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ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ข้อมลู ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนีใ้นช่วงเวลา 25 เดอืนได้ กองทุนนีล้งทนุกระจุกตวัในผู้ออก และ
ตราสารที่มีความเส่ียงด้านเครดติและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ดงันัน้หากมีปัจจัยลบที่

ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

คุณกาํลังจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทนุ 

ผลการดาํเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้เอไอ 25M1 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
SCB Fixed Income Fund 25M1 Not for Retail Investors 

(SCBAI25M1)  
กองทุนรวมตราสารหนี ้

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเส่ียงทัง้ในและต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน      
ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  
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กองทนุจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนัเป็นหรือเก่ียวข้องกบัตราสารแห่งหนีท่ี้เสนอขายทัง้ในและตา่งประเทศ โดย
จะลงทนุในตราสารหนีภ้าครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจและหรือสถาบนัการเงินและหรือภาคเอกชนรวมถึงตราสารหนีอ่ื้นใดท่ี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) และหรือ
ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non–investment grade) และหรือตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) โดยในสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุมีนโยบายการลงทนุท่ีสง่ผลให้มี net 
exposure ท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี ไม่เกินร้อยละ 79.99 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จาก
อตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้จํานวน 

กองทนุมีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 

 

 

 

 ผู้ลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต่ํากวา่หุ้นได้ 

 ผู้ลงทนุท่ีไม่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพ่ือรับเงินก่อนครบอายโุครงการ 25 เดือน 

 ผู้ลงทนุท่ีมีความเข้าใจและรับความเสี่ยงด้านเครดติได้ 

 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 

 ผู้ลงทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนสงู หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 

 ผู้ลงทนุท่ีต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุเพ่ือรับเงินก่อนครบอายโุครงการ 25 เดือน 

 

 

             ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเส่ียงของกองทุนนี ้

 อ่านหนงัสือชีช้วนฉบบัเตม็ หรือสอบถามผู้สนบัสนนุการขายและบริษัทจดัการ  

 อยา่ลงทนุหากไม่เข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกองทนุรวมนีดี้พอ 

 

คุณกาํลังจะลงทนุอะไร? 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกับใคร? 
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คาํเตอืนที่สาํคัญ 
 กองทนุรวมท่ีเสนอขายนีส้ามารถลงทุนในตราสารแห่งหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 

(non-investment grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated bond) ในอตัราส่วนท่ีมากกว่าอตัราส่วน
ของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชําระหนีข้องผู้ ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้
ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทัง้จํานวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่รับเงินคืน
ตามท่ีระบใุนรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวม 

 กองทนุรวมมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืน จงึเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและสามารถรับความ
เส่ียงได้สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้เอไอ 25M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไป
โอนให้แก่  ผู้ลงทนุท่ีไม่ใช่ ”ผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย” ได้ เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

 ในกรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรในอนาคต ผลตอบแทนโดยประมาณท่ีผู้ลงทุนได้รับอาจมีการ
เปล่ียนแปลง 

 กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการลงทนุ
โดยรวมของตนเอง 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

         คุณต้องระวังอะไรเป็นพเิศษ? 

 แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 

ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร 

อนัดบัความน่าเช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวม National credit rating scale 

ตํ่า             สูง 

GOV/AAA AA, A BBB ต่ํากวา่ BBB Unrated 

อนัดบัความน่าเช่ือถือสว่นใหญ่ของกองทนุรวมตาม International credit rating scale 
ตํ่า                                                                                                                                                       สูง 

AAA AA, A BBB ต่ํากวา่ BBB Unrated 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์  

อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 

ตํ่า             สูง 

ต่ํากวา่ 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถงึ 3 ปี 3 ปี ถงึ 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน (SD) 

ตํ่า             สูง 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

 

ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหน่ึง 

การกระจกุตวัลงทนุในผู้ออกตราสารรวม 

ตํ่า             สูง 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การป้องกนัความเส่ียง fx 
ตํ่า             สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพินิจ ไมป้่องกนั 

 

 
 
 

*คณุสามารถดขู้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี WWW.SCBAM.COM 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

 
 

 
 
 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ เกบ็จริง 
คา่ธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน ไม่มี ไม่มี 
คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 
การโอนหน่วย 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วยลงทนุ 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วยลงทนุ 
 

หมายเหต ุ: คา่ธรรมเนียมดงักลา่วรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
 

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 
ดงันัน้ คุณควรพจิารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวก่อนการลงทุน * 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้ในครัง้แรก) 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียม 
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ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม : ไม่มี เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนีแ้บบกําหนดระยะเวลาลงทุน               
มีกลยทุธ์การลงทนุในตราสารหนีท่ี้ระบใุนโครงการแบบลงทนุครัง้เดียวและถือครองจนครบอายโุครงการ (Buy and Hold) 
โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกองทนุรวมเพ่ือใช้เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ  Miscellaneous 

ดชันีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) 
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ไม่มี 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 
ประมาณ 25 เดือน (โดยไม่ต่ํากวา่ 24 เดือน และไม่เกิน 26 เดือน )    

วันทาํการซือ้  :  เสนอขายครัง้เดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหวา่ง                  
วนัท่ี 11 – 14 กมุภาพนัธ์ 2562 

มูลค่าตํ่าของการซือ้ครัง้แรก : 1,000,000 บาท 
มูลค่าขัน้ตํ่าของการซือ้ครัง้ถัดไป : ไม่กําหนด 

วันทาํการขายคืน: บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิประมาณทกุ 6 
เดือน โดยจะประกาศวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี) 
มูลค่าขัน้ตํ่าของการขายคืน : ไม่กําหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ตํ่า  : ไม่กําหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิค่าขายคืน :   
1. บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัระหว่างงวดภายใน 5 วนัทํา
การนบัแต่วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยนําเงินไปลงทนุต่อในกองทนุเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ หรือกองทนุรวมตราสารหนี/้กองทนุรวมตลาดเงินท่ีบริษัทจดัการกําหนด  
2. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัในงวดสดุท้าย ณ วนัครบอายโุครงการบริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธินําเงินลงทนุคงเหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปลงทนุต่อยงักองทนุ
เปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนีร้ะยะสัน้หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการในวนัทําการถดัไป เว้นแต่บริษัทจดัการจะกําหนดหรืออนญุาตให้เป็นอย่างอ่ืน
ได้ 
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :  
www.scbam.com ทกุวนัทําการแรกของเดือน / Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
วันที่จดทะเบยีน 
อายุโครงการ 

ซือ้และขายคืนหน่วยลงทุน 
 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 

รายช่ือ ขอบเขตหน้าที่ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี ้

นายยทุธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ           
กลุม่จดัการลงทนุตราสารหนี ้  

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 

นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ธนะวฒัน์ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 

นางสาว สินีนาถ ปอแก้ว รองผู้ อํานวยการ ฝ่ายการ
ลงทนุตราสารหนีต้า่งประเทศ 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซา่ อาคาร 1 ชัน้ 7 – 8  

