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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 

ข้อมลู ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

SCB Foreign Fixed Income Fund 1YA6                         
Not for Retail Investors 

(SCBASF1YA6) 

กองทุนรวมตราสารหนี้ 
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ       
ไทยพาณิชย์ จำกัด 
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : 
ได้รับการรับรอง CAC  

  
  
  
  
  
  

OGO 

คุณกำลังจะลงทนุอะไร? 

กองทุนรวมนี้เหมาะกบัใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอืน่ๆ 

การลงทนุในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

ผูล้งทนุไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทนุนี้ลงทนุ 
กระจุกตัวในผู้ออก และในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร ดังนัน้หากมีปัจจัยลบที่สง่ผลกระทบต่อ 

การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสยีเงินลงทนุจำนวนมาก 

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม  
(Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration)  
กองทุนจึงอาจมีผลดำเนินงานที่ผันผวนมากกวา่กองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย  
และอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้ 
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กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนใน  
ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายใน
ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure  ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงต่างประเทศ   
โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก แ ละ/หรือบัตรเงินฝาก             
ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้
กองทุนลงทุนได้ 
กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/
หรือตราสารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) 
ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ทัง้จำนวน 
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดยีว (buy-and-hold) 

    
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกวา่เงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกวา่หุ้นได้ 
- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและรับความเส่ียงด้านเครดติได ้
กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร 
- ผู้ลงทุนทีเ่นน้การได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่รบ 
- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี 

 ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้ 
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
- อย่าลงทุนหากไมเ่ข้าใจลักษณะและความเส่ียงของกองทุนรวมนี้ดีพอ 

   
คำเตอืนที่สำคัญ 

- กองทุนรวมที่เสนอขายนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน
หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
รวม 
- กองทุนรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเส่ียงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนทั่วไป 
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ ”ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

 

 

 

กองทุนรวมน้ีเหมาะกับใคร? 
 

คุณกำลังจะลงทุนอะไร? 
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- กองทุนไม่เปิดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินทุนคืนก่อนระยะเวลา 1 ปี 
 

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทนุรวม 

     

 

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

ความเสี่ยงจากการผิดนดัชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating scale 
ต่ำ             สูง 

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

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale 
ต่ำ             สูง 

AAA AA, A BBB ต่ำกว่า BBB Unrated 

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

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหนว่ยลงทุน (Market Risk) 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
ต่ำ             สูง 

ต่ำกว่า 3 เดือน 3 เดือน ถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation: SD) 
ต่ำ             สูง 

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

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในผู้ออกตราสารรวม  
ต่ำ             สูง 

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

หมายเหตุ: พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกวา่ 10% ของ NAV รวมกัน 
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ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ (High Sector Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมกีารลงทนุกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
พิจารณาจากการลงทุนกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน 

ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) 

การลงทุนกระจุกตวัรายประเทศรวม 
ต่ำ                                                                                                                                                  สูง 

≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

หมายเหตุ: กองทุนรวมมกีารลงทนุกระจุกตวัในประเทศกาตาร ์
พิจารณาจากการลงทุนกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหน่ึงมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไมร่วมประเทศไทย) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกันความเส่ียง fx 
ต่ำ             สูง 

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด บางส่วน ดุลยพินิจ ไม่ป้องกัน 

*คุณสามารถดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.scbam.com 

    
* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคุ่ณจะได้รับ 

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน * 
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หมายเหตุ: - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 

- ในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ทั้งนี้    
ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการทีร่ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนว่ยลงทนุ  

ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม) 
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รายการ สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี 
การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 
 

    

ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม : ไม่มี เนื่องจากเปน็กองทุนรวมตราสารหน้ีแบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธก์ารลงทุน
ในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการ
ผลตอบแทนไว้ 

ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนนิงาน ณ จุดขาย คอื Miscellaneous 

    

