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หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจกิายน 2563 

กองทุนเปิดไทยพาณชิย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Fixed Income Enhanced Fund 1YA  
Not for Retail Investors 

(SCBEAI1YA) 
กองทุนรวมตราสารหน้ี 

กองทุนรวมท่ีลงทุนแบบมีความเสี่ยงท้ังในและต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน      
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีลงทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัว
ในผู้ออก และในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังน้ันหากมีปัจจัยลบทีส่่งผลกระทบต่อ  

การลงทุนดงักล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม  
(Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration)  
กองทุนจึงอาจมีผลดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย  
และอาจมีความเส่ียงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้ 
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กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเก่ียวข้องกับตราสารแห่งหนี้ทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ เสนอขายท้ังในและ/หรือต่างประเทศ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน ภาคเอกชนรวมถึง เงินฝาก ตราสารหน้ีอื่นใด เป็นต้น และอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น 

และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเหน็ชอบให้กองทุนลงทุนได้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และ/หรือการบริหารความเส่ียง นอกจากนี้กองทุนจะเข้าทำสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน 
อีกทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงอาจทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และอาจทำธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ หรือลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเก็ง
กำไร ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 

อนึ่ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเช่ือถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) 
และ/หรือตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) แต่อาจมีไว้เฉพาะกรณีที่ตราสารหน้ีนั้นได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน  
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี  
ส่วนท่ี 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้กองทุนตราสารหน้ีลงทุนได้ ในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด (Cash Collateral) สำหรับการเข้าทำธุรกรรมในส่วนท่ี 2 
กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในส่วนท่ี 1 ไม่ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ส่วนท่ี 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาฟอร์เวิร์ด โดยมีหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง (ต่อไปน้ีจะ
เรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผู้ซ้ือหุ้นกู้อ้างอิงโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

คู่สัญญาฟอรเ์วริ์ดในฐานะเป็นผู้ขาย
หุ้นกูอ้้างอิง (Bond Forward Seller)  

ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับท่ี
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)  

คู่สัญญาฟอรเ์วริ์ดในฐานะเป็น 
ผู้ซ้ือหุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward  
Buyer) 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

หุ้นกูอ้้างอิง (Reference Bonds) ตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) 
ณ วันท่ีเข้าทำธุรกรรม 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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ลักษณะการเข้าทำธุรกรรม Bond 
Forward 

กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผู้ซ้ือหุ้นกู้อ้างอิง (Bond 
Forward Buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) จากธนาคารคู่สัญญา
ซ่ึงเป็นผู้ขายหุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward Seller) ท่ีมีการกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบ
หุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) และการชําระราคาซ่ึงเป็นไปตามวันท่ีระบุในสัญญาหรือ
เงื่อนไขอื่นที่กำหนดในสัญญา โดยการเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง (Bond 
Forward Buyer) ดังกล่าว กองทุนอาจถูกกำหนดให้ต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด (Cash 
Collateral) ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อตกลง ณ วันท่ีตกลงซื้อขาย (Trade Date) 
กรณีที่ 1 เม่ือถึงวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled Settlement Date) 
และไม่เกิดเหตุการณ์ที่ มีผลต่อการชําระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง 
(Reference Bonds) ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม 
คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะทำการชําระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) โดยการหักกลบ
ลบหน้ีระหว่างกัน (Net Settlement) โดยธนาคารคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นกู้อ้างอิง (Bond 
Forward Seller) จะชําระราคาเท่ากับเงินต้นท่ีธนาคารคู่สัญญาได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นกู้
อ้างอิง (Reference Bonds) ซ่ึงเท่ากับจำนวนท่ีระบุไว้ในสัญญาหักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ตามจริงรวมถึงภาษีท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) บนเงินต้นดังกล่าวให้แก่กองทุนซึ่งเป็นผู้ซื้อหุ้นกู้
อ้างอิง (Bond Forward Buyer) และกองทุนจะต้องชําระราคาเท่ากับราคาซ้ือขายหุ้นกู้
อ้างอิงท่ีตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Bond Forward Price) ให้แก่ธนาคารคู่สัญญาซ่ึงเป็นผู้ขาย
หุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward Seller) ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ท่ีจะ
กำหนดในสัญญาท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
กรณีที่ 2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชําระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้
อ้างอิง (Reference Bonds) ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม 
หากมีเหตุการณ์ ท่ีส่งผลให้มีการชําระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference 
Bonds) ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled Settlement Date) ตามท่ีได้มี
การกำหนดไว้ในสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง ธนาคารคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นกู้อ้างอิง (Bond 
Forward Seller) อาจยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled 
Settlement Date) ได้โดยธนาคารคู่สัญญาซ่ึงเป็นผู้ขายหุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward 
Seller) จะส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) ให้แก่กองทุนและกองทุนจะต้องชำระ
ราคาเท่ากับราคาซื้อขายหุ้นกู้อ้างอิงท่ีตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Bond Forward Price) รวมถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นให้แก่ผู้ขายหุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward Seller) 

เหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชําระราคา
และการส่งมอบหุ้นกูอ้้างอิง 
(Reference Bonds) ก่อนวันครบ
กำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled 
Settlement Date)  

1. เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีภายใต้หุ้นกู้อ้างอิง (Credit 
Events) ได้แก่  
(1.1) การเลิกกิจการ / การล้มละลาย ของผู้ออกหุ้นกู้อ้างอิง (Dissolution / Bankruptcy)  
(1.2) การผิดนัดชําระหน้ีเงินของผู้ออกหุ้นกู้อ้างอิง (Failure To Pay)  
(1.3) การไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน (Obligation Default)  
(1.4) การปรับโครงสร้างการชําระหน้ีของหุ้นกู้อ้างอิง (Restructuring)  
(1.5) การโต้แย้ ง  / ปฏิ เสธ  ความมีผลสมบู รณ์ ของหุ้นกู้ อ้ างอิ ง  (Disaffirmation / 
Repudiation Of The Validity) 
(1.6) การประกาศหยุดพักการชำระหน้ี / เลื่อนการชำระหน้ี ของหุ้นกู้อ้างอิง (Moratorium / 
Deferral) 
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(1.7) การเปล่ียนแปลงอันดับน่าเชือ่ (Change Of Credit Rating) 
(1.8) การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย (Change In Law) 
(1.9) การควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) 
2. กรณีท่ีมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) ท่ีไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (Clean Price) 
ของหุ้นกู้อ้างอิงปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดับต่ํากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 ของราคาพาร์ (Par 
Value) ของหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Obligation Market Event)  
3. เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของธนาคารคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ
เปลี่ยนแปลงของกฏหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ท่ีส่งผลให้ธนาคารคู่สัญญาไม่สามารถดำรง
ฐานะคู่สัญญาในธุรกรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของตนต่อไปได้ (Hedging Disruption 
Event)  
4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันใด ๆ ลดลงต่ํากว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วันท่ีสัญญา ISDA Master Agreement กับธนาคาร
คู่สัญญามีผลใช้บังคับกับกองทุนน้ี  