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร 
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website : www.scbam.com : email : advisory.scbam@scb.co.th  

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการ
ลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไมไ่ด้รับเงินลงทนุคืนเตม็จํานวน 

 ได้รับอนมุติัจดัตัง้ และอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของสํานกังาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ

ถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
กองทนุรวม ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบ
ในการดําเนินการของกองทนุรวมและขอรับรองวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง  ไมเ่ป็นเทจ็ และไมทํ่าให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด 

 เพ่ือประโยชน์สงูสดุของการบริหารจดัการกองทนุการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุ ให้อยู่
ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการแตเ่พียงผู้ เดียว โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับ/ปฏิเสธท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุหรือรับ/
ปฏิเสธการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยบคุคลท่ีบริษัทจดัการมี วตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุให้นัน้ รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และดําเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีพนัธสญัญา หรือข้อตกลงกบัรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็นจะต้องปฏิบติั
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าท่ีเกิดขึน้แล้วในขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สทิธิแก่บริษัทจดัการท่ีจะ
ปฏิบติัการและดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอ่ืนใดเท่าท่ีจําเป็น
สําหรับการปฏิบติัตามพนัธสญัญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐตา่งประเทศ 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 

ผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซือ้คืน 

ตดิต่อสอบถาม 
รับหนังสือชีช้วน 
ร้องเรียน 
 

สามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ีทาง
เว็บไซต์  www.scbam.com 

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายช่ือ ขอบเขตหน้าที่ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี ้

นายพฤทธ์ิ มงคลโกศล ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทนุ 

รายช่ือผู้จดัการกองทุน 



9 
 

 

 

ความเส่ียงที่ เกิดจากการผิดนัดชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารท่ีลงทนุ (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมลูบอกระดบัความสามารถในการชําระหนี ้โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานท่ีผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ ออกตราสาร credit rating ของหุ้ นกู้ ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คาํอธิบาย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อนัดบัเครดิตสงูท่ีสดุ มีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ ท่ีจะ   
ไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเส่ียง   
ต่ํามากท่ีจะไมส่ารมารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ํา ท่ีจะไม่สามารถชําระหนี ไ้ด้   
ตามกําหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางท่ีจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้   
ตามกําหนด 

ระดบัท่ีต่ํากวา่น่าลงทนุ ต่ํากวา่า 
BBB 

ต่ํากวา่ 

BBB 

ต่ํากวา่ 

BBB(tha) 

ต่ํากวา่า 

BBB 
ความเส่ียงสูง  ท่ีจะไม่สามารถชําระหนี ไ้ด้   
ตามกําหนด 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 

กรณีกองทนุรวมตราสารหนี ้เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ซึ่งขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับ
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ เช่น หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ของตราสาร
หนีท่ี้ออกใหม่ก็จะสงูขึน้ด้วย ดงันัน้ราคาตราสารหนีท่ี้ออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ขายในระดบัราคาท่ีต่ําลงโดยกองทุน      
รวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน (portfolio duration) สงูจะมีอกาศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทนุรวมท่ีมี portfolio duration ต่ํากวา่ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึงการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงินดอลล่าร์ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่
ขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาท
แข็งและขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ การป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปล่ียนจงึเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบริหารความเสี่ยงจากดงักลา่ว 

 ป้องกันความเส่ียงทัง้หมด/หรือเกือบทัง้หมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน/ผู้ลงทนุอาจมี
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน เน่ืองจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสี่ยงทัง้หมด 

คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 
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ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีตราสารหนีห้รือ
ตลาดตราสารหนีท่ี้กองทนุไปลงทนุไว้ขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย 

ความเส่ียงของประเทศที่ ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในต่างประเทศ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เน่ืองจากการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบั
การลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากท่ีบังคบัใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึง
กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขัน้ตอนในการทําธุรกรรมเพ่ือลงทุน ตลอดจนประเด็นความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตกุารณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือ
ความควบคมุเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีกระทบต่อการลงทนุ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ
ของประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคมุกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อ
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระท่างภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก
ประเทศ หรือจํากดัหรือห้ามแลกเปล่ียนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัเข้าประเทศหรือแปลงกลบัเป็นสกลุเงิน
บาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถุงผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทนุ 
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ประมาณการผลตอบแทน  

ตราสารที่กองทนุคาดว่าลงทุน อันดบัความน่าเช่ือถอืระยะ
ยาวของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน 

ประมาณการผลตอบแทน 
(ต่อปี) 

จากตราสาร* จากการลงทนุ 
ตราสารหนีบ้ริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) – ไทย AA (TRIS/ National) 24.00% 2.75% 0.66% 

ตราสารหนีบ้ริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) - ไทย BBB+ (TRIS/ National) 24.00% 3.10% 0.74% 

ตราสารหนี ้ธ. Mashreq Bank - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ A (FITCH/ International) 11.00% 2.65% 0.29% 

ตราสารหนี ้ธ. Emirate NBD Bank - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ A+ (FITCH/ International) 11.00% 2.60% 0.29% 

ตราสารหนีบ้ริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) - ไทย A- (TRIS/ National) 6.00% 2.65% 0.16% 

ตราสารหนีบ้ริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) - ไทย A (TRIS/ National) 6.00% 2.60% 0.16% 

ตราสารหนีข้องทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท – ไทย 

A (TRIS/ National) 6.00% 2.55% 0.15% 

ตราสารหนีบ้ริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) – ไทย 

A (TRIS/ National) 6.00% 2.50% 0.15% 

ตราสารหนีบ้ริษัท บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) - ไทย A+ (TRIS/ National) 6.00% 2.55% 0.15% 

รวม 2.75% 

หกั คา่ใช้จ่าย (โดยประมาณ)** 0.25% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 25 เดอืน  2.50% 
  หมายเหต ุ: 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทนุหรือสดัส่วนการลงทนุได้เฉพาะเม่ือมีความจําเป็นและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั โดยการเปล่ียนแปลงนัน้ต้องไมทํ่าให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั 
- หากไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอตัราที่
ประมาณการไว้ 
- ปัจจุบนั S&P จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในตราสารหนีร้ะยะยาวของประเทศไทยสกุลเงินตราต่างประเทศ และสกุลเงินบาท อยู่ท่ีระดบั BBB / 
Stable 
- ตราสารท่ีกองทนุพิจารณาลงทนุได้ผ่านขัน้ตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยงัมี
ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์ไมค่าดคิดท่ีมีนยัสําคญัตอ่นโยบายในการดําเนินงานของผู้ออกตราสารหนี ้(Event risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาท่ีกําหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจําหน่ายหน่วยลงทนุเท่ากบัหรือมากกว่าจํานวน
เงินลงทนุโครงการ   
- ในกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรในอนาคต ผลตอบแทนโดยประมาณท่ีผู้ลงทนุได้รับอาจมีการเปล่ียนแปลง 
* ประมาณผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ปรับด้วยราคาซือ้ขายลว่งหน้าของอตัราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562 
** คา่ใช้จ่ายท่ีกองทนุเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอตัราไมเ่กินจากท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 