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
วันท่ีจดทะเบียน วันท่ี 23 มีนาคม 2564 (อาจเปล่ียนแปลงได้) 
อายุโครงการ ประมาณ 1 ปี (โดยไมต่่ำกวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน) 
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน 
 

วันทำการซื้อ :  เสนอขายครั้งเดียวในชว่งเปิดเสนอขาย IPO ระหว่าง                   
 วันท่ี 16 – 22 มีนาคม 2564 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500,000 บาท 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด 

วันทำการขายคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ 
มูลค่าขั้นตำ่ของการขายคืน : ไม่กำหนด 
ยอดคงเหลือขัน้ตำ่ : ไม่กำหนด 

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

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

ผลการดำเนินงานในอดีต 
 

ข้อมูลอื่น ๆ 
 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) 

http://www.scbam.com/
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รายชื่อผู้จดัการกองทุน รายชื่อ ขอบเขตหน้าที ่ วันท่ีเริ่มบริหารกองทุนน้ี 
นายยุทธพล วิทยพาณชิกร Executive Director        

กลุ่มจัดการลงทุน 
ตราสารหนี้   

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

นายพฤทธิ์ มงคลโกศล Director ฝ่ายกลยุทธ์
ลงทุนตราสารหนี้
ทางเลือก 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ธนะวัฒน์ Associate Director  
ฝ่ายกลยุทธล์งทุน 
ตราสารหน้ีทางเลือก 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ Senior Associate ฝ่าย
กลยุทธ์ลงทุนตราสารหน้ี
ทางเลือก 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี) 

ติดต่อสอบถาม 
รับหนังสือชี้ชวน 
ร้องเรียน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ทีอ่ยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า  
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
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                                

ธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่   
www.scbam.com 

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน 

▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรอง

ถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความ
ระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำ
ให้ผู้อืน่สำคัญผิด 

▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี 
วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
พลเมืองสหรัฐอเมริกาผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคล
ดังกล่าว และบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา   

▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็น
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม 
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Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง
ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการท่ีจะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมาย
ของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศ 

 

 
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของ ตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่
ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

ระดับการลงทนุ TRIS Fitch Moody’s S&P คำอธิบาย 

ระดับท่ีน่าลงทุน 

AAA AAA(tha) Aaa AAA 
อันดับเครดติสูงที่สุด มีความเส่ียงต่ำที่สุด ทีจ่ะไม่
สามารถชำระหนี้ไดต้ามกำหนด 

AA AA(tha) Aa AA 
อันดับเครดติรองลงมาและถือวา่ มีความเส่ียงตำ่มากที่
จะไม่สารมารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

A A(tha) A A ความเส่ียงตำ่ที่จะไม่สามารถชำระหน้ีได้ตามกำหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB 
ความเส่ียงปานกลางทีจ่ะไม่สามารถชำระหนี้ได้          
ตามกำหนด 

ระดับท่ีต่ำกวา่น่า
ลงทุน 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB 

ต่ำกว่า 
BBB(tha) 

ต่ำกว่า 
BBB 

ความเส่ียงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด 

ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย์ (Market Risk) 

กรณีกองทุนรวมตราสารหน้ี เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 
ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย 
ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลงโดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรัพย์สินที่ลงทุน 
(portfolio duration) สูงจะมีอกาศเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมทีม่ี portfolio duration ต่ำกว่า 

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)  
(1) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน
ในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร 
(2) ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุน
ลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุน
ดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม  

คำอธิบายเพิ่มเติม 
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(3) ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานท่ีผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึงการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่  
บาทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่
บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหารความเส่ียงจากดังกล่าว  
- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทนุไม่มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาด   
ตราสารหนี้ท่ีกองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย 

