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หนังสือชีช้วนสวนสรุปขอมูลสําคัญ                                                           

ชื่อ    กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 
    Asset Plus Prime Fund 4 (ASP-PRIME4) 
ประเภท กองทุนรวมผสม ทีไ่มกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน ประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ทีม่ีการกระจายการ

ลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 
อายุโครงการ 6 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสนิเปนกองทุนรวม โดยมีเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อมูลคา

หนวยลงทุนปรับขึ้นผานจุดที่มีมลูคาเทากับ 10.50 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน และบริษัทจัดการสามารถขาย
ทรัพยสินของกองทนุทั้งหมดเปนเงินสด  

จํานวนเงนิทุนของโครงการ 1,000  ลานบาท  ทั้งนี้  ระหวางระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเสนอขาย
หนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 

มูลคาขั้นต่ําในการสั่งซ้ือหนวยลงทนุ      5,000 บาท 
 
วันที่ไดรับอนุมัตใิหจัดตั้งและ 22 กุมภาพันธ 2556                         
จัดการกองทุนรวม 
วันที่เสนอขายหนวยลงทุนครัง้แรก          13 - 28 มนีาคม 2556 

 
กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเปนทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด  
เหมาะสมกับเงินลงทุนที่ผูลงทุนตองการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารแหงทุน และตราสารแหงหนี้ โดยเงินลงทุนดังกลาวตองสามารถรับความเสี่ยงไดใน
ระดับปานกลางและตองการผลตอบแทนในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว 
กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทนุในทรัพยสนิใด 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้  ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน  และเงนิฝาก โดยผูจัดการกองทนุจะปรับสัดสวนการลงทนุระหวางตราสารทนุและตราสาร
แหงหนี้ได ระหวาง 0 – 100% เพื่อใหเหมาะสมกบัสภาวการณในแตละขณะ  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (hedging)  และอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
นาเช่ือถือของตราสารหรือผูออกตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดดันดับความนาเช่ือถือ (Unrated securities) 
และตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted securities) 
ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน  
ผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อผูลงทุนขายคืนหนวยลงทุน    
ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทนุของผูลงทุน        
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และราคาหุน 
การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนตางกันมีความเสี่ยงแตกตางกนัอยางไร 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ : เปนแผนภาพความเสี่ยงตามรปูแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 

 

• การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 เมื่อเห็นวาการลงทุนใน
กองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของผูลงทุน และผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได 

• ในกรณีที่มีเหตุการณไมปกติ  ผูลงทุนอาจไดรับชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนลาชากวาระยะเวลา ที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวน 
• ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนงัสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอ

กับผูลงทุนใหเขาใจกอนซ้ือหนวยลงทุน 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 

เงินลงทุนของทาน 

 

กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม 

กองทุนรวม
ท่ีลงทุนใน
ทรัพยสิน
ทางเลือก 

กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ 
ลงทุนเฉพาะใน
ประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงินที่
ลงทุนใน
ตางประเทศ
บางสวน 

กองทุนพันธบัตร 
รัฐบาล 

กองทุนรวม   
ตราสารแหงทุน 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนต่ํา 

กองทุนรวม
ตราสารหนี้ 

กองทุนรวมผสม 
 

ความเสี่ยง/มีความซับซอนสูง 
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การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทียบกับตัวชี้วัด(Benchmark)ใด และควรลงทนุเปนระยะเวลานานเทาใด 
ตัวช้ีวัด (benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของ SET Index 50% ThaiBMA Government Bond Index 25% และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ป สําหรับวงเงิน 1ลานบาทเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย 
25% โดยผูลงทุนจะตองลงทุนเปนระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน 
เปนกองทุนรวมทีมี่ผูประกันเงินลงทุน หรือเปนกองทนุรวมที่มุงเนนจะคุมครองเงินตนหรือไม  อยางไร 
เปนกองทุนรวมทั่วไปที่ไมใชกองทุนทีม่ีผูประกันเงินลงทนุ และไมไดคุมครองเงินตน 
 

 
 
Q : ทานตองลงทนุเปนจํานวนเงินเทาไร  และคํานวณเปนหนวยลงทุนไดอยางไร 
A : จะตองลงทุน/สั่งซ้ือขั้นต่ํา 5,000 บาท  โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจะคํานวณโดยใชราคาขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการขาย เชน  ราคาขาย

หนวยลงทุน 10 บาท ผูลงทุนจะไดรับหนวยลงทุน 500 หนวย 
Q : ทานจะลงทุนในกองทุนนีไ้ดอยางไร 
A :         ระหวางการเสนอขายครั้งแรก ระหวางวันที่  13 – 28  มีนาคม 2556 

โดยชําระเงินคาจองซื้อดวยเงินสดหรือเช็คสั่งจาย “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซ่ึงเปนบัญชีกระแสรายวัน ซ่ึงเปดไวกับ 
ธนาคารกสกิรไทย สาขาราษฎรบูรณะ  ธนาคารกรงุศรีอยธุยา สาขาพระรามที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  และธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนวทิย ุ