ผลตอบแทนประมาณ 2.50% ตอป

กองทุนเปดไทยพาณิชย

ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะนําเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุน ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้น  
(SCBSFF)  ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฯ โดยผูถือหนวย
ลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ

คําเตือน :
(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปดขายหนวยลงทุนกอนระยะเวลาท่ีกําหนดได ในกรณีท่ีมี
ยอดจําหนายหนวยลงทุนเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินลงทุนโครงการ (2) กองทุนจะ
เขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ท้ัง
จํานวน (3) ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพยปรับดวยราคาซ้ือขายลวงหนาของ
อัตราแลกเปล่ียนจาก Bloomberg ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 (4) คาใชจายท่ีกองทุน
เรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไมเกินจากท่ีระบุไวใน
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน (5) ในกรณีมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษี
อากรในอนาคต ผลตอบแทนโดยประมาณท่ีผูลงทุนไดรับอาจมีการเปล่ียนแปลง

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดเฉพาะ
เม่ือมีความจําเปนและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยการ
เปล่ียนแปลงน้ันตองไมทําใหความเส่ียงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมี
นัยสําคัญ และหากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว เน่ืองจากสภาวะตลาดมี
การเปล่ียนแปลงไป ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว

หมายเหตุ :

กองทุนรวมนี้เหมาะสําหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอยเทานั้น 
(กองทุน AI) ลงทุนขั้นต่ํา 1,000,000 บาท โดยเนนลงทุนในตราสารทางการเงิน

 และ/หรือ เงินฝากทั้งในและตางประเทศ เพื่อโอกาสรับ
ผลตอบแทนมากกวาเงินฝากประจํา และไมตองเสียภาษี (3)

ทั้งนี้ กองทุนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated bond) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่มี

อันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade)

อายุโครงการประมาณ 25 เดือน

SCB Fixed Income Fund 25M1 Not for Retail Investors
 (SCBAI25M1) (2)

ตราสารหนี้ เอไอ 25M1
หามขายผูลงทุนรายยอย

“ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 25 เดือนได 
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผูออก และตราสารท่ีมีความเสี่ยงดาน
เครดิตและสภาพคลอง ดังนั้นหากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการ
ลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

ตราสารที่กองทุนคาดวาลงทุน อันดับความนาเชื่อถือ
ระยะยาวของผูออกตราสาร

สัดสวน
การลงทุน

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ตอป)

จากตราสาร(4) จากการลงทุน 
ตราสารหน้ีบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) – ไทย AA (TRIS/ National) 24.00% 2.75% 0.66%
ตราสารหน้ีบริษทั ทรูคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) - ไทย BBB+ (TRIS/ National) 24.00% 3.10% 0.74%
ตราสารหน้ี ธ. Mashreq Bank - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส A (FITCH/ International) 11.00% 2.65% 0.29%
ตราสารหน้ี ธ. Emirate NBD Bank - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส A+ (FITCH/ International) 11.00% 2.60% 0.29%
ตราสารหน้ีบริษทั ควอลิตีเ้ฮาส จํากัด (มหาชน) - ไทย A- (TRIS/ National) 6.00% 2.65% 0.16%
ตราสารหน้ีบริษทั ศุภาลยั จํากัด (มหาชน) - ไทย A (TRIS/ National) 6.00% 2.60% 0.16%
ตราสารหน้ีของทรัสตเพื่อการลงทนุในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
ดับบลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท – ไทย A (TRIS/ National) 6.00% 2.55% 0.15%

ตราสารหน้ีบริษทั เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) – ไทย A (TRIS/ National) 6.00% 2.50% 0.15%

ตราสารหน้ีบริษทั บัตรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) - ไทย A+ (TRIS/ National) 6.00% 2.55% 0.15%
รวม 2.75%

  หัก คาใชจาย (โดยประมาณ)(5) 0.25%
  ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 25 เดือน 2.50%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBAI25M1

คําเตือน :

NEG WATCH (Negative Watch) : มีความเปนไปไดประมาณรอยละ 50 ที่อาจจะมีการปรับความนาเชื่อถือลงภายใน 90 วัน เน่ืองจากเกิด
เหตุการณนอกเหนือความคาดหมายข้ึน 
NEG OUTLOOK (Negative Outlook) : มีความเปนไปไดที่อาจจะมีการปรับความนาเชื่อถือลงภายในเวลา 6 เดือนถึง 2 ป
NEG FIN (Negative Financial Strength) : อาจมีความตองการท่ีจะระดมทุนเพิม่เติมในอนาคต เพือ่เพิม่ความแข็งแกรงทางดานการเงิน

 ตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนไดผานขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงดานความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร (Credit risk) แลวแตอาจ
ยังมีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณไมคาดคิดท่ีมีนัยสําคัญตอนโยบายในการดําเนินงานของผูออกตราสารหน้ี 
(Event risk) อยู

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (THBEV) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องแอลกอฮอล เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล และธุรกิจอาหาร 
สําหรับป 2561 THBEV มีรายไดจากธุรกิจแอลกอฮอลในสัดสวนรอยละ 87 เปนรายไดจากธุรกิจเครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอลรอยละ 7 และรายไดจาก
ธุรกิจอาหาร คิดเปนรอยละ 6 ผูถือหุนรายใหญ: ครอบครัวสิริวัฒนภักดี 68%
อันดับความนาเชื่อถือ 
• Moody: Baa3 / Negative
• Fitch Ratings: BBB- / Stable
• Fitch Rating (National Long-Term Rating): AA(Tha)/Stable
• TRIS: AA/Stable 
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated:  7 February 2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

จุดเดน ความเสี่ยง

• เปนผูนําตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในประเทศไทย เวียดนาม และ
พมา  โดย THBEV มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 1 สําหรับธุรกิจสุรา
ในประเทศไทยและพมา (มีสวนแบงการตลาดของสุราในประเทศไทย 
และพมาอยูที่รอยละ 90 และ 70 ตามลําดับ)  นอกจากน้ัน THBEV มี
สวนแบงการตลาดเปนอันดับ 1 สําหรับธุรกิจเบียรในประเทศเวียดนาม 
(สวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 40) และเปนอันดับ 2 สําหรับ
ตลาดเบียรในประเทศไทย (สวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 40) 

• มีเครือขายชองทางการจัดจําหนายที่กวางขวาง THBEV มีเครือขาย
กระจายสินคาที่กวางขวางซ่ึงครอบคลุมรานคาปลีกในประเทศไทยและ
เวียดนามมากกวา 400,000 และ 32,000 ราน ตามลําดับ 