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) หากมีเงินลงทุนในต่างประเทศ คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร การเปล่ียนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ 
จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศ
ไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขัน้ตอนในการทำธุรกรรมเพื่อ
ลงทุน ตลอดจนประเด็นความเส่ียงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์
อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุมเนื่องจากการเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การ
เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของ
แต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทา่งภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการ
โอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปล่ียนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็น
สกุลเงินบาทได้ เป็นต้น  ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถุงผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุน 
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ประมาณการผลตอบแทน 

 ตราสารที่กองทุนคาดวา่ลงทุน 
อันดับความ

น่าเชื่อถือระยะยาว
ของผู้ออกตราสาร 

สัดส่วน  
การลงทุน 

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ต่อปี) 

จาก 
ตราสาร* 

จากการ
ลงทุน 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร ์ A+ (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16% 
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - ไทย BBB+ (TRIS) 19.00% 2.30% 0.44% 
เงินฝาก ธ.AL KHALIJ COMMERCIAL BANK (Al Khaliji) P.Q.S.C. 
- กาตาร ์

A (FITCH) 16.00% 1.00% 0.16% 

เงินฝาก ธ. Ahlibank (ABQ) - กาตาร ์ A (FITCH) 16.00% 1.10% 0.18% 
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร ์ A (FITCH) 15.00% 1.60% 0.24% 
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร ์ A (FITCH) 15.00% 0.85% 0.13% 
รวม 100.00%  1.31% 
หัก ค่าใช้จา่ย (โดยประมาณ)** 0.31% 
ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทนุประมาณ 1 ป ี 1.00% 

หมายเหต ุ: 
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้
สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเส่ียงของทรัพย์สินที่ลงทุน
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสำคัญ 
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทน
ตามอัตราที่ประมาณการไว้ 
- ปัจจุบัน S&P จัดอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้ระยะยาวของประเทศไทยสกุลเงินตราต่างประเทศ และสกุลเงนิบาท อยู่ที่
ระดบั BBB / Stable 
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
แล้ว แต่อาจยังมีความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของ 
ผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือ
มากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ   
* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหนา้ของอัตราแลกเปล่ียนจาก Bloomberg ณ วันที ่12 มีนาคม 2564 
** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกนิจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณี
ทีอ่ัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 



ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะน าเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีระยะสั้น  
(SCBSFF)  ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถท าการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ

ค าเตือน :
(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดได้ ในกรณีท่ี
มียอดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเ ท่ากับหรือมากกว่าจ านวนเ งินลงทุนโครงการ 
(2) กองทุนจะเข้าท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ท้ังจ านวน 
(3) ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซ้ือขายล่วงหน้าของอัตรา
แลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันท่ี 12 มีนาคม 2564
(4) ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตรา
ไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาอายุ
โครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ 
ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รบัหลังหกัคา่ใช้จา่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ี
ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้
เฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญ และหากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว้

หมายเหตุ :

ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออกตราสาร

สัดส่วน
การลงทุน

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ต่อปี)

จากตราสาร (3) จากการลงทุน 
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A+ (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16%
หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น - ไทย BBB+ (TRIS) 19.00% 2.30% 0.44%
เงินฝาก ธ.AL KHALIJ COMMERCIAL BANK (Al Khaliji) P.Q.S.C. - กาตาร์ A (FITCH) 16.00% 1.00% 0.16%
เงินฝาก ธ. Ahlibank (ABQ) - กาตาร์ A (FITCH) 16.00% 1.10% 0.18%
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร์ A (FITCH) 15.00% 1.60% 0.24%
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์ A (FITCH) 15.00% 0.85% 0.13%
รวม 100.00% 1.31%
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) (4) 0.31%
ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี 1.00%

กองทุนเปิดไทยพาณชิย์
ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6  
ห้ามขายผู้ลงทุนรายยอ่ย
SCB Foreign Fixed Income Fund 1YA6                         
Not for Retail Investors (SCBASF1YA6)(2)

อายุโครงการประมาณ 1 ปี
ผลตอบแทนประมาณ 1.00% ต่อปีกองทุนรวมนี้เสนอขายเฉพาะผู้มีเงนิลงทุนสูงเท่านัน้ 

