 

liên quan đến việc thực hiện quyền cho 

VSD theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

 

 

3. Các loại giá dịch vụ, phí do Quỹ trả 

3.1 Giá dịch vụ quản lý Quỹ thường niên 

- Giá dịch vụ quản lý quỹ hàng tháng được 

trả cho công ty quản lý quỹ vào ngày làm 

việc thứ 14 của tháng tiếp theo. 

3.2 Giá dịch vụ giám sát và lưu ký 

 

3.3 Giá dịch vụ quản trị quỹ 

Mức giá dịch vụ quản trị quỹ  được chitiết 

trong bảng sau: 

 

3.4 Giá dịch vụ đại lý chuyển nhượng 

(Tranfer Agency - TA) 

Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng là mức giá do Quỹ VFMVSF chi trả 

hàng tháng cho Tổ chức cung cấp dịch vụ 

Đại lý chuyển nhượng cho Quỹ.  

- Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng là 10 triệu đồng/ tháng và được trả 

hàng tháng 

- Công thức tính giá dịch vụ duy trì dịch vụ 

đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá 

trong tháng được xác định như sau : 

Giá dịch vụ duy trì dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng cho kỳ định giá = 10 triệu/ số ngày 

thực tế của tháng x số ngày theo lịch thực 

tế của chu kỳ định giá 

- Giá dịch vụ thực hiện quyền là 1.000.000 

đồng/ lần cung cấp danh sách thực hiện 

quyền. 

- Mức giá dịch vụ và phương pháp thanh 

toán giá dịch vụ được qui định cụ thể trong 

Hợp đồng giữa Công ty quản lý quỹ và Tổ 

chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển 

nhượng 

Các loại phí, giá dịch vụ trên đều chưa bao 

gồm thuế GTGT (nếu có) theo quy định của 

pháp luật. 



 
 

8 
 

2 3.5 Chi phí hoạt động của Quỹ 

10. Thù lao và chi phí công tác cho Ban đại 

diện Quỹ; 

3.5 Chi phí hoạt động của Quỹ 

10. Thù lao và chi phí công tác cho Ban đại 

diện Quỹ. Thành viên của Ban đại diện hoặc 

Thư ký Ban đại diện là nhân viên của 

DCVFM sẽ không nhận thù lao; 

 

 

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực của công vãn này và hồ sơ kèm theo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- ……….. 
- Lưu: …. 
Hồ sơ kèm theo: 
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư/Đại hội 
đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 
- Điều Lệ/Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung. 

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 
(đã ký và đóng dấu) 

 

BEAT SCHURCH 

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) 

 