• กฎระเบียบภาครัฐจํากัดการเติบโตในประเทศ  การที่หนวยงาน
ภาครัฐมีการออกกฎระเบียบและขอจํากัดตาง ๆ ที่เขมงวดย่ิงข้ึน 
ประกอบกับการข้ึนภาษีสรรพสามิต การจํากัดการโฆษณา และ
ควบคุมการจัดจําหนายลวนเปนปจจัยสําคัญที่สรางภาระใหผูผลิต
และจําหนายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
 
• ภาระหน้ีเพิ่มข้ึนอยางมากจากการเขาซ้ือกิจการในชวงปลายป 
2560 หลังจาก THBEV ไดซ้ือกิจการราน KFC มากกวา 252 แหง
ในประเทศไทย ซ้ือหุนใน รอยละ 54 ใน SABECO และซื้อหุนรอย
ละ 75 ของกลุม Grand Royal อัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
ตอสวนผูถือหุน (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) เพิ่มข้ึน
จาก 0.31 เทา ณ สิ้นป 2560 เปน 1.56 เทา ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 
2561 โดยลาสุดอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย ตอสวนผูถือหุน  
(Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ณ 30 ก.ย. 2561 อยูที่ 
1.65 เทา น้ันยังตํ่ากวา Financial covenants ที่กําหนดให 
Interest-Bearing Debt to Equity Ratio ไมเกิน 3 เทา 



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBAI25M1

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัทเปนผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑคือ 1. ทรูมูฟ เอช 
ใหบริการโทรศพัทเคลื่อนที่ในระบบ 2G, 3G และ 4G 2. ทรอูอนไลน ใหบริการอินเทอรเน็ตความเรว็สูง โทรศพัทบาน และ WiFi สาธารณะ 3. ทรู
วิชั่นส ใหบริการดานความบนัเทิงผานโทรทัศน
ผูถือหุนรายใหญ 
1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 19.62%  
2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 13.47%
อันดับความนาเชื่อถือ TRIS: BBB+/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

จุดเดน ความเสี่ยง

• สวนแบงการตลาดมือถือเติบโตอยางตอเน่ือง  ณ สิ้นไตรมาสที่ 
3/2561 บริษัท มีสวนแบงการตลาดมือถืออยูที่รอยละ 28.9 และมีฐาน
ลูกคาจํานวน 28.8 ลานราย ปจจุบันบริษัทมีจํานวนฐานลูกคาเปน
อันดับสองในอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ 

• เริ่มมีกําไรจากการดําเนินงานหลังจากขาดทุนเปนเวลานาน โดยใน
ไตรมาส 3/2561 บริษัทมีกําไรสุทธิ 385 ลบ. ดีข้ึนจากขาดทุน 691 
ลบ.ในชวงเดียวกันของปกอนโดยผลการดําเนินงานที่แข็งแกรงน้ีหนุน
โดยการเติบโตของรายไดและฐานลูกคา และการยกระดับคุณภาพ
โครงขายและมาตรฐาน การใหบริการ ในขณะที่มาตรการดานการลด
ตนทุนและเพิ่มผลิตภาพยังคงดีข้ึนอยางตอเน่ือง

• เปนผูนําในตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและผูนําบริการดานดิจิทัล 
โดยมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับหน่ึงดวยฐานลูกคาบรอดแบนด
อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเติบโตรอยละ 12.8 เทียบจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน โดยมีฐานลูกคาจํานวน 3.43 ลานรายในไตรมาส 3/2561 
อีกทั้งยังมีลูกคาเปนอันดับหน่ึงสวนของเพยทีวี ตอบโจทยไลฟสไตล
ดิจิทัลของคนในยุคปจจุบัน 

• มีผูถือหุนรายใหญที่ม่ันคง โดยบริษัทมีผูถือหุนรายใหญอยาง กลุม
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ  และบริษัท ไซนา โมบายล จํากัด

• มีภาระหน้ีอยูในระดับสูง โดยบริษัทมีหน้ีทั้งหมด 3.47 แสนลาน
บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2561 สวนมากเปนเงินกูและหุนกูที่เพิ่มข้ึน
จากการประมูลคลื่นความถ่ีที่ใชในการดําเนินกิจการ อยางไรก็ตาม 
บริษัทมี D/E Ratio ที่ 2.43 เทา ลดลงเล็กนอยจากป 2560 ที่ 2.47 
เทา

• ความเส่ียงจากการแขงขันที่สูงข้ึนในอุตสาหกรรมแมวาจะไมมีผู
เลนรายที่ 4 ในอุตสาหกรรม การแขงขันยังคงรุนแรงเพื่อแยงชิง
ฐานลูกคาและสวนแบงการตลาด โดยใชกลยุทธดานการตลาดและ
ราคา ดังน้ันสงครามราคาและคาใชจายทางการตลาดที่เพิ่มข้ึนจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของแตละผูเลน

• ความเส่ียงจากการถูกดําเนินคดี แตคาดวาจะระงับ ขอพิพาทกับ
กสท.ในไมชาน้ี เน่ืองจาก DTAC คูแขงรายหลักไดทําการระงับขอ
พิพาทกับ CAT ไปในชวงดือนที่ผานมา ซ่ึงเปน sentiment ทางลบ
ตอผูเลนอื่นในกลุม คาดวา TRUE จะทําสัญญาระงับขอพิพาทกับ
กสท.ในไมชาน้ี แตยังไมสามารถระบุไดวาเปนจํานวนเงินเทาไหร 
ซ่ึงคาดวาบริษัทจะจายเงินชดเชยในจํานวนท่ีนอยกวาที่ DTAC จาย
อยางมาก เน่ืองจากปญหาระหวาง TRUE กับ กสท. เนนไปที่การ
อางสิทธ์ิสินทรัพยภายใตสัมปทาน โดยเฉพาะเสาโทรคมนาคม 
ดังน้ันถามีการจายเงินชดเชยเพื่อระงับขอพิพาท ก็จะครอบคลุมการ
ใชงานสินทรัพยในอนาคตของ TRUE ดวย



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBAI25M1

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

Mashreq Bank (MASQ) เปนธนาคารที่มีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับ 5 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพย
รวม 38,095 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงคิดเปนรอยละ 5.9 ของสินทรัพยรวมในระบบธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ปจจุบันธนาคารมีสาขาและ
สํานักงานตัวแทนท่ัวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และตางประเทศกวา 76 สาขา มีผูถือหุนหลักที่แข็งแกรง ผูถือหุนใหญและมีอํานาจควบคุมธนาคาร 
MASQ คือตระกูล Al-Ghurair ซ่ึงถือหุนรวมกันรอยละ 71 ตระกูล Al-Ghurair เปนตระกูลที่มีสินทรัพยรวมเปนอันดับ 2 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
มีมูลคาทรัพยสินกวา 6.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ คุณภาพของสินเชื่ออยูในระดับที่ยอมรับได ณ 31 ธันวาคม 2561 อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดตอสินเชื่อ ( NPL ratio) อยูที่รอยละ 3.82 มีการต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอยูในระดับที่สูง โดยอัตราสวนสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ( Coverage ratio) อยูที่รอยละ 130 มีสภาพคลองในระดับที่สูงและเพียงพอ ณ 31 ธันวาคม 2561 MASQ มี
อัตราสวนสินเชื่อตอเงินฝาก (Loan-to-Deposit Ratio) และอัตราสวนสินทรัพยที่มีสภาพคลองตอสินทรัพยทั้งหมด ( Total liquidity asset to 
Total asset Ratio) ไวที่ระดับรอยละ 83.24 และ 40.43 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงระดับสภาพคลองที่มีอยูอยางเพียงพอ ผลการดําเนินงานที่มี
กําไรอยางตอเน่ือง 
• ในป 2556 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 492 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2557 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 654 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
• ในป 2558 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 654 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 524 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
• ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 559 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 316 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีดํารงเงินกองทุนข้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 15.33 
และมีดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 16.45
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังน้ี
• Moody’s: Baa1 / P2 / Stable • S&P: A- /A2 / Stable • FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

