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หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญแสดงขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขตางๆ ของกองทนุรวมโดยสรุป ผูลงทุนตองศึกษาขอมูลในหนังสือ     
ช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญนี้ และหนังสือช้ีชวนฉบับเต็มอยางละเอียดรอบคอบกอนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีขอสงสัยควรสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนตัดสินใจ
ซ้ือหนวยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นวาการลงทุนในกองทนุรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกลาวได 

 
 31 ธันวาคม 2556 ขอมูล ณ วันที่

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ

กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 

Asset Plus Prime Fund 4 (ASP-PRIME4)  
กองทุนรวมผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนใน
ตราสารทุน ที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

ประเภทกองทุนรวม ไดรับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  แอสเซท พลัส 
จํากัด 

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอยูภายใตการกํากับ 
ดูแลของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูดูแลผลประโยชน กองทุนรวมนี้เปนกองทุนรวมมีประกัน 
หรือกองทุนรวมคุมครองเงินตน หรือไม 

ไมใช 

ไมจาย นโยบายจายเงินปนผล ชื่อผูประกัน ไมมี 
- เสนอขาย เฉพาะชวง IPO 29 ความถี่ในการเปดซ้ือขาย

หนวยลงทนุ - รับซ้ือคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ 
วันที่จดทะเบียน มีนาคม 2556 

ไมเกิน 5.00% ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ คาใชจายรวม อายุโครงการ ไมกําหนด  

                      แผนภาพแสดงตาํแหนงความเสี่ยงของกองทนุรวม 
   ความเสี่ยงต่ํา                                                                                           ความเสี่ยงสูง 
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  กองทุนรวมท่ีลงทุน 
 ตลาดเงินท่ีลงทุน

เฉพาะในประเทศ 
 ในทรัพยสินทางเลือก 

   
 

 

 นโยบายการลงทนุ กองทุนรวมเหมาะกับผูลงทุนประเภทใด 
ผูลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารแหงทุน และตราสารแหงหนี้ 
โดยเงินลงทุนดังกลาวตองสามารถรับความเสี่ยงไดในระดับปานกลางและ
ตองการผลตอบแทนในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว 
 

 ทรัพยสินที่กองทนุรวมลงทุน 

ปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ 

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  และ
เงินฝาก โดยผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนระหวางตราสารทุนและตราสารแหง
หนี้ได ระหวาง 0 – 100% เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (hedging) และอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ 
นาเช่ือถือของตราสารหรือผูออกตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment 
grade) 
 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปองกนัความเสี่ยง  

 
 

คําเตือนที่สําคัญ  กลยุทธในการบรหิารกองทุนรวม 
บริหารงานแบบมุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด (active management) 

 

 ปจจัยที่สงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทนุรวม 
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
 

 

 

กองทุนรวมมีการกําหนดอัตราสวนการลงทุนไวเปนการเฉพาะ โดยมีการ
กระจายการลงทุนนอยกวากองทุนรวมทั่วไป 

ดัชนีชีว้ัด (benchmark) ของกองทนุรวม 
คาเฉล่ียของ SET Index 50% ThaiBMA Government Bond Index 25% และ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป สําหรับวงเงิน 1ลานบาทเฉล่ียของธนาคาร
พาณิชย 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย 25% 
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 สัดสวนของประเภททรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน ผลการดําเนินงาน (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 คาธรรมเนียม ขอมูลการซ้ือ/ขายหนวยลงทนุ 

  คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) การซ้ือหนวยลงทุน : 
1การจัดการ  ไมเกิน 2.00 % (ปจจุบัน 2.40 %)    - เปดเสนอขายเฉพาะชวงการเสนอขายครั้งแรกเทานั้น  ผูดูแลผลประโยชน 1 ไมเกิน 0.07 % (ปจจุบัน 0.02 %)   

การขายคืนหนวยลงทุน :  นายทะเบียน 1 ไมเกิน 1.00 % (ปจจุบัน 0.48 %)    
- ทุกวันทําการ  2คาสอบบัญชี  ตามท่ีจายจริง (ปจจุบัน 0.01 %)  

2คาใชจายอื่นๆ  ตามท่ีจายจริง (ปจจุบัน 0.02 %)   
  รวมคาใชจายทั้งหมด 3 ไมเกิน 5.00 % (ปจจุบัน 2.93 %)  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเช็คหรือโอนเงิน   

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทนุ (% ของมูลคาหนวยลงทุน) 
เขาบัญชีธนาคารตามที่ทานไดระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทนุ    1คาธรรมเนียมการขาย       ไมเกิน 2.00 % (ปจจุบันไมเรียกเก็บ)  

  ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทําการรับซ้ือคืน 1คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืน                ไมมี  
คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 1 คิดเชนเดียวกับคาธรรมเนียมการ
ขายและรับซ้ือคืน 

  
 ผูลงทุนสามารถตรวจสอบมูลคาทรัพยสินรายวันไดที่  หมายเหตุ 

1. website: www.assetfund.co.th  
2. NAV Center 

1   รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  
ที่ www.thaimutualfund.com 2 คาสอบบัญชี คาธรรมเนียมธนาคาร คาไปรษณีย ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

3 ไมรวมคานายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และคาธรรมเนียมตางๆที่เกิดข้ึนจากการ
ซ้ือขายหลักทรัพย 

3. ประกาศที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
  

คาธรรมเนียมมีผลกระทบตอผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ  ดังนั้น ผูลงทุนควร
พิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน 

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 
 

  

 
บริษัทจัดการกองทุนรวม : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 
ที่อยู  :  ช้ัน 17 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท :            02 672-1000 
Website :  www.assetfund.co.th 
ผูลงทุนสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือช้ีชวน และโครงการ
และขอผูกพัน ไดที่ บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ บลจ.
แอสเซท พลัส จํากัด แตงต้ัง 

 

การพิจารณารางหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมนี้มิไดเปนการแสดงวาสํานักงาน ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความถูกตองของขอมูลในหนังสือช้ีชวนของ
กองทุนรวม  หรือไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหนวยลงทุนที่เสนอขายนั้น   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมไดสอบทานขอมูลในหนงัสอืช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แลวดวยความระมัดระวังในฐานะผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง ไมเปนเท็จ และไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด 

-  การลงทุนในหนวยลงทุนไมใชการฝากเงิน รวมทัง้ไมไดอยูภายใตความคุมครองของของสถาบันคุมครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซ่ึงผูลงทุนอาจไมไดรับเงินลงทนุ
คืนเต็มจํานวน  
ในสถานการณไมปกติ ผูถือหนวยลงทนุอาจไมสามารถขายคืนหนวยลงทุน หรืออาจไดรับชําระคาขายคืนหนวยลงทนุลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษทัจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุนการขาย 

น 

ขอมูลอ่ืน 

วยลงทืนหนื้อคับซือรหร

-  
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