Q : ทานจะไดเงินทุนคืนโดยการขายหนวยลงทุนไดอยางไร 
A :          •  บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย  ณ วันครบอายุโครงการ หรือ   
               เมื่อหนวยลงทุนมีมูลคาปรับขึ้นผานจุดที่มีมูลคาเทากับ 10.50 บาท และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพยสินของกองทุน ทั้งหมดเปนเงินสด  

• บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารตามที่ทานไดระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ   

Q :         สามารถติดตอซ้ือขายหนวยลงทุนไดทีใ่ดบาง 
A:           ผูสนใจลงทุนสามารถสั่งซ้ือ หรือขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
Q : ทานจะรูมูลคาการลงทนุของทานไดอยางไร 
A : ทานสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทุนของทานจากเว็บไซต  www.assetfund.co.th 
Q : ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทนุที่ตกลงไว 
A : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-470-3200-1    
Q : ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทนุ 
A :            นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร นาย เทอดทอง เทพมังกร นาย บรรจง พิชญประสาธน นาย วิชัย รุจิตานนท นาย เสถียร วงศสนันท และนาย อุดม  

ธนูรัตนพงศ นางสาวชมภูนุช แซแตบริษัทเอเอน็เอส ออดิท จํากัด  02-645-0109 โทรสาร 02-645-0110 
Q : ใครเปนผูดูแลปรบัปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทนุเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวย เปนไปอยางถูกตอง 
A : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด โทรศัพท 02-672-1000 
Q : หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร 
A : ติดตอบริษัทจัดการที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด โทร. 02-672-1111 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)  

โทร. 02-263-6000 หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-470-3200  
Q : มีขอจํากัดในการถือหนวยลงทุนหรือไม 
A : กองทุนรวมนี้อาจไมไดรับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหนวยลงทุนใหกลุมบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 
 
 

 
เนื่องจาก กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 เปนกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุน และตราสารแหงหนี้   ทั้งนี้   การลงทุนของกองทุนมี
ความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 
ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท อาจ
เปนเหตุใหผูลงทุนไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง    
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  ผูจัดการกองทุนมีหนาที่วิเคราะหสถานะทางการเงิน การบริหารของบริษัทที่ลงทุน รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันของบริษัทนั้นๆ อยางตอเนื่องเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผูออกตราสาร (Credit Risk)  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผูออกตราสารหนี้ไมสามารถจายคืนเงินตน 
และหรือดอกเบี้ยไดตามที่กําหนด 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ผูออกมีความมั่นคง มีสถานะการเงินที่ดี และ/หรือ บริษัทที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเช่ือในระดับที่ลงทุนได 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัว
ขึ้นลง  โดยไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เชน  การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของคาเงิน  อัตราดอกเบี้ย  เปนตน  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุน โดยวิเคราะหขอมูลของตราสาร และสภาวะการลงทุนในขณะนั้น  

คําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน 

ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวมนี ้
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซ้ือหรือขายตราสารไมไดในระยะเวลาหรือราคาตามที่
กําหนดไว เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมีจํากัด  
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองสูงถึงปานกลางเพื่อความคลองตัวในการบริหารกองทุน 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง : เนื่องจากสัญญาซื้อขายลวงหนา  อาจมีความผันผวนมากกวาหลักทรัพยพื้นฐาน  
ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนายอมทําใหสินทรัพยสุทธิมีความผันผวนมากกวาการลงทุนในหลักทรัพยพื้นฐาน (Underlying Asset)   
กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวเพื่อปองกันความเสี่ยง  กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาปองกันความเสี่ยง ซ่ึงราคา ณ วันใชสิทธิอาจ
มากกวา หรือนอยกวาราคาตลาดขณะนั้น   ทั้งนี้   การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงนั้น อาจไมสามารถปองกันความเสี่ยงไดทั้งหมด 
และกรณีที่ผูจัดการกองทุนคาดการณผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น 
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :  ผูจัดการกองทุนจะวิเคราะหสถานการณอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อใหกองทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดสวนที่เหมาะสมกับหลักทรัพยที่ตองการปองกัน
ความเสี่ยง 
  

ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 
1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทนุ (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

1.1  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 
1.2  คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ไมมี 
1.3  คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน คิดเชนเดียวกับคาธรรมเนียมการขาย 

2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทนุ (ตามที่จายจริง) 
2.1  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ตอรายการ 
2.2  คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซ้ือและขายคืนหนวยลงทุน อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด 
2.3  คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ือหนวยลงทุน อัตราที่สถาบันการเงินกําหนด 
2.4  คาใชจายอื่น ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน     
           ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทนุเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไมเกิน 75 บาทตอรายการ 

3.  คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   
และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ) * 

3.1  คาธรรมเนียมการจัดการ  บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไมเกินรอย
ละ 2.00 ของมูลคาทรัพยสินที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม โดย
ทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวัน
เปนระยะเวลา 30 วัน และจะเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 30 วัน
นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน  

ทั้งนี้ ในกรณีทีก่องทุนมีมูลคาทรัพยสนิสุทธินอยกวา 50 ลานบาท 
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการจัดการเปนอัตรารอยละ ของ
มูลคาทรัพยสนิทัง้หมดหักดวยมูลคาหนี้สินทัง้หมด เวนแต 
คาธรรมเนียมการจดัการ คาธรรมเนยีมผูดูแลผลประโยชน และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทนุ ณ วันที่คํานวณ * 

3.2  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน ไมเกิน 0.07 ตอป 
3.3  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทนุ ไมเกิน 1.00 ตอป  
3.4  คาใชจายอื่น ๆ **  ตามที่จายจริง 

4.   คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
4.1  ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 

ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
4.2  ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 ตอป     

 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
5. ประมาณการคาธรรมเนียม เงินตอบแทนและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม 

ไมเกินรอยละ 5.00 ตอป 

*     เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
           **     เนื่องจากเปนรอบระยะเวลาบัญชีปแรก จึงยังไมสามารถคํานวณได 

อัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา ทั้งนี้ การเพิ่มอัตรา คาธรรมเนียม  หรือ
คาใชจายจะไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายในรอบระยะเวลา 1 ป  
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ตารางเปรียบเทียบอัตราสวนการลงทุนของกองทนุที่แตกตางกับอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
รายการ/หลักเกณฑ กองทุนรวมทั่วไป กองทนุเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหนี้ /ทรัพยสิน 
ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได ที่
บุคคลใด เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผู
คํ้าประกัน หรือคูสัญญาเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน 
(Investment Grade Company Limit)  

มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพย /ทรัพยสิน 
และเงินฝากที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคาร
พาณิชย หรือบริษัทเงินทุนรายใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุน (Financial Institution 
Company Limit) 

มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

 
คําเตือน / ขอแนะนํา 

♦ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  แอสเซท พลัส จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการ
ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 ทั้งนี้  ผลการดําเนินงานของกองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการ
เงิน  หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  แอสเซท พลัส  จํากัด  

♦ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นเพื่อ
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้         
ผูลงทุนสามารถขอดูขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการไดที่บริษัทจัดการ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

♦ กองทุนเปดแอสเซทพลัสไพรม 4 มีการกระจายการลงทุนนอยกวากองทุนรวมผสมทั่วไป  จึงมีความเสี่ยงมากกวาในเรื่องของการกระจุกตัวของการ
ลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

♦  ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนี้เมื่อมีความเขาใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายลวงหนา และผูลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการ 
        ลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณการลงทุน วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง 
♦ ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของไดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 

โดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 
♦ ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการ หรือผูสนับสนุนการ

ขายหรือรับซ้ือคืน 
♦ ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงได โดยวิธีการที่บริษัทจัดการไดเปดเผยไวที่สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ หรือผานเครือขายอินเทอรเนตของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
♦ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนซ้ือขายหลักทรัพยเพื่อตนเองได  โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษัท

จัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพยของพนักงานได 

 
                       ขอมูลนี้รวบรวมโดยใชขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย  เ อ เ ซี ย  พ ลั ส  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )  

โทร. 02-680-1111 
 บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  โทร. 02-627-

3100 
 บริษัทหลักทรัพย  เคจีไอ  (ประเทศไทย )  จํากัด  (มหาชน )  

โทร. 02-658-8888 
 บริษัทหลักทรัพย  ฟลลิป  (ประเทศไทย )  จํากัด  (มหาชน )  

โทร. 02-635-1700 
 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-275-0888 
 บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) โทร. 02-654-7600 
 บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000 
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด โทร. 02-697-3800 
 บริษัทหลักทรัพย  เมอร ช่ัน  พารท เนอร  จํ ากัด  (มหาชน ) 

โทร. 02-231-8555 
    บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-231-3777 
 บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

ตอ 8886 
 
 
 

 บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด  โทร. 02-672-5999 ตอ 5965 
 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-680-3892 
 บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
โทร. 02-638-5000 

 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด  โทร. 02-648-1111 
ตอ 1438 

 บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร.02-217-8852 
 บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก  กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
โทร. 02-658-6300 ตอ 6330 

 ธนาคารแลนดแอนดเฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-
359-0000 ตอ 4704, 4706 

 บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8731, 8737 
 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด  โทร. 02-949-1130 
 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โทร. 02-695-5847 
 บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาขน)โทร.02-648-

3689 
 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
โทร. 02-660-5429 

 

 
..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด 
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   www.assetfund.co.th  

Call Center 02-672-1111 สอบถามขอมูลอัตโนมัติ 02-672-1000 โทรสาร 02-286-4480 