(กองทุน AS) ลงทุนขั้นต่ า 500,000 บาท โดยเน้นลงทุนในตราสารทางการเงิน
และ/หรือ เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือโอกาสรับ

ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจ า

ทั้งน้ี กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) และ/หรือ ตราสารหน้ีที่มี

อันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade)

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

“ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และ
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุน
อาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก”

* กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country 
concentration) ท้ังนี้ การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ



Qatar National Bank (QNB) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในปะเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2507 และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
กาตาร์ มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกว่า 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตาร์เปน็อย่างมาก โดยมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 ทั้งในแง่ของสินทรัพย์รวม เงินฝาก และสินเชื่อ ธนาคารเน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล โดยเป็น
สินเชื่อลูกค้าบรรษัท ร้อยละ 54  สินเชื่อแก่รัฐบาล ร้อยละ 35  และ สินเชื่อบุคคล ร้อยละ 11 ณ 31 ธันวาคม 2562 QNB มีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2.59 แสน
ล้านเหรียญดอลล่ารส์หรัฐ หรือประมาณ 7.72 ล้านล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดทีร่้อยละ 58 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร ผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่งและให้
การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอดคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร์ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.9 คุณภาพของสินเชื่ออยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) ต่ าเพียงร้อยละ 1.85 ของสินเชื่อรวม และมีการตั้งส ารอง
หน้ีสินที่เพียงพอโดยอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 118.3
มีก าไรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2558 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,094 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2559 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,396 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2560 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,580 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2561 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,787 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2562 QNB มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 3,972 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 QNB มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 18.90 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
สูง
อันดับความน่าเชื่อถือของ 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

Doha Bank (DOHA) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5  ของประเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร์ ปัจจุบันธนาคารมีจ านวนสาขาในประเทศกาตาร์ 24 สาขา และเป็น
สาขาประเภท E-branch 7 สาขา ส าหรับในต่างประเทศ ธนาคารมีสาขาใน UAE, Kuwait และ India และส านักงานตัวแทน Singapore, Turkey, Japan, China, 
United Kingdom, South Korea, Germany, Australia, Hong Kong, Canada, South Africa, Bangladesh, Sri Lanka และ Nepal มีรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้น
หลัก โดยถือผ่าน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร์ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.2 • ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคาร
มีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.89 และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) ที่ร้อย
ละ 102.6 ผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเนื่อง 
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 16.6 และ ด ารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 17.8 ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังน้ี Moody’s: Baa1/ P-2/ Stable, S&P: - , Fitch: A / F1 / Stable  
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF1YA6

ค าเตือน :

NEG WATCH (Negative Watch) : มีความเป็นไปได้ประมาณร้อยละ 50 ที่อาจจะมีการปรับความน่าเชื่อถือลงภายใน 90 วัน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
นอกเหนือความคาดหมายขึ้น 
NEG OUTLOOK (Negative Outlook) : มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการปรับความน่าเชื่อถือลงภายในเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี
NEG FIN (Negative Financial Strength) : อาจมีความต้องการท่ีจะระดมทุนเพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

❖ ปัจจุบัน S&P จัดอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้ระยะยาวของประเทศไทยสกุลเงินตราต่างประเทศ และสกุลเงินบาท อยู่ที่ระดับ 
BBB / Stable

❖ ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit risk) แล้วแต่อาจยัง
มีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยส าคัญต่อนโยบายในการด าเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event 
risk) อยู่