Emirates NBD (ENBD) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับสองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส รองมาจาก First Abu Dhabi Bank และมีขนาดใหญ
อันดับหน่ึงในรัฐดูไบ ENBD เกิดจากการรวมตัวของสองธนาคาร คือ Emirates Bank International และ National Bank of Dubai มีสํานักงาน
ใหญต้ังอยูที่รัฐดูไบ ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสินทรัพยรวมเทากับ 136.2 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงคิดเปนสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 
21.2 ของทั้งระบบธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีผูถือหุนหลักที่แข็งแกรง รัฐบาลดูไบถือหุนผาน Investment Corporation of Dubai ซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐ โดยถือหุนของธนาคารถึงรอยละ 55.7 ของหุนทั้งหมด ธนาคารไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากรัฐบาลดูไบ ในอดีตรัฐบาลดูไบ
และกระทรวงการคลังของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเคยอัดฉีดเงินทุนใหกับทางธนาคารเพื่อชวยเหลือเรื่องสภาพคลอง คุณภาพของสินเชื่อปรับตัวดีข้ึน
อยางตอเน่ือง ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2554 คุณภาพสินเชื่อของธนาคารปรับตัวดีข้ึนอยางตอเน่ือง ในป 2555 ธนาคารมียอดสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม  (NPL ratio) อยูสูงถึงรอยละ 14.3 แตอยางไรก็ตามทางธนาคารสามารถควบคุมและปรับลดสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายไดลงอยางตอเน่ือง โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมี NPL ratio อยูที่รอยละ 5.89 และมีการต้ังสํารองครอบคลุมสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด
รายได (NPL Coverage ratio) แลวถึงรอยละ 127.7  ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเน่ือง 
• ในป 2557 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,400 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2558 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,780 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,971 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 2,272 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
• ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 2,773 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารดํารงเงินกองทุนข้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 19.79และ 
ดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 20.93
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังน้ี
• Moody’s: A3 / P2 / Stable • S&P: n.a. • FITCH:  A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBAI25M1

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) (QH) บริษัทประกอบธุรกิจ: 
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ไดแก ธุรกิจขายบานพรอมที่ดิน และธุรกิจขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหเชา ไดแก ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชา 
- ธุรกิจรับจางบริหารอสังหาริมทรัพยใหเชา ไดแก โรงแรม อพารตเมนต อาคารสํานักงานใหเชา และบานที่พักอาศัยใหเชา
- ธุรกิจการลงทุน บริษัทไดลงทุนโดยทางตรงและทางออมผานบริษัทยอยของบริษัท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตางๆ ไดแก Harbour View 
Corporation, บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จากัด (มหาชน), บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จากัด (มหาชน), กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส และ กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยและสิทธิการเชาควอลิต้ี เฮาส โฮเทล แอนด เรซิเดนซ
กลุมผูถือหุนหลัก คือ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ถือหุน 24.98%, บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือหุน 10.30% 
อันดับความนาเชื่อถือ:  TRIS:  A-/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

จุดเดน ความเสี่ยง

•มีการกระจายการประกอบธุรกิจซ่ึงจะชวยลดความผันผวนในชวง
ตลาดขาลงของอสังหาริมทรัพยได
ในไตรมาส 3/2561 รายไดหลักจากจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ขายลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน แตยังมีรายไดอื่นๆ ที่เติบโตดี 
ไดแก รายไดจากอสังหาริมทรัพยใหเชาและสวนแบงกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม เชน HMPRO (ถือหุน 20%), QHPF (ถือหุน 
26%), QHHR (ถือหุน 31%), LHFG (ถือหุน 14%)  

•Leverage position ดีข้ึนอยางตอเน่ือง บริษัทสามารถลดหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบ้ียไดอยางตอเน่ือง จนทําใหในไตรมาส 3/2561 D/E Ratio 
เหลือเพียง 1.12 เทา ซ่ึงถือวาคอนขางตํ่ากวากลุม

•เน นการพัฒนาโครงการแนวราบ  ในช ว งที่ ผ านมา  ตลาด
คอนโดมิเนียมมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมาก ในขณะที่อุปสงคของ
คอนโดมีเนียมเติบโตตํ่า บริษัทจึงเนนการพัฒนาโครงการแนวราบ โดย
เปดตัวโครงการใหมทั้งหมด 11 โครงการในป 2561 โดยเปนโครงการ
แนวราบทั้งหมด 100%

•มาตรการ Macro Prudential Tool ที่เขมงวดข้ึนซ่ึงจะมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 1 เมษายน 2562 และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียขา
ข้ึน มาตรการดังกลาวจะสงผลตอการวางเงินดาวนข้ันตํ่าจากลูกคา
ที่ซ้ือดวยเงินกู โดยการวางดาวนข้ันตํ่าจะเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงการข้ึน
ดอกเบ้ียของแบงคชาติ ซ่ึงจะสงผลใหกําลังซ้ือของลูกคาลดลง 
อยางไรก็ตามคาดวาจะมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอบริษัทเน่ืองจาก
บริษัทเนนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่อยูใชจริง และ ราคาสวน
ใหญ ตํ่ากวา 10 ลาน ซ่ึงอัตราการวางเงินดาวน ข้ันตํ่าไมได
เปลี่ยนแปลง

•ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจไทย จากเศรษฐกิจ
ชะลอตัว, ความผันผวนทางการเมือง และหน้ีครัวเรือนที่สูงเกือบ 
80% ของ GDP สงผลใหกําลังซ้ือของลูกคาโดยเฉพาะกลุมลูกคา
รายไดนอยถึงปานกลางลดลงอยางมาก และกลุมรายไดนอยถึง
กลางน้ันถือเปนกลุม focus ของบริษัท

•การระบาย finished inventory ของคอนโดมิเนียมยังทําไดไมดี 
ถึงแมจะไมมีโครงการคอนโดมิเนียมเปดเพิ่มในป 2561 แตในชวงที่
ผานมาการระบายคอนโดมีเนียมสรางเสร็จยังทําไดไมดี โดยเฉพาะ
คอนโด Q Sukhumvit ซ่ึงมีมูลคาถึง 10,000 ลบ. แตขายไปได
เพียง 25% เทาน้ัน
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ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) (SPALI) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนที่อยูอาศัยและเพื่อการพาณิชย โดยธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้นเปนการ
พัฒนาโครงการบานพักอาศยัในลักษณะแนวราบในรูปแบบของบานเดี่ยว (Single detached House) บานแฝด (Duplex House) และทาวนโฮม (Townhome)  สวน
ธุรกิจเพื่อการพาณิชยนั้นประกอบไปดวย ธุรกิจอาคารสํานักงาน เพื่อใหบริการพื้นที่สํานักงานใหเชาแกลูกคา โดยทําเลที่ตั้งของโครงการจะอยูในกรุงเทพมหานครบน
ทําเลศักยภาพที่สามารถเช่ือมตอศูนยกลางธุรกิจ (CBD: Central Business District) และกลุมบริษัทดําเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอรทซ่ึงมุงเนนในตางจังหวัดที่ ปจจุบัน 
บริษัทมีโรงแรมและ รีสอรทที่อยูภายใตการบริหารของกลุมบริษัท 2 แหง
กลุมผูถือหุนหลัก คือ นายประทีป ตั้งมติธรรม ถือหุน 21.8%, บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด ถือหุน 7.56% 
อันดับความนาเชื่อถือ:  TRIS:  A/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

จุดเดน ความเสี่ยง

• มี Backlog จํานวนมากที่สามารถรับรูรายไดจนถึงป 2565 มูลคา
โครงการทั้งหมดที่จะรับรูรายไดมีถึง 42,529 ลานบาท โดย 13,407 
ลานบาทจะรับรู ในป 2562 คิดเปนสัดสวน 38% ของ Presales 
Target

• อัตรากําไรข้ันตนและอัตรากําไรสุทธิแข็งแกรง โดยสามารถรักษา
อัตรากําไรข้ันตนและกําไรสุทธิที่ 37-39% และ 18-22% ตามลําดับได
อยางตอเน่ืองและคอนขางโดดเดนกวากลุม

• ประสบความสําเร็จในการขยายโครงการสูตางจังหวัด ในปที่ผานมา
บริษัทไดทําการขยายตลาดเขาสูตางจังหวัด ซ่ึงถือวาเปนตลาดท่ีมีการ
แขงข้ันตํ่ากวาและคอนขางประสบความสําเร็จดวย Brand Name 
และราคาที่ Competitive

• Project launch ในป 2562 จะเพิ่มข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ เน่ืองจาก
การเปดโครงการ “Supalai Icon Sathorn” ซ่ึงคาดวาจะเปดตัวในไตร
มาสที่ 2 ของปน้ี ดวยมูลคาโครงการกวา 20,000 ลานบาท

• มาตรการ Macro Prudential Tool ที่เขมงวดข้ึนซ่ึงจะมีผลบังคับ
ใชในวันที่ 1 เมษายน 2562 และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียขา
ข้ึน มาตรการดังกลาวจะสงผลตอการวางเงินดาวนข้ันตํ่าจากลูกคา
ที่ซ้ือดวยเงินกู โดยการวางดาวนข้ันตํ่าจะเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงการข้ึน
ดอกเบ้ียของแบงคชาติ ซ่ึงจะสงผลใหกําลังซ้ือของลูกคาลดลง 
อยางไรก็ตามบริษัทเองเก็บเงินดาวนเริ่มตนคอนขางสูงอยูแลวที่ 
16-18% จึงคาดวามาตรการน้ีจะมีผลกระทบตอบริษัทเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน

• คอนโดมิเนียมมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด ในชวง 
2-4 ปที่ผานมา ตลาดคอนโดมิเนียมมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมาก 
ในขณะท่ีอุปสงคของคอนโดมีเนียมเติบโตตํ่า บริษัทมีความเส่ียง
เน่ืองจากสัดสวนรายไดราว 50% มาจากยอดขายคอนโด 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจไทย จากเศรษฐกิจ
ชะลอตัว, ความผันผวนทางการเมือง และหน้ีครัวเรือนที่สูงเกือบ 
80% ของ GDP สงผลใหกําลังซ้ือของลูกคาโดยเฉพาะกลุมลูกคา
รายไดนอยถึงปานกลางลดลงอยางมาก
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ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

กองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท กองทรัสตฯ ดําเนินธุรกิจหลักคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ใน 2 ประเภท คือ (1) โครงการอาคารคลังสินคา และศูนยกระจายสินคาใหเชา (Logistic facilities) และ (2) โครงการใหเชาพื้นที่หลังคา เพื่อโครงการ
ผลิตกระแสไฟฟา พลังงานแสงอาทิตยที่ติดต้ังบนหลังคาเพื่อจําหนาย (Solar PV Rooftop)
ผูถือหุนรายใหญ : สํานักงานประกันสังคม ถือหุน 19.51%, บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ถือหุน 15.00%, กองทุน บําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ถือหุน 6.25%
อันดับความนาเชื่อถือ TRIS: A / STABLE
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

จุดเดน ความเสี่ยง

• สินทรัพยลงทุนที่มีคุณภาพ กองทรัสตฯ มีอัตราการเชาของสินทรัพย
ในกองสูงกวา 90% อยางตอเน่ืองนับต้ังแตมีการจัดต้ังกอง ระยะเวลา
สัญญาเชายาวเกินกวา 3 ป มากกวา 60% ของจํานวนสัญญาเชา
ทั้งหมด สินทรัพยในกองต้ังอยูในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดต้ังเสนทาง
ขนสง และผูเชาเปนบริษัทชั้นนําในประเทศและธุรกิจขามชาติขนาด
ใหญซ่ึงมีความนาเชื่อถือ

• รายไดจากการลงทุนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองและม่ันคง รายไดจากการ
ลงทุนสุทธิเติบโตเฉลี่ย 139% ตอปในชวงเวลา 2 ป ต้ังแต 2015 ถึง 
2017  เน่ืองจากการเก็บคาเชาที่ทําไดดีอยางตอเน่ือง และกองทรัสตฯมี
พื้นที่ใหเชาเพิ่มข้ึนจากการขายสินทรัพยเขากองของสปอนเซอรทุกๆป

• การสนับสนุนที่ดีจากสปอนเซอร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) เปนหน่ึงในสองบริษัทในประเทศไทยที่เปนผูเลนใหญ
ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรพัยในนิคม ซ่ึงมีการกอสรางสินทรัพยทุกๆป 
ทําใหมีสินทรัพยมีมากมายที่สามารถขายเขากองทรัสตเพื่อขยายพื้นที่
ใหเชา และจะนํามาถึงรายไดของกองทรัสตที่จะเพิ่มข้ึนดวยเชนกัน 