ความเส่ียงของกองทุนในการเข้าเป็น
คู่ สัญญาธุรกรรม  Bond Forward ใน
ฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง  

• ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกำหนดอายุของ
ธุรกรรม (Scheduled Settlement Date)  
ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีภายใต้หุ้นกู้อ้างอิง 
(Credit Events) เกิดขึ้น หุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) อาจมีราคาลดลงเป็นอย่างมาก
หรืออาจมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างมี
นัยสําคัญ นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled 
Settlement Date) ท้ังจากการเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระ
หน้ีภายใต้หุ้นกู้อ้างอิง (Credit Events) หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ตามท่ีได้มีการกำหนดไว้ใน
สัญญาท่ีเกี่ยวข้อง อาจทำให้ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับหากธุรกรรมไม่ถูกยกเลิก
ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม  (Scheduled Settlement Date) ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญได้  
• ความเส่ียงในกรณีที่ธนาคารคู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference 
Bonds) หรือกองทุนไม่สามารถรับมอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds)ได้  
ในกรณีท่ีธนาคารคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ขายหุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward Seller) ไม่อาจส่งมอบ
หุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) ได้ หรือกองทุนซึ่งเป็นผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิง (Bond Forward 
Buyer) ไม่สามารถรับมอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) ได้ ธนาคารคู่สัญญาดังกล่าว 
อาจทำการชําระราคาเป็นเงินสด  (Cash Settlement) แทนการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง 
(Reference Bonds) ให้แก่กองทุนได้ โดยธนาคารคู่สัญญาจะเป็นผู้ทำการกำหนดราคา
สำหรับการชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) แทนการส่งมอบ  โดยธนาคาร
คู่สัญญามีหน้าท่ีกำหนดราคาดังกล่าวโดยสุจริต เป็นไปตามการค้าปกติ และสมเหตุสมผล 
ท้ังน้ี ตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่สามารถ
รับรู้ส่วนเพ่ิมหากราคาของหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) มีการปรับตัวสูงขึ้นในภายหลัง 
• ความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ที่ทำขึ้นนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 
ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนอาจลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพันธ์ท่ีทำขึ้นนอกศูนย์ซื้อ
ขายสัญญ าซื้ อขายล่ วงห น้ า  (Over-The-Counter Derivatives Transaction) ดั ง น้ั น
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ข้อตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไปตามท่ีคู่สัญญาตกลงกัน และมูลค่าของธุรกรรมอนุพันธ์น้ันอาจถูก
กระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอนุพันธ์ได้ 

 
เง่ือนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน  
กรณีที่ 1 ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม  
กองทุนจะชําระคืนเงินต้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการเข้า
ทำธุรกรรม Bond Forward หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
กรณีที่ 2 เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชําระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม  
1) กองทุนจะต้องนำเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและต่างประเทศท่ีลงทุนอยู่มาชําระเงินให้แก่ธนาคาร
คู่สัญญาเท่ากับราคาซ้ือขายหุ้นกู้อ้างอิงท่ีตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น และธนาคารคู่สัญญาจะส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง
ให้แก่กองทุน ดังน้ัน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงนิฝากดังกลา่วท่ีกองทุนนำเงินลงทุนมา
ชําระให้แก่ธนาคารคู่สัญญา โดยเม่ือกองทุนได้รับชําระหน้ีจากหุ้นกู้อ้างอิงดังกล่าว กองทุนจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง  
2) สําหรับในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากท้ังในและต่างประเทศท่ีเหลอือยู่ กองทุนจะถือจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินและ
ชําระให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือครอง 

 

แผนภาพตัวอย่างเหตุการณ์ในกรณีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold) 
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- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในการทำธุรกรรม Bond Forward  
- ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยคืนได้ หรือในกรณีที่ีเกิดเหตุการณ์ที่ีส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) 
ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled Settlement Date) 
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ 
- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและรับความเส่ียงด้านเครดิตได้ 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมาะกับใคร 
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 
- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี 

 ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

   
คำเตือนที่สำคัญ 

- กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาธุรกรรม  Bond Forward ในฐานะผู้ซื้อ  (Bond Forward Buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุ้น กู้อ้างอิง 
(Reference Bonds) จากธนาคารคู่สัญญาซ่ึงเป็นผู้ขาย (Bond Forward Seller) ที่มีการกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุ้นกู้
อ้างอิง และการชำระราคาซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยมีมูลค่าธุรกรรมที่ประมาณการไว้ (Expected Gross 
Leverage) ประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่ง
มอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled Settlement Date) กองทุนมีภาระผูกพันที่
จะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารคู่สัญญา ซึ่งเงินที่ีต้องชำระดังกล่าวจะนำมาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงิน
ฝากที่กองทุนลงทุนอยู่ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากดังกล่าว 
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่สามารถชำระ
เงินต้นและดอกเบ้ียคืนได้ หรือในกรณีที่ีเกิดเหตุการณ์ที่ีส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนด
อายุของธุรกรรม Bond Forward 
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management 
(EPM)) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนที่
ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
อ้างอิงโดยตรง 
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนทั่วไป 
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ี เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย        
ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
- กองทุนไม่เปิดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินทุนคืนก่อนระยะเวลา 1 ปี 

 
 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร? 
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แผนภาพแสดงตำแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 

     

 

 

ปัจจัยความเส่ียงที่สำคัญ 

ความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating scale 
ต่ำ             สูง 

Gov.bond/AAA AA, A BBB ต่ำกว่า BBB Unrated 

อันดับความน่าเช่ือถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale 
ต่ำ             สูง 

AAA AA, A BBB ต่ำกว่า BBB Unrated 

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV 

ความเส่ียงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) 
อายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน 
ต่ำ             สูง 

ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือน ถึง 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD) 
ต่ำ             สูง 

≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25% 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม  
ต่ำ             สูง 

≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน 
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ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 
พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย) 

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ำ             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com 

    
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน  * 

 

 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม) 
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หมายเหตุ: - ค่าธรรมเนียมคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม 
  - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
- ในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้    
ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
 

 
 

รายการ สูงสุดไม่เกิน เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย 1.07% ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเข้า 1.07% ยกเว้นไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษอีื่นใดแลว้ 
 
 

    

ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม : ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ/หรือตราสารหนี้ และความสามารถในการชำระหน้ีของผู้ออกหุ้นกู้อ้างอิง 

ประเภทกองทนุรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ย (% ของมูลค่าซ้ือขาย) 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
วันที่จดทะเบียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทำการซื้อ :  เสนอขายคร้ังเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่าง                   
 วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังแรก: 1,000,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อคร้ังถัดไป: ไม่กำหนด 

วันทำการขายคืน : รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ 
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน 
(ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการบริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะส้ัน (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ) 

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :  
- www.scbam.com ทุกวันทำการแรกของเดือน 
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6  

รายชื่อผู้จัดการกองทุน รายชื่อ ขอบเขตหน้าที่ วันที่เร่ิมบริหารกองทุนนี้ 
นายยุทธพล วิทยพาณิชกร Executive Director        

กลุ่มจัดการลงทุน 
ตราสารหน้ี   

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้
ทางเลือก 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

นางสาวกมลรัตน์ ต้ังธนะวัฒน์ Associate Director  
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน 
ตราสารหน้ีทางเลือก 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ Senior Associate ฝ่าย
กลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้
ทางเลือก 

วันที่จดทะเบียนกองทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งต้ังขึ้น (ถ้ามี) 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ที่อยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
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เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 
website: www.scbam.com       
email: advisory.scbam@scb.co.th                                

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่   
www.scbam.com 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมท้ังไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

 ได้รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง

ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายน้ัน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อื่นสำคัญผิด 

 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี 
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคล
ดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะน้ีหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรัฐต่างประเทศน้ัน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ 
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ปัจจัยความเส่ียงที่สำคัญ 

ความเส่ียงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเช่ือถือ
ของ ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหน้ี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับการลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คำอธิบาย 

ระดับที่น่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ำที่สุด ที่จะไม่
สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเส่ียงต่ำมากที่
จะไม่สารมารถชำระหน้ีได้ตามกำหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้          
ตามกำหนด 

ระดับที่ต่ำกว่าน่า
ลงทุน 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha) 

ต่ำกว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารหน้ี เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 
ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย 
ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลงโดยกองทุนรวมท่ีมีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน 
(portfolio duration) สูงจะมีอกาศเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า 

ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหน่ึง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความม่ันคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  
(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหน่ึง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงท่ี  
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่

คำอธิบายเพิ่มเติม 
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บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเคร่ืองมือ
สำคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว  

- ป้องกันความเส่ียงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีตราสารหนี้หรือตลาด   
ตราสารหน้ีที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในต่างประเทศ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ 
จนทำให้ไม่สามารถชำระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

ความเส่ียงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศ
ไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อ
ลงทุน ตลอดจนประเด็นความเส่ียงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์
อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุมเนื่องจากการเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การ
เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของ
แต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระท่างภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการ
โอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปล่ียนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็น
สกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถุงผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
 
ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อเงินทุนของกองทุนรวม (Worst Case Scenario) 
เป็นอย่างไร 

กองทุนจะเข้าเป็น คู่ สัญญาธุรกรรม  Bond Forward ในฐานะผู้ซื้อ  (Bond Forward Buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุ้น กู้อ้างอิง 
(Reference Bonds) จากธนาคารคู่สัญญาซ่ึงเป็นผู้ขาย (Bond Forward Seller) ที่มีการกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุ้นกู้
อ้างอิง และการชำระราคาซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยมีมูลค่าธุรกรรมที่ประมาณการไว้ (Expected Gross 
Leverage) ประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่ง
มอบหุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled Settlement Date) กองทุนมีภาระผูกพันที่
จะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารคู่สัญญา ซึ่งเงินที่ต้องชำระดังกล่าวจะนำมาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงิน
ฝากที่กองทุนลงทุนอยู่ ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผลกระทบทางลบที่มากท่ีสุดจากการลงทุนข้างต้น จะเกิดในกรณีที่ีมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่งมอบ  
หุ้นกู้อ้างอิง (Reference Bonds) ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled Settlement Date) กับธุรกรรม Bond Forward 
ทุกสัญญาควบคู่กับการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากทุกรายที่กองทุนลงทุนอยู่หรือกรณีอื่นใดท่ีส่งผลให้
กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้แก่ธนาคารคู่สัญญาได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนถูกธนาคารคู่สัญญา
ฟ้องร้องให้ชำระเงินตามภาระผูกพันที่มี 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านน้ีลงได้จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ีมีผลกระทบต่อเครดิตของ     
ผู้ออกหุ้นกู้อ้างอิงก่อนการเข้าลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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ประมาณการผลตอบแทน 
ประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้มีการชําระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง
ก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม 

เม่ือสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.40 ต่อปีของ
เงินลงทุนเร่ิมแรก ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

  
ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าจะลงทุน/ 
การเข้าทำธุรกรรมของกองทุน 

อันดับความน่าเชื่อถอื
ระยะยาวของผูอ้อกตรา

สาร 

สัดส่วนการ
ลงทุน 

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ต่อปี) 
จาก 

ตราสาร 
จากการ
ลงทุน 

ส่วนที่ 1 

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน สาขา Macau 
A 

(FITCH 
International) 

25.00% 0.90% 0.23% 

ตราสารหน้ี ธ. China Merchants Bank (CMB) - จนี สาขา 
Luxembourg 

BBB+ 
(FITCH 

International) 
25.00% 0.80% 0.20% 

ตราสารหน้ี บริษัท ทรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) - 
ไทย 

BBB+ 
(TRIS Local) 

20.00% 2.60% 0.52% 

ตราสารหน้ี บริษัท เมืองไทย แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (MTC) 
- ไทย 

BBB+ 
(TRIS Local) 

15.00% 2.50% 0.38% 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ 
A+ 

(FITCH 
International) 

10.00% 1.10% 0.11% 

เงินฝาก ธ. The Commercial Bank (CBQ) - กาตาร์ 
A 

(FITCH 
International) 

5.00% 0.80% 0.04% 

ส่วนที่ 2 Bond Forward 
ตราสารหน้ี บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 
(BH) - ไทย 

A+ 
(TRIS Local) 

25.00% 0.40% 0.10% 

ตราสารหน้ี บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) - 
ไทย 

A- * 
(TRIS Local) 

10.00% 0.50% 0.05% 

รวม 1.63% 

หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)** -0.23% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ป ี 1.40% 

หมายเหตุ : 
- สําหรับการลงทุนในส่วนท่ี 1 และการเข้าทำธุรกรรมในส่วนท่ี 2 บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุน หุ้นกู้
อ้างอิง คู่สัญญาฟอร์เวิร์ด และหรือสัดส่วนการลงทุนได้ก็ต่อเม่ือเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจำเป็นและสมควรเพ่ือรักษา
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ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ทำให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ ท้ังน้ี หากไม่สามารถลงทุน
ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้  
- อัตราผลตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรมในส่วนท่ี 2 อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลให้มีการชําระราคาและการส่งมอบ
หุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา โดยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับ
เงินต้นและผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้ 
- ปัจจุบัน S&P จัดอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหน้ีระยะยาวของประเทศไทยสกุลเงินตราต่างประเทศ และสกุลเงินบาท อยู่ท่ีระดับ BBB 
/ Stable 
- ตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจ
ยังมีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดท่ีมีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหน้ี 
(Event Risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวน
เงินลงทุนโครงการ 
* อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue Rating) 
** ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุน 

 
 



ผลตอบแทนประมาณ 1.40% ตอป

กองทุนเปดไทยพาณิชย

ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะนําเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุน ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้น  
(SCBSFF)  ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฯ โดยผูถือหนวย
ลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ

คําเตือน :
(1) บริษัทขอสงวนสทิธิในการปดขายหนวยลงทุนกอนระยะเวลาท่ีกําหนดได ในกรณีท่ีมียอด
จําหนายหนวยลงทุนเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินลงทุนโครงการ 
(2) กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 
(Hedging) ท้ังจํานวน 
(3) คาใชจายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไมเกิน
จากท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ซ่ึงในชวงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัท
จัดการอาจปรับเพ่ิมหรือลดคาธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได ในกรณีท่ีอัตรา
ผลตอบแทนท่ีกองทุนไดรับหลังหักคาใชจายสูงกวาอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียตอปท่ีไดแจง
ไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ
เพ่ิมเติม โดยจะไมเกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหนวยลงทุน
* อันดับความนาเช่ือถือของตราสาร (Issue Rating)
สําหรับการลงทุนในสวนท่ี 1 และการเขาทําธุรกรรมในสวนท่ี 2 บริษัทจัดการจะใชดุลย
พินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุน หุนกูอางอิง คูสัญญาฟอรเวิรด และหรือสัดสวน
การลงทุนไดก็ตอเม่ือเปนการดําเนินการภายใตสถานการณท่ีจําเปนและสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดยไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินท่ีลงทุน
เปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้ หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ี
ประมาณการไว
อัตราผลตอบแทนจากการเขาทําธุรกรรมในสวนท่ี 2 อยูภายใตเงื่อนไขวาจะตองไมเกิด
เหตุการณท่ีสงผลใหมีการชําระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิงกอนวันครบกําหนดอายุของ
ธุรกรรมตามท่ีไดระบุไวในสัญญา โดยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนอาจ
ไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว

หมายเหตุ :

กองทุนรวมนี้เหมาะสําหรับผูลงทุนที่มิใชรายยอยเทานั้น 
(กองทุน AI) ลงทุนขั้นต่ํา 1,000,000 บาท โดยแบงการลงทุนเปน (1) ลงทุนในตราสาร
หนี้ และ/หรือเงินฝากทั้งในและตางประเทศประมาณรอยละ 100 ของ NAV ทั้งนี้กรณีที่
กองทุนตองวางหลักประกันเปนเงินสดสําหรับการทําธรุกรรม Bond Forward กองทุน

อาจลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝากไมถึงรอยละ 100 ของ NAV ได แตไมนอยกวา
รอยละ 80 ของ NAV (2) เขาเปนคูสัญญาในธุรกรรมสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภท

สัญญาฟอรเวิรด โดยมีหุนกูเปนสินทรัพยอางอิง (ธุรกรรม Bond Forward) ประมาณ
รอยละ 35 ของ NAV เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนมากกวาเงินฝากประจํา 

อายุโครงการประมาณ 1 ป

SCB Fixed Income Enhanced Fund 1YA Not for Retail Investors
(SCBEAI1YA) (2)

ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท เอไอ 1YA
หามขายผูลงทุนรายยอย

“ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได กองทุนนี้
ลงทุนกระจุกตัวในผูออก ในหมวดอุตสาหกรรม และตราสารที่มีความเสี่ยง
ดานเครดิตและสภาพคลอง ดังนั้นหากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการ
ลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

ตราสารท่ีกองทุนคาดวาลงทุน อันดับความนาเช่ือถือ
ระยะยาวของผูออกตราสาร

สัดสวน
การลงทุน

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ตอป)

จากตราสาร จากการลงทุน 
สวนท่ี 1

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน สาขา Macau A (FITCH International) 25.00% 0.90% 0.23%
ตราสารหน้ี ธ. China Merchants Bank (CMB) - จีน สาขา Luxembourg BBB+ (FITCH International) 25.00% 0.80% 0.20%
ตราสารหน้ี บริษัท ทรู คอปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (TRUE) - ไทย BBB+ (TRIS Local) 20.00% 2.60% 0.52%
ตราสารหน้ี บริษัท เมืองไทย แคปปตัล จํากัด (มหาชน) (MTC) - ไทย BBB+ (TRIS Local) 15.00% 2.50% 0.38%
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร A+ (FITCH International) 10.00% 1.10% 0.11%
เงินฝาก ธ. The Commercial Bank (CBQ) - กาตาร A (FITCH International) 5.00% 0.80% 0.04%

สวนท่ี 2 Bond Forward
ตราสารหน้ี บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) (BH) - ไทย A+ (TRIS Local) 25.00% 0.40% 0.10%
ตราสารหน้ี บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) (BGRIM) - ไทย A- (TRIS Local)* 10.00% 0.50% 0.05%

รวม 1.63%
  หัก คาใชจาย (โดยประมาณ)(3) 0.23%
  ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ป 1.40%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผูออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country 
concentration) ท้ังน้ี การกระจุกตัวของพอรตการลงทุนจริงอาจเปล่ียนแปลงได เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBEAI1YA

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
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

Bank of China (BOC) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ในประเทศจีน รองมาจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC), ธนาคาร China Construction Bank (CCB) และธนาคาร Agricualtural Bank of China (ABC) กอต้ังข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1912 ปจจุบัน BOC 
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในฮองกงและเซี่ยงไฮ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพยรวมประมาณ 3.26 ลานลานดอลลาร
สหรัฐฯ BOC เปน 1 ใน 4 ธนาคารใหญที่รัฐบาลถือหุนอยู โดยรัฐบาลจีนถือหุน BOC ผาน Central Huijin Investment (Huijin) ซ่ึงเปนบริษัทเพื่อการ
ลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน คิดเปนรอยละ 64 ของหุนทั้งหมด มีคุณภาพสินทรัพยที่ดี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราสวนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL ratio) อยูในระดับที่รอยละ 1.37 และมีอัตราสวนสํารองหน้ีสินตอสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) เพียงพออยูที่รอยละ 182.55 ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเน่ือง 
• ในป 2557 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 27,334 ลานดอลลารสหรัฐฯ         • ในป 2558 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 26,912 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 21,031 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 26,496 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 26,228 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 26,228 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดํารงเงินกองทุนข้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 12.79 
และ ดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 15.59
อันดับความนาเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A / A1 / Stable, FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 April 2020

China Merchants Bank (CMB) CMB เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 7 ในประเทศจีน กอต้ังข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1987 มีสํานักงานใหญต้ังอยูที่
เมืองเซินเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปจจุบันธนาคารเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในฮองกงและเซ่ียงไฮ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ธนาคารมีสินทรัพยรวมประมาณ 1.1 ลานลานดอลลาร China Merchants Group เปนผูถือหุนใหญในธนาคารอยูที่รอยละ 30 China Merchants 
Group (CMG) เปนกลุมรัฐวิสาหกิจ ต้ังอยูในประเทศฮองกง โดยมีรัฐบาลจีนเปนผูถือหุนผานสํานักงานคณะกรรมการดูแลและจัดการทรัพยสินของ
ภาครัฐ (State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council – SASAC) มีคุณภาพสินทรัพยอยูในเกณฑที่ดี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราสวนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL ratio) อยูในระดับที่ตํ่า รอยละ 1.16 และมีอัตราสวนสํารองหน้ีสิน
ตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) ในระดับที่สูง รอยละ 426.40 ผลการดําเนินงานที่มีกําไรมาโดยตลอด
• ในป 2558 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 8,938 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 8,976 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 10,848 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 11,793 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 13,371 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดํารงเงินกองทุนข้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 12.69 
และมีดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 15.54
อันดับความนาเชื่อถือ Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+ / A2 / Stable, FITCH: BBB / n.a. / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBEAI1YA

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 17.84% 2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 13.47%
อันดับความนาเชื่อถือ TRIS: BBB+/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 14 July 2020

จุดเดน ความเสี่ยง

• รักษาสวนแบงการตลาดมือถือไดอยางตอเน่ืองและกลับมามีกําไร
สุทธิใน 3 ปที่ผานมา ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 บริษัท มีสวนแบงใน
ตลาดมือถืออยูที่รอยละ 29 และมีฐานลูกคาจํานวน 31 ลานราย 
ปจจุบันบริษัทมีจํานวนฐานลูกคาเปนอันดับสองในอุตสาหกรรม
โทรศัพทเคลื่อนที่
• ไดรับประโยชนสูงสุดจาการไดเลื่อนประมูลคลื่น 900 MHz เน่ืองจาก 
TRUE ภาระหน้ีสินกอนใหญในป 2563 ในการจายคาคลื่น 900 เปนมูล 
64,433 ลานบาท สูงที่สุดในกลุม ซ่ึงหากบริษัทยอมทําตามเง่ือนไข
ของกสทช. ในการเขารวมประมูลคลื่น 700 จะทําใหสามารถใชสิทธ์ิใน
การเลื่อนคาใชจายกอนน้ีออกไปไดโดยจะลดคาใชจายในป 2563 เหลือ
เพียง 23,614 ลานบาท และสวนที่เหลือกระจายคาใชจายออกไปถึงป 
2568
• เปนผูนําในตลาดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและผูนําบริการดานดิจิทัล 
โดยมีสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับหน่ึงดวยฐานลูกคาบรอดแบนด
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง โดยครอบคลุมกวา 15 ลานครัวเรือน โดยมี
ฐานลูกคาจํานวน 3.8 ลานรายในไตรมาส 4/2562 อีกทั้งยังมีลูกคาเปน
อันดับหน่ึงสวนของเพยทีวี ตอบโจทยไลฟสไตลดิจิทัลของคนในยุค
ปจจุบัน 
• มีผูถือหุนรายใหญที่ม่ันคง โดยบริษัทมีผูถือหุนรายใหญอยาง กลุม
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ  และบริษัท ไซนา โมบายล จํากัด

• มีภาระหน้ีอยูในระดับสูง โดยบริษัทมีหน้ีทั้งหมด 5.20 แสนลาน
บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2563 สวนมากเปนเงินกูและหุนกูที่เพิ่มข้ึน
จากการประมูลคลื่นความถ่ีที่ใชในการดําเนินกิจการ รวมถึงหน้ีสิน
ตามสัญญาเชาจํานวน 1.36 แสนลานบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนมาจากการ
ปรับใชมาตรฐานบัญชี TFRS16 สงผลใหบริษัทมี D/E Ratio ที่6.2 
เทา เพิ่มข้ึนจากสิ้นป 2562 ที่ 3.2 เทา
• ความเส่ียงจากการแขงขันที่สูงข้ึนในอุตสาหกรรมแมวาจะไมมีผู
เลนรายที่ 4 ในอุตสาหกรรม การแขงขันยังคงรุนแรงเพื่อแยงชิง
ฐานลูกคาและสวนแบงการตลาด โดยใชกลยุทธดานการตลาดและ
ราคา ดังน้ันสงครามราคาและคาใชจายทางการตลาดที่เพิ่มข้ึนจะมี
ผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการของแตละผูเลน
• กลับมาขาดทุนในไตรมาสที่ 1/2563 แมวารายไดจะเพิ่มข้ึน 5.7% 
YoY ทั้งจากรายไดจากการใหบริการและรายไดจากการขายที่เติบโต
ข้ึน แตผลกระทบจากการปรับใชมาตรฐานบัญชี TFRS16 ทําใหคา
ตัดจําหนายและคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน ซ่ึงแมไมมีผลกระทบตอ
กระแสเงินสด แตโดยรวมสงผลใหบริษัทขาดทุน 161ลานบาทใน
ไตรมาสที่ 1/2563
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ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (MTC) บริษัทดําเนินธุรกิจมายาวนานกวา 29 ป กอต้ังโดยตระกูลเพชรอําไพ   ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนตที่มีหลักประกัน (สวนใหญ) ซ่ึงลูกคาจะตองสงมอบคูมือจดทะเบียนรถตัวจริงใหแกบริษัท โดยการลงนามเอกสาร
โอนลอยใหแกบริษัท และสินเชื่อสวนบุคคล (สวนนอย) แบบไมมีหลักประกัน 

ผูถือหุนรายใหญ: 1.นางดาวนภา เพชรอําไพ 33.96% 2.นายชูชาติ เพ็ชรอําไพ 33.49% 

อันดับความนาเชื่อถือ: TRIS : BBB+ / Stable

Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 16 November 2020

จุดเดน ความเสี่ยง

• บริษัทเปนผูนําในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยนตและจักรยานยนต มี
ประสบการณในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถมาอยางยาวนาน โดยเนน
กลุมลูกคารายยอย ผูมีรายไดปานกลางถึงนอย และเกษตรกร โดย 
งวดหกเดือน (มกราคม-มิถุนายน) ป 2563 บริษัทฯ มีรายไดรวม 
7,082 ลานบาท และ กําไรสุทธิ 2,504 ลานบาท 

• คุณภาพลูกหน้ีอยูในเกณฑที่ดี โดย ณ ไตรมาสที่ 2/2563 อัตราสวน
หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL ratio) อยูที่ 1.04% ซ่ึงตํ่ากวาบริษัท
คูแขงในอุตสาหกรรม (เฉลี่ย 8 บริษัท = 6.79%) อัตราสวนหน้ีที่มี
ปญหา (Problem Loan ratio) อยูที่ 5.84% (เฉลี่ย 8 บริษัท = 
9.87%) และมีอัตราสวนสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอหน้ีสินที่ไม
กอใหเกิดรายไดสูงถึง 211.7% (เฉลี่ย 8 บริษัท = 108.1%)

• มีนโยบายประเมินมูลคาของหลักทรัพยค้ําประกันที่คอนขางอนุรักษ
นิยม วิธีการดังกลาวจะชวยลดความเส่ียงในกรณีที่บริษัทมีความ
จําเปนที่จะตองจําหนายหลักทรัพยที่นํามาคํ้าประกันออกไปเม่ือลูกคา
ผิดนัดชําระหน้ี

• ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง ธุรกิจ
สินเชื่อทะเบียนรถเปนธุรกิจที่มีอัตราผลตอบแทนสูง จึงทําใหมี
ผูประกอบการหลายรายทั้งกลุมธนาคารพาณิชยและกลุมที่ไมใช
ธนาคาร สนใจเขามาทําธุรกิจน้ีมากข้ึน จึงทําใหการแขงขันทวี
ความรุนแรงและอาจทําใหการขยายสินเชื่อ รายไดและกําไรไม
เปนไปตามเปาหมาย

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคาในกลุมที่มีรายไดปาน
กลางถึงนอยและไมแนนอน กลุมลูกคาสวนใหญมีรายไดที่ไม
แนนอนซ่ึงไมสามารถกูเงินจากธนาคารพาณิชยได เชน พนักงาน
โรงงาน และเกษตรกร เปนตน ลูกคากลุมดังกลาวมีออนไหวตอ
สภาวะเศรษฐกิจ และอาจสงผลทําใหโอกาสในการผิดนัดชําระ
หน้ีคอนขางสูง อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดวงเงินสูงสุด
สําหรับสินเชื่อละประเภทและแตละราย เพื่อจํากัดความเส่ียง

• ความเส่ียงจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของบริษัท บริษัทมี
เปาหมายจะเปดสาขาเพิ่มข้ึน เปน   4,700 สาขา ภายในป 
2563 (ณ เดือน มิ.ย. 2563 บริษัทฯ มีสาขาจํานวน 4,568 
สาขา) อาจทําใหบริษัทมีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเพื่อ
รองรับการเติบโตของพอรตสินเชื่อ และอาจทําใหบริษัทไม
สามารถควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีไดเน่ืองจากพนักงานอาจไมมี
ความชํานาญเพียงพอ
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ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
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และผูสนับสนุนการขายทุกราย

Qatar National Bank (QNB) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 1 ในปะเทศกาตาร กอต้ังเม่ือป พ.ศ. 2507 และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยกาตาร มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกวา 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตารเปน
อยางมาก โดยมีขนาดใหญเปนอันดับ 1 ทั้งในแงของสินทรัพยรวม เงินฝาก และสินเชื่อ ธนาคารเนนการใหสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลหรือ
บริษัทที่เก่ียวของกับรัฐบาล โดยเปนสินเชื่อลูกคาบรรษัท รอยละ 54  สินเชื่อแกรัฐบาล รอยละ 35  และ สินเชื่อบุคคล รอยละ 11 ณ 31 ธันวาคม 
2562 QNB มีขนาดสินทรัพยรวมเทากับ 2.59 แสนลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 7.72 ลานลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดที่รอยละ 58 
ของสินทรัพยรวมในระบบธนาคาร ผูถือหุนหลักที่แข็งแกรงและใหการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปน
หนวยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร ถือหุนอยูรอยละ 51.9 คุณภาพของสินเชื่ออยูในเกณฑที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) ตํ่าเพียงรอยละ 1.85 ของสินเชื่อรวม และมีการต้ังสํารองหน้ีสินที่เพียงพอโดยอัตราสวนสํารองหน้ีสินตอสินเชื่อที่
ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 118.3
มีกําไรอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด
• ในป พ.ศ. 2558 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,094 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2559 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,396 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในป พ.ศ. 2560 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,580 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2561 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,787 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในป พ.ศ. 2562 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,972 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 ธันวาคม 2562 QNB มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยูที่รอยละ 18.90 ซ่ึงถือวา
อยูในเกณฑที่สูง
อันดับความนาเชื่อถือของ QNB: Moody’s : Aa3 / P1 / Stable S&P: A/ A-1 / Stable Fitch: A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 10 April 2020

Commercial Bank of Qatar (CBQ) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 9.1 กอต้ังเม่ือป 
พ.ศ. 2518 และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยกาตาร ซ่ึงมีสาขาทั้งหมด 30 สาขาทั่วประเทศ CBQ เนนการใหสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเปน
รอยละ 76 ของสินเชื่อทั้งหมด หากแบงตามกลุมอุตสาหกรรม สินเชื่อสวนใหญจะเปนสินเชื่อใหกับภาคบริการซ่ึงคิดเปนรอยละ 28 รองลงมาคือสินเชื่อ
ใหกับภาคอสังหาริมทรัพย/Contractor และสินเชื่อใหกับภาครัฐบาล ซ่ึงคิดเปนรอยละ 25 และ 17 ตามลําดับ  ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีขนาด
สินทรัพยรวมเทากับ 4.1 หม่ืนลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1.29 ลานลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ประมาณรอยละ 9.1 ของ
สินทรัพยรวมของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร มีรัฐบาลกาตารเปนผูถือหุนหลักและใหการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตารถือหุนในธนาคาร
ผาน Qatar Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลกาตาร โดยถือหุนอยูรอยละ 16.8 ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลดวยดีมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2552 และ 2554 รัฐบาลกาตารเคยอัดฉีดเงินทุนใหแก CBQ ประมาณ 880 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ คุณภาพของ
สินเชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) อยูที่รอยละ 4.93 ของสินเชื่อ และมีอัตราสวน
สํารองหน้ีสินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL Coverage ratio) อยูที่รอยละ 82.1 CBQ มีกําไรอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด
• ในป พ.ศ. 2559 CBQ มีกําไรสุทธิอยูที่ 138 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2560 CBQ มีกําไรสุทธิอยูที่ 166 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในป พ.ศ. 2561 CBQ มีกําไรสุทธิอยูที่ 457 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2562 CBQ  มีกําไรสุทธิอยูที่ 546 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
CBQ มีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราสวนเงินทุนข้ันที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 14.4 และมี
อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio-CAR) อยูที่รอยละ 16.4 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑยอมรับได
อันดับความนาเชื่อถือของ CBQ: Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+/ A-2 / Stable, Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 12 May 2020



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBEAI1YA

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใตชื่อ โรงพยาบาลบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล 
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการใหบริการทางการแพทยครบวงจรทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน รวมทั้งศูนยบริการผูปวยตางชาติ และลงทุนในธุรกิจ
การแพทยและธุรกิจที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ
กลุมผูถือหุนหลัก : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) 22.97% (ณ สิงหาคม 2563)
อันดับความนาเชื่อถือ  TRIS: A+/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 16 November 2020

จุดเดน ความเสี่ยง

• Brand เปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ มีความพรอมในการรักษาโรคที่
ซับซอน ทั้งเครื่องมือ และบุคลากรทางดานการแพทยที่มีความ
ชํานาญ เปนโรงพยาบาลแหงแรกในประเทศไทย และแหงแรกใน
เอเชียที่ไดรับ Joint Commission International (JCI) 
Accreditation ซ่ึงเปนการรับรองมาตรฐานการแพทยสากล จึงทําให
ผูปวยตางชาตินิยมเขารับการรักษาที่น่ี

• ใชวิธี Standalone Hospital โดยพุงความสนใจไปที่โรงพยาบาล
เดียว ทําใหการควบคุมคุณภาพทําไดงาย ใชทรัพยากรไดคุมคา และ
ไมตองใชเม็ดเงินลงทุนจํานวนมาก  แตก็ยังสามารถเจาะตลาด
ตางประเทศ โดยจัดต้ังสํานักงานรับยายผูปวยในตางประเทศ และ
เขาไปถือหุน 41% ของโรงพยาบาลอูลานบาตอร ซองโด ใน
มองโกเลีย และไดเปดบํารุงราษฎรคลินิกที่ยางกุง ประเทศพมา 

• ความแข็งแกรงทางการเงิน ณ 30 ก.ย. 63 BH มีเงินสด 1,865 
ลานบาท สัดสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (D/E ratio) อยูที่ 
0.22 เทา สัดสวนหน้ีสินที่ มีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผู ถือหุน 
(IBD/E ratio) อยูที่ 0.14 เทา และอัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current 
Ratio) สูงถึง 5.28 เทา 

• การแขงขันของโรงพยาบาลในกรุงเทพ มีแนวโนมรุนแรงขึ้น 
จากทั้งคูแขงในประเทศ นอกเหนือจากคูแขงที่มาจากธุรกิจ
เดียวกันซ่ึงเรงขยายการลงทุนอยางตอเน่ืองแลว ยังมีกลุมทุน
ใหญจากธุรกิจอื่นอีกหลายกลุมเขามาแขงขัน จึงสงผลถึงความ
กังวลตอการแยงทีมแพทยและลูกคา สวนคูแขงจากตางประเทศ 
พบวาหลายประเทศในเอเชียวางสถานะเปนศูนยกลางการแพทย
และมีกลุมลูกคาเปาหมายเดียวกับไทย

• ผลกระทบจาก COVID-19 มากกวาโรงพยาบาลอ่ืนที่เนนผูปวย
ภายในประเทศ เ น่ืองจาก BHมีรายไดจากบริการผูป วย
ชาวตางชาติเปนหลัก สัดสวนผูปวยชาวตางชาติ ตอผูปวยคนไทย 
อยูที่ 65%:35% ณ ธ.ค. 62 ทําใหกําไรของบริษัทลดลงถึง 94% 
YoY และ QoQ ในไตรมาส 2 แตปรับตัวดีข้ึนในไตรมาส 3 
ลดลง 79%YoY และเพิ่มข้ึน 398%QoQ สะทอนความสามารถ
ในการบริหารตนทุน และคาใชจายไดดี



รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBEAI1YA

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) BGRIMM กอต้ังข้ึนในป 2536 เปนบริษัท Holding เพื่อลงทุนและดําเนินกิจการดานพลังงาน โดยกลุมบริษัทฯ
มีรายไดหลักจากโรงงานผลิตไฟฟาจากพลังงานแกส ไฟฟา และ แสงอาทิตย มี EGAT เปนลูกคาหลักสัดสวนการขายที่ประมาณ 70% ปจจุบันมีกําลัง
การผลิตไฟฟาทั้งหมด 3,019 MW
ผูถือหุนรายใหญ 1. B.GRIMM POWER SINGAPORE 30.46%  2. MR. HERALD LINK (Chairman) 24.30% 3. B.GRIMM JOINT VENTUREE 
HOLDING 9.05%
อันดับความนาเชื่อถือ  TRIS: A/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 16 November 2020

จุดเดน ความเสี่ยง

• หนึ่งในผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญของประเทศ BGRIMM เปน
หน่ึงในผูผลิตพลังงานไฟฟารายใหญของประเทศโดยมีกําลังการผลิต
ในปจจุบันทั้งสิ้น 3,019MW มีลูกคาหลักคือ EGAT สงผลใหกระแส
เงินสดมีความม่ันคง มีความผันผวนตํ่า รายไดข้ันตํ่าไดรับการการันตี
และความผันผวนของราคาแกสจะถูกสงตอไปยัง EGAT ทําให
กระแสเงินสดในแตละชวงไมมีความแตกตางกันมากนัก

• ผลการดําเนินการคงที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดนอย ณ 
9M/20 BGRIMM มีรายไดทั้งสิ้น 33,652 ลบ. (+2.4% YoY) ดีข้ึน
เล็กนอยจากการขยายกําลังการผลิตประมาณ 150MW รายไดของ
บริษัทไมไดรับผลกระทบมากนักจากการแพรระบาดเน่ืองจากรายได
สวนใหญเปนการขายไฟฟาใหแก EGAT ซ่ึงจะไดรับตามปริมาณ
ไฟฟาที่ผลิตได

• มีแนวโนมที่ดีขึ้น BGRIMM ไดรับการอนุมัติใหสามารถนําเขา LNG 
ไดเองสงผลใหตนทุนคาแกสของ BGRIM จะอิงกับตลาดโลก คาดวา
จะทําใหตนทุนในสวนน้ีตํ่าลงเน่ืองจากในปจจุบัน BGRIM พึ่งพา
แกสของ PTT ซ่ึงขายในราคาที่สูงกวาตลาดโลก

 

• รายไดพึ่งพาสัญญา รายไดกวา 70% ของ BGRIMM มาจาก
สัญญาซ้ือขายไฟท่ีทํากับ EGAT สวนอีก 30% มาจากการทํา
สัญญากับภาคธุรกิจ (IU) ดังน้ันเม่ือสัญญาใกลหมดตัวลงทาง
บริษัทฯจะตองมีการเจรจาตอรองและลงทุมเพิ่มเติมเสมอ 
อยางไรก็ตามในปจจุบันสัญญาของโรงไฟฟาสวนใหญของ 
BGRIM กับ EGAT จะหมดลงในป 2583 สงผลใหบริษัทจะยังคง
สามารถสรางกระแสเงินสดที่ม่ันคงไดโดยไมติดขัดภายในชวง 15 
– 20 ปที่จะถึงน้ี สําหรับในสวน IU ที่ผานมา BGRIMM ไมมี
ปญหาในการตอสัญญาเดิมแตอยางใด



1. 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
2. กองทุนจะเขาเปนคูสัญญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ือ (Bond Forward Buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุนกูอางอิง (Reference Bonds) จากธนาคารคูสัญญาซ่ึงเปนผูขาย 
(Bond Forward Seller) ท่ีมีการกําหนดระยะเวลาในการสงมอบหุนกูอางอิง และการชําระราคาซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา โดยมีมูลคาธุรกรรมท่ีประมาณการไว 
(Expected Gross Leverage) ประมาณรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี หากเกิดเหตุการณท่ีสงผลใหมีการชําระราคาและการสงมอบหุนกูอางอิง (Reference 
Bonds) กอนวันครบกําหนดอายุของธุรกรรม (Scheduled Settlement Date) กองทุนมีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเงินใหแกธนาคารคูสัญญา ซ่ึงเงินท่ีตองชําระดังกลาวจะนํามาจาก
เงินลงทุนในสวนของตราสารแหงหน้ี และ/หรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนอยู ทําใหผูถอืหนวยลงทุนอาจไมไดรับเงินตนและผลตอบแทนจากตราสารแหงหน้ี และ/หรือเงินฝากดังกลาว
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 เอ็นแฮนซท เอไอ 1YA หามขายผูลงทุนรายยอย ไปโอนใหแกผูลงทุนท่ีไมใช “ผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย” ได 
เวนแตเปนการโอนทางมรดก
          การท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ี เอ็นแฮนซท เอไอ 1YA หามขายผูลงทุนรายยอย เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกัน
ราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

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

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

ความเส่ียงท่ีสําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ี เอ็นแฮนซท เอไอ 1YA 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 รวมท้ังขาพเจาไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกลาว รวมถึงคําเตือนและการ
เปดเผยในเร่ืองตาง ๆ (เชน ความเสี่ยงท่ีสําคัญของกองทุน เปนตน) เปนอยางดีแลว ท้ังน้ี หากขอมูลดังกลาวขางตน และ/หรือคํารับรองของขาพเจาไมถกูตองหรือเปนเท็จ 
ขาพเจาตกลงรับผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดขึน้ตอบริษัททุกประการ        

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ /หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง  (Country 
concentration) กองทุนจึงอาจมีผลดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวน
มากได

 รับทราบ



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