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน



Al Khaliji Commercial Bank (Al Khaliji) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศกาตาร์ ก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี 2007 ปัจจุบันธนาคารยมีสาขาใน กาตาร์
จ านวน 4 สาขา, สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ จ านวน 4 สาขาและฝรั่งเศส 1 สาขา ณ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวมเทา่กบั 15.2 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ สินทรัพย์ของธนาคารคิดเป็นสัดสว่นประมาณ ร้อยละ 3.3 ของธนาคารในประเทศกาตาร์ มีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่ง มีรัฐบาลกาตาร์ถอืหุ้นรวมกันทั้งทางตรง
และทางอ้อมรวมกันอยู่ทีร่้อยละ 47 ซึ่ง Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกาตาร์ ถืออยูร่้อยละ 40.3 เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกคา้
เฉพาะจงเจาะ ธนาคารเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทหรอืผู้รับเหมาที่เน้นการท าโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับหน่วยงานรัฐบาล คดิเป็นสัดส่วน 31% ตลอดจนเน้นการ
ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการโครงสรา้งพื้นฐานของรัฐบาล เป็นสัดส่วน 23% ของสินเชื่อรวมทั้งหมด สัดส่วนการปลอ่ยสินเชื่อ Real Estate/Contracting 31%,
Government 23% Service 25%, Trading 8%, Industry 7% และ Retail 6% อัตราสดัสว่นหน้ีเสียต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) อยูใ่นเกณฑ์ทีต่่ า เท่ากับร้อยละ
1.84 และอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) ที่ร้อยละ 270.0 ณ 30 กันยายน 2563
ผลการด าเนินงานที่มีก าไร ถึงแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤตทางการเงินโลกกต็าม
• ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสทุธิ 151 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 167 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสทุธิ 177 ล้านดอลลารส์หรัฐฯ
• ในงวด 9 เดือน 2563 (ม.ค. – ก.ย) ธนาคารมีก าไรสุทธิ 149.3 ล้านดอลลารส์หรัฐ
ณ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมีด ารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากบัรอ้ยละ 17.30 และ ด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ง (BIS ratio)
เท่ากับร้อยละ 18.60
ธนาคารถูกจดัอนัดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• Moody’s: A3 / P-2/Stable
• S&P: n.a.
• Fitch: A / F1 /Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 11 January 2021

Commercial Bank of Qatar (CBQ) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 9.1 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 
และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ ซึ่งมีสาขาทั้งหมด 30 สาขาทั่วประเทศ CBQ เน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 76 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด หากแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม สินเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อให้กับภาคบรกิารซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือสินเชื่อให้กับภาคอสงัหาริมทรพัย์/Contractor 
และสินเชื่อให้กับภาครัฐบาล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 และ 17 ตามล าดับ  ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4.1 หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ หรือประมาณ 1.29 ล้านล้านบาท มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.1 ของสินทรัพย์รวมของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร์ มีรัฐบาลกาตาร์
เป็นผู้ถือหุ้นหลักและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตาร์ถือหุ้นในธนาคารผ่าน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกาตาร์ 
โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.8 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2552 และ 2554 รัฐบาลกาตาร์เคยอัดฉีดเงินทุนให้แก่ CBQ 
ประมาณ 880 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ คุณภาพของสินเชื่อ ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อย
ละ 4.93 ของสินเชื่อ และมีอัตราส่วนส ารองหน้ีสินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 82.1 CBQ มีก าไรอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2559 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 138 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2560 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 166 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2561 CBQ มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 457 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2562 CBQ  มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 546 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
CBQ มีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 14.4 และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio-CAR) อยู่ที่ร้อยละ 16.4 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
อันดับความน่าเชื่อถือของ 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