•การกระจุกตัวของผู เชารายใหญ รายไดจากการใหเชาของ
กองทรัสตฯ มากกวา 50% มาจากผูเชา 10 รายหลัก รวมทั้งธุรกิจ
หลักของผูเชาคือธุรกิจเก่ียวกับการขนสง, สินคาอุปโภคบริโภคที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (FMCG), และธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต ซ่ึงแปรผันโดยตรงกับเศรษฐกิจมหภาค ทําใหอาจเกิด
ความเส่ียงตอรายไดคาเชาของกองทรัสต หากผูเชาตองลดกําลังการ
ผลิตและการบริการ

• อัตราสวนของหน้ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการลงทุนในทรัพยสินใหมอยาง
ตอเน่ือง กองทรัสตฯ ลงทุนในสินทรัพยใหมเปนมูลคาทั้งหมด 
4,491 ลานบาทจากสปอนเซอร ทําให interest-bearing debt to 
total assets ratio (LTV) คาดวาจะเพิ่มข้ึนสูระดับ 29% ณ สิ้นป 
2018 อยางไรก็ตาม LTV นาจะอยูตํ่ากวาระดับ 35% ตามนโยบาย
ภายในของกองทรัสตฯ ที่จะรักษาระดับหน้ีไมใหสูงจนเกินไป
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการอุตสาหกรรม ไดแก โรงงานและคลังสินคา 
เพื่อเชาและขายในนิคมและสวนอุตสาหกรรม  
ผูถือหุนรายใหญ : บริษัท เฟรเซอรส แอสเซ็ทส จํากัด ถือหุน 48.52%, บริษัท เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิงส (ประเทศไทย) จํากัด ถือหุน 40.95%
อันดับความนาเชื่อถือ TRIS: A/ STABLE
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

จุดเดน ความเสี่ยง
 ผูนําในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ บริษัทฯ มีมูลคา
สินทรัพยสูงเปนอันดับ 3 โดยมีสินทรัพยจํานวน 854 แหง คิดเปนพื้นที่
ใหเชา 2.7 ลานตารางเมตร และเปนผูใหเชาโรงงานสําเร็จรูป (Ready-
built factory) และคลังสินคาใหเชาที่ใหญที่สุดในประเทศ 

 ความสามารถในการขายสินทรัพยเขากอง REIT ซ่ึงจะชวยลด
ความผันผวนจากยอดขายที่ดินไดสวนหน่ึง โดยป 2561 บริษัทฯ ไดขาย
พื้นที่คลังสินคาใหเชา รวมมูลคากวา  1,569 ลานบาท เขากองทรัสต
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
อุตสาหกรรม เฟรเซอรส พร็อพเพอรต้ี (FTREIT) 

 ผูไดรับประโยชนหลักจากนโยบายรัฐในโครงการ EEC สินทรัพย
ของบริษัทฯ มากกวา 60% ต้ังอยูในพื้นที่ของโครงการ EEC ซ่ึงไดรับ
ความสนใจจากนักลงทุนเปนอยางมาก เน่ืองจากบริษัทในประเทศเริ่ม
กลับเขาสูชวงการลงทุนใหมอีกครั้งเน่ืองจาก capacity utilization ของ
บริษัทเอกชนเริ่มเขาใกลจุดที่เหมาะกับการขยาย capacity รวมถึงบริษัท
ตางชาติที่จะเขามาลงทุนในประเทศ เห็นไดชัดจากการย่ืน BOI และ 
เงินลงทุนจากตางชาติ (FDI) เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองต้ังแตชวงไตรมาส 3-
4 ของป 2018

 

 สัดสวนใหญของรายได ข้ึนอยู กับการขายที่ ดินในพื้นที่
อุตสาหกรรมเปนหลัก โดยป 2561 บริษัทฯมีรายไดจากการขายที่ดิน
สูงถึง 55% โดยรายไดจากการใหเชาและบริการ ซ่ึงเปนรายไดที่
ม่ันคงและเกิดข้ึนเปนประจํา มีเพียง 29% ของรายไดทั้งหมด
 
 การลดลงของรายไดจากการใหเชา ซ่ึงสอดคลองกับการขาย
สินทรัพยเขากอง REIT อยางตอเน่ือง แมบริษัทเปนผูถือหนวยราย
ใหญที่สุดของ FTREIT แตบริษัทฯ ก็ถือเพียง 22.63% ทําใหเงินปน
ผลจากสินทรัพยที่ขายเขากอง ไมไดกลับเขาสูบริษัทเต็มจํานวน
 
 ความ ผันผวนของราย ได จ ากการขายที่ ดิ น ในพื้ นที่
อุตสาหกรรม แมจะมีปจจัยหนุนจากโครงการ EEC แตเน่ืองจากการ
เลือกต้ังที่ยังไมแลวเสร็จ ทําใหบริษัทในประเทศสวนหน่ึงชะลอการ
ลงทุนเพื่อรอใหเลือกต้ังเสร็จอยางราบรื่นกอน บริษัทในตางประเทศ
บางสวนก็รอใหการกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีของโครงการ EEC 
ชัดเจนกอนที่จะเริ่มลงทุนเชนกัน ทําใหรายไดสวนใหญของป 2561 
เกิดจากการของสินทรัพยเขากองมากกวาการขายพื้นที่อุตสาหกรรม
ใหกับบริษัทนอกกลุม



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBAI25M1

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC) บริษัทประกอบธุรกิจ: ใหบริการสินเชื่อเพื่อผูบริโภคอยางเต็มรูปแบบ (Loan Portfolio 66% มาจากบัตร
เครดิต และ ที่เหลือ 34% เปนสินเชื่อสวนบุคคล) KTC ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2545 
ผูถือหุนรายใหญ: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รอยละ 49.45
อันดับความนาเชื่อถือ 
TRIS: A+/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 February 2019

จุดเดน ความเสี่ยง
 บริษัทเปนบริษัทลูกที่สําคัญของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
(KTB) จึงไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จาก KTB เชน ทําธุรกรรม
ผานสาขาของธนาคาร  รวมถึง การสนับสนุนทางดานแหลงเงินทุน เปน
ตน

 เปนผูนําทางดานบัตรเครดิตในประเทศไทย บัตรเครดิตของ 
KTC เปนแบรนดมีผูนิยมใชอยางกวางขวาง มีการทําโปรโมชั่นอยู
เสมอๆ และมีจุดบริการท่ีกระจายอยูทั่วไป สงผลใหป 2561 KTC มี
รายไดรวม 21,197.7 ลบ. และมีกําไรสุทธิ 5,140.9 ลบ
 

 บริษัทมีตนทุนทางการเงินที่คอนขางสูง เน่ืองจากตองพึ่งพา
แหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินและตลาดตราสารหนี้  ซ่ึงเปนแหลง
เงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินที่สูงกวาเงินฝาก ถาเทียบกับธนาคาร
พาณิชยทั่วไป โดยป 2561 บริษัทฯ มีตนทุนคาใชจายดอกเบ้ียเฉลี่ย 
รอยละ 3.02

 บริษัทอยูในธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง เน่ืองจากเปนธุรกิจที่
ข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจและการบริโภคภาคครัวเรือน ซ่ึงเปนการทา
ทายตอบริษัทที่ตองรักษาสวนแบงทางการตลาดไว  โดยป ณ เดือน
พฤศจิกายน2561 บริษัทฯ มี Market Share จํานวนบัตรเครดิต คิด
เปน 10.8% และ บริษัทฯ มี Market Share ยอดการใชจาย คิด
เปน 11.1%

 มีความเสี่ยงจากการไมกระจายตัวของสินเชื่อ เน่ืองจาก
บริษัทมีการกระจุกตัวของสินเชื่ออยูที่บัตรเครดิต เปนสวนใหญ
(66%) รองลงมาคือสินเชื่อรายยอย (34%) ซ่ึงสินเชื่อทั้ง 2 ประเภท
มีความผันผวนตอสภาพเศรษฐกิจที่สูง
 มีอัตราสวนหน้ีสินทั้งหมดตอสวนของผูถือหุน (D:E ratio) 
อยูในระดับที่สูง โดยบริษัทมี D:E ratio อยูที่ 3.87 เทา ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม 2561

 



1. กองทุนรวมท่ีเสนอขายน้ีมีนโยบายลงทุนในตราสารท่ีมีการอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุนได (non-investment grade) หรือ ท่ีไมมีการจัดอันดับความนาเช่ือถือ 
(unrated) ในสัดสวนรอยละ 0 - 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ("NAV") ท่ีมีความเส่ียงดานเครดิตและสภาพคลองมากกวากองทุนรวมท่ัวไป ซ่ึงตราสารดังกลาวอาจไม
สามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือท้ังจํานวนได และในการขายคืนหนวยลงทุน ผูลงทุนอาจไมได
รับเงินคืนตามท่ีระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ดังน้ัน จึงเหมาะกับผูลงทุนท่ีมีฐานะการเงินท่ีสามารถรับความเส่ียงจากผลขาดทุนได

2. บลจ.ไทยพาณิชยและธนาคารไทยพาณิชยมิไดประกันความเส่ียงท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินตนและดอกเบี้ยของผูออกตราสาร (Credit risk / Default risk) ซ่ึงความเส่ียง
ดังกลาว หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยของผูออกตราสาร และหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม (Counter 
Party) เน่ืองมาจากผูออกตราสาร และ/หรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอยลง จึงขาดสภาพคลองท่ีจะ
จายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนดเวลา สงผลใหผูลงทุนไมไดรับชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยตามเวลาท่ีกําหนดไว

3. ในสวนท่ีลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะใชเคร่ืองมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท้ังจํานวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนากับ
คูสัญญาท่ีเปนธนาคารพาณิชยท่ีอยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามท่ี
กําหนดไว

4. กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ (ตามนโยบายการลงทุน) กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign 
Exchange Rate Risk) ท้ังจํานวน

5. ในกรณีท่ีผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานและท่ีแกไขเพิ่มเติมโดย
ชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนท่ีจัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

6. ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ี เอไอ 25M1 หามขายผูลงทุนรายยอย ไปโอนใหแกผูลงทุนท่ีไมใช “ผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย” ได เวนแตเปน
การโอนทางมรดก

          การท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการ กองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ี เอไอ 25M1 หามขายผูลงทุนรายยอย เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562
มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และ
มิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ลายมือช่ือส่ังซ้ือหนวยลงทุน.....................................................................................................
 

ช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...................................................................................................
วันท่ี....................................................................................................

ความเส่ียงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณชิยตราสารหน้ี เอไอ 25M1 หามขายผูลงทุนรายยอย 

    ขาพเจา ช่ือ...........................................................................................................  เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี...............................................................................................
ขอยืนยันตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด (“บริษัทจัดการ”) วาขาพเจาเปนผูลงทุนประเภทดังตอไปน้ี (โปรดเลือกเพียงขอเดียวเทาน้ัน)

         ผูลงทุนสถาบนั (Institutional Investor) ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยวาดวยการกําหนดบทนิยามผูลงทุนสถาบันและ 
ผูลงทุนรายใหญ
  ผูลงทุนรายใหญ (High Net Worth) โดยแยกออกเปน 2 กรณี ดังนี้ (โปรดเลือก)

 ขาพเจาเปนนิตบิุคคล ขาพเจามีลักษณะดังนี้ ตามงบการเงินปลาสุดท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว (โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
 มีสวนของผูถือหุนตามงบการเงินปลาสุดท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแต 100 ลานบาทขึ้นไป หรือ
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 

40 ลานบาทขึ้นไป ท้ังน้ี ใหพิจารณาตามงบการเงินปลาสุดท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว

 ขาพเจาเปนบุคคลธรรมดา (นับรวมคูสมรส) ขาพเจามีลักษณะดังนี้ (โปรดเลือก และแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)
 มีสินทรัพยสุทธิตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป ท้ังน้ี สินทรัพยดังกลาวไมนับรวมมูลคาอสังหาริมทรัพยซ่ึงใชเปนท่ีพักอาศัยประจําของบุคคลน้ัน หรือ
 มีรายไดตอปตั้งแต 4 ลานบาทขึ้นไป หรือ
 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยหรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝากแลวมีเงินลงทุนในทรัพยสินดังกลาวตั้งแต 

20  ลานบาทขึ้นไป

          นอกจากน้ี ขาพเจาขอใหคํารับรองตอ บลจ.ไทยพาณิชย วา ขาพเจาไดรับและไดศึกษาหนังสือช้ีชวน ขอมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดท่ีใชในการเสนอขายหนวย
ลงทุนท่ีบริษัทไดจัดทําขึ้น รวมท้ังขาพเจาไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือต่ํากวาอันดับท่ีสามารถลงทุน (non-investment 
grade”) หรือไมมีการจดัอันดับความนาเช่ือถือ (“unrated”) รวมถึงความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกลาว รวมถึงคําเตือนและการเปดเผยใน
เร่ืองตาง ๆ (เชน ความเสี่ยงท่ีสําคัญของกองทุน เปนตน) เปนอยางดีแลว ท้ังน้ี หากขอมูลดังกลาวขางตน และ/หรือคํารับรองของขาพเจาไมถกูตองหรือเปนเท็จ ขาพเจาตกลง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอบริษัททุกประการ        
ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย



1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
 1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยท่ีลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือช้ีชวน
สวนสรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหน้ี ท่ีมีรูปแบบตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
เปนตน

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวนเม่ือ
ไถถอน ตางจากการฝากเงินท่ีไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง 
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดท่ีบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน
การขายใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผูบริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุนการขาย และ

ตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซึ่ งแยกออกจาก

สัญญาซื้อผลิตภัณฑ

3. สิทธิที่จะรองเรียนเพ่ือความเปนธรรม
3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ.ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาท่ีไดรับเร่ืองรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดท่ี SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด0 กด6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุนการขาย 

ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑท่ีดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภค

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย