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF1YA6

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน



Ahli Bank (ABQ) เป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับ 8 ในประเทศกาตาร์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี 1983 ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Qatar มีจ านวนสาขาทั้งสิ้น 14 สาขาในประเทศกาตาร์ ธนาคารเน้นการปล่อยสินเชื่อภายในประเทศ 
โดยจะให้บริการสินเชื่อแก่บริษัทขนาดใหญ่ ร้อยละ 81 [ Commercial  (27%), Services (20%), Real Estate (17%), Contracting (12%) and Industry (5%) ], 
รัฐบาล ร้อยละ 10 และกลุ่มลูกค้าบุคคล ร้อยละ 9 ณ 30 กันยายน  2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 1.32 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่ง
การตลาดที่ร้อยละ 2.9 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ABQ โดย 
Qatar Investment Holding ถือยู่ที่ร้อยละ 47.7 คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ 30 กันยายน 2563 ABQ มีอัตราสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) ร้อยละ 
2.15 ของสินเชื่อรวม และมีอัตราส่วนการตั้งส ารองหน้ีต่อหน้ีสินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) ร้อยละ 112.8
มีผลการด าเนินงานที่มีก าไรอย่างต่อเน่ือง 
• ในปี 2558 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
• ในปี 2560 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีก าไรสุทธิ 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ใน งวด 9 เดือน 2563 (ม.ค. - ก.ย.) ธนาคารมีก าไรสุทธิ 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 30 กันยายน 2563 ABQ มีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 15.8และมีอัตราส่วนเงินทุนทั้งหมด
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Total Capital Ratio) เท่ากับร้อยละ 16.9
อันดับความน่าเชื่อถือ
• Moody’s: A2/ P-1 / Stable
• S&P: N.A.
• FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 11 January 2021

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF1YA6

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน



บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทเป็นผู้ให้บริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑค์ือ 1. ทรูมฟู เอช ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่นระบบ 2G, 3G และ 4G 2. ทรอูอนไลน์ ให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูง โทรศัพท์บ้าน และ WiFi สาธารณะ 3. ทรวูิชั่นส์ ให้บรกิารดา้นความ
บันเทิงผ่านโทรทัศน์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 17.84% 2. CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 13.47%
อันดับความน่าเชื่อถือ TRIS: BBB+/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 14 July 2020

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF1YA6

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน

จุดเด่น ความเสี่ยง

• รักษาส่วนแบ่งการตลาดมือถือได้อย่างต่อเนื่องและกลับมามีก าไร
สุทธิใน 3 ปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 บริษัท มีส่วนแบ่งใน
ตลาดมือถืออยู่ที่ร้อยละ 29 และมีฐานลูกค้าจ านวน 31 ล้านราย 
ปัจจุบันบริษัทมีจ านวนฐานลูกค้าเป็นอันดับสองในอุตสาหกรรม
โทรศัพท์เคลื่อนที่
• ได้รับประโยชน์สูงสุดจาการได้เลื่อนประมูลคลื่น 900 MHz เนื่องจาก 
TRUE ภาระหนี้สินก้อนใหญ่ในปี 2563 ในการจ่ายค่าคลื่น 900 เป็นมูล 
64,433 ล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่ม ซึ่งหากบริษัทยอมท าตามเงื่อนไข
ของกสทช. ในการเข้าร่วมประมูลคลื่น 700 จะท าให้สามารถใช้สิทธ์ิใน
การเลื่อนค่าใช้จ่ายก้อนนี้ออกไปได้โดยจะลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 เหลือ
เพียง 23,614 ล้านบาท และส่วนที่เหลือกระจายค่าใช้จ่ายออกไปถึงปี 
2568
• เป็นผู้น าในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและผู้น าบริการด้านดิจิทัล 
โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งด้วยฐานลูกค้าบรอดแบนด์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยครอบคลุมกว่า 15 ล้านครัวเรือน โดยมี
ฐานลูกค้าจ านวน 3.8 ล้านรายในไตรมาส 4/2562 อีกทั้งยังมีลูกค้าเป็น
อันดับหนึ่งส่วนของเพย์ทีวี ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลของคนในยุค
ปัจจุบัน 
• มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ม่ันคง โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่าง กลุ่ม
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  และบริษัท ไซน่า โมบายล์ จ ากัด

• มีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง โดยบริษัทมีหนี้ทั้งหมด 5.20 แสนล้าน
บาท ณ ส้ินไตรมาสท่ี 1/2563 ส่วนมากเป็นเงินกู้และหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น
จากการประมูลคลื่นความถี่ที่ใช้ในการด าเนินกิจการ รวมถึงหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าจ านวน 1.36 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการ
ปรับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 ส่งผลให้บริษัทมี D/E Ratio ที่6.2 
เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่ 3.2 เท่า
• ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมแม้ว่าจะไม่มีผู้
เล่นรายที่ 4 ในอุตสาหกรรม การแข่งขันยังคงรุนแรงเพื่อแย่งชิง
ฐานลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาด โดยใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดและ
ราคา ดังนั้นสงครามราคาและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของแต่ละผู้เล่น
• กลับมาขาดทุนในไตรมาสที่ 1/2563 แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 5.7% 
YoY ทั้งจากรายได้จากการให้บริการและรายได้จากการขายที่เติบโต
ขึ้น แต่ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานบัญชี TFRS16 ท าให้ค่า
ตัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น ซึ่งแม้ไม่มีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสด แต่โดยรวมส่งผลให้บริษัทขาดทุน 161ล้านบาทใน
ไตรมาสท่ี 1/2563



1. กองทุนรวมที่เสนอขายนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีการอันดับความน่าเชื่อถือต่ ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือ ที่ไม่มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (unrated) ในสัดส่วนร้อยละ 0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ("NAV") ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวม
ทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจ านวนหรือเวลาที่ก าหนด ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจ านวนได้ 
และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ดังน้ัน จึงเหมาะกับผู้ลงทุ นที่มีฐานะการเงินที่
สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

2. บลจ.ไทยพาณิชย์และธนาคารไทยพาณิชย์มิได้ประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk / Default Risk)
ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดช าระหน้ีเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือ
คู่สัญญาในการท าธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สัญญาในการท าธุรกรรม มีผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบก าหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับช าระเงินต้นและ /หรือดอกเบี้ยตามเวลาที่
ก าหนดไว้

3. ในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจ านวน โดยกองทุนจะลงทุ นในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัญญา ผู้ลงทุนอาจไม่ได้
รับผลตอบแทนตามที่ก าหนดไว้

4. กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) กองทุนจะเข้าท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจ านวน

5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานและที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดท าขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและล งนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม

6. ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย   ไปโอนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ “ผู้มีเงิน
ลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

การที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยเมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและ
ถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่า ข้าพเจ้ารับทราบ กองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีอาจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความ
เสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับค าชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับน้ีแล้ว

ข้าพเจ้า .................................................................................................................................................................................................... รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุน
ในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหน้ีต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBASF1YA6) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อน
หน้านี้ เป็นอย่างดีแล้ว 

ความเสี่ยงท่ีส าคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ลายมือชื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน.....................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบรษิัท (หากมี)...................................................................................................

วันที.่...................................................................................................ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนนี ้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง (Country concentration) กองทุนจึงอาจมีผลด าเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมี
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมากได้

❑ รับทราบ



1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
1.1 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Fact Sheet) เช่น หนังสือชี้ชวนส่วน

สรุปข้อมูลส าคัญ ส าหรับกองทุนรวม ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของตราสาร ส าหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่ส านักงาน ก .ล.ต. ก าหนด 
เป็นต้น

1.2 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ เช่น “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจ านวนเมื่อ
ไถ่ถอน ต่างจากการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นตามจ านวนที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด ” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุน
ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”

1.3 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย 
ใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
2.1 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้
2.2 ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย และ

ต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2.3 ผู้บริโภคมีสิทธิให้ค ายินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา

ซื้อผลิตภัณฑ์

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม
3.1 ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนผ่าน บลจ .ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ

ผู้สนับสนุนการขายทุกราย และผู้บริโภคต้องได้รับหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
3.2 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้ที่ SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาท าการ

4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุน

การขาย ไม่ปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท าการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท าการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย


