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��ก-$�$ Credit rating % NAV 
Qatar National Bank (QNB) A (FITCH) 19.00 
Commercial Bank of Qatar (CBQ) A- (FITCH) 19.00 
Bank of China (BOC) A (FITCH) 19.00 
The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 18.00 
?�$�$�$�$��'�$.�, AAA (TRIS) 15.00 
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'�#�F$ก ?. Qatar National Bank (QNB) - ก$-$, A (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16% 
'�#�F$ก ?. Commercial Bank of Qatar (CBQ) O ก$-$, A- (FITCH) 19.00% 0.75% 0.14% 
'�#�F$ก ?. Bank of China (BOC) - @	� A (FITCH) 19.00% 0.75% 0.14% 
8�-'�#�F$ก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 18.00% 0.75% 0.14% 
'�#�F$ก ?�$�$�$�$��'�$.�, - ) * AAA (TRIS) 15.00% 0.70% 0.11% 
+��?8�-�C8$� -�w�'�#����� �.' /�	����� F1+ (FITCH) 10.00% 0.70% 0.07% 
�� 100.00%  0.76% 
��ก ��$A�
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ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะนําเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุน ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะส้ัน  
(SCBSFF)  ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฯ โดยผูถือหนวยลงทุน
สามารถทําการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ

คําเตือน :
(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปดขายหนวยลงทุนกอนระยะเวลาท่ีกําหนดได ในกรณีท่ี
มียอดจํ าหนายหนวยลง ทุนเท ากับหรือมากกวาจํ านวนเงินลงทุนโครงการ 
(2) กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
(Hedging) ท้ังจํานวน 
(3) ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพยปรับดวยราคาซ้ือขายลวงหนาของอัตรา
แลกเปล่ียนจาก Bloomberg ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2565
(4) คาใชจายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตรา
ไมเกินจากท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ซ่ึงในชวงระยะเวลาอายุ
โครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพ่ิมหรือลดคาธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได 
ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนไดรับหลังหักคาใชจายสูงกวาอัตราผลตอบแทนโดย
เฉล่ียตอปท่ีไดแจงไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการเพ่ิมเติม โดยจะไมเกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการท่ี
ระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนได
เฉพาะเม่ือมีความจําเปนและสมควรเพ่ือรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดย
การเปล่ียนแปลงน้ันตองไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมี
นัยสําคัญ และหากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว เน่ืองจากสภาวะตลาดมี
การเปล่ียนแปลงไป ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว

หมายเหตุ :

ตราสารที่กองทุนคาดวาลงทุน อันดับความนาเชื่อถือ
ของผูออกตราสาร

สัดสวน
การลงทุน

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ตอป)

จากตราสาร (3) จากการลงทุน 
เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร A (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16%

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร A- (FITCH) 19.00% 0.75% 0.14%

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน A (FITCH) 19.00% 0.75% 0.14%

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 18.00% 0.75% 0.14%

เงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห - ไทย AAA (TRIS) 15.00% 0.70% 0.11%

พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ประเทศญี่ปุน F1+ (FITCH) 10.00% 0.70% 0.07%

รวม 100.00% 0.76%

หัก คาใชจาย (โดยประมาณ) (4) 0.26%

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน 0.50%

กองทุนเปดไทยพาณิชย
ตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 3MC3
หามขายผูลงทุนรายยอย
SCB Foreign Fixed Income Fund 3MC3                         
Not for Retail Investors (SCBASF3MC3)(2)

อายุโครงการประมาณ 3 เดือน
ผลตอบแทนประมาณ 0.50% ตอปกองทุนรวมน้ีเสนอขายเฉพาะผูมีเงินลงทุนสูงเทาน้ัน 

(กองทุน AS) ลงทุนขั้นต่ํา 500,000 บาท โดยเนนลงทุนในตราสารทางการเงิน
และ/หรือ เงินฝากทั้งในและตางประเทศ เพื่อโอกาสรับ

ผลตอบแทนมากกวาเงินฝากประจํา

ทั้งน้ี กองทุนสามารถลงทุนในตราสารหน้ีที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (unrated bond) และ/หรือ ตราสารหน้ีที่มี

อันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade)

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

“ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน้ีในชวงเวลา 3 เดือนได และ
กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผูออก และในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
ดังน้ันหากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุน
อาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

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



Qatar National Bank (QNB) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 1 ในปะเทศกาตาร กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2507 และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
กาตาร มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกวา 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมีความสําคญัตอระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตารเปนอยางมาก โดยมีขนาดใหญ
เปนอันดับ 1 ทั้งในแงของสินทรัพยรวม เงินฝาก และสินเชื่อ ธนาคารเนนการใหสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลหรือบริษัทที่เกี่ยวของกับรัฐบาล โดยเปนสินเชื่อ
ลูกคาบรรษัท รอยละ 54  สินเชื่อแกรัฐบาล รอยละ 37 และ สินเชื่อบุคคล รอยละ ณ 31 มีนาคม 2564 มีขนาดสินทรัพยรวมเทากับ 286 พันลานเหรียญดอลลาร
สหรัฐ หรือประมาณ 9.39 ลานลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดที่รอยละ 58 ของสินทรัพยรวมในระบบธนาคาร ผูถือหุนหลักที่แข็งแกรงและใหการสนับสนุนที่ดีมา
โดยตลอดคือ Qatar Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร ถือหุนอยูรอยละ 51.9 คุณภาพของสินเชื่ออยูในเกณฑที่ดี ณ 31 
มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) รอยละ 2.20 ของสินเชื่อรวมและมีการตั้งสํารองหนี้สินที่เพียงพอโดยอัตราสวน
สํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 138.6
มีกําไรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
• 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 • ในป พ.ศ. 2563 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,263 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564 QNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 899 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนเงินทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 17.90 และมีอัตราสวนเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยูที่รอยละ 19.0 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑที่สูง
อันดับความนาเชื่อถือของ QNB: Moody’s : Aa3 / P1 / Stable S&P: A/ A-1 / Stable Fitch: A+ / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

Commercial Bank of Qatar (CBQ) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 9.1 กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2518 
และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยกาตาร ซ่ึงมีสาขาทั้งหมด 30 สาขาทั่วประเทศ CBQ เนนการใหสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเปนรอยละ 72 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด หากแบงตามกลุมอุตสาหกรรม สินเชื่อสวนใหญจะเปนสินเชื่อใหกับภาคบรกิารซ่ึงคิดเปนรอยละ 25 รองลงมาคือสินเชื่อใหกับภาคอสังหาริมทรัพย/Contractor 
รอยละ 23 การพาณิชย รอยละ 13 และอ่ืน ๆ รอยละ 11 สําหรับสินเชื่อภาครัฐ และสินเชื่อรายยอย คิดเปนรอยละ 19% และ 9% ตามลําดับ ณ 31 มีนาคม 2564 
ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวมเทากับ 44.8 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 1.40 ลานลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่ประมาณรอยละ 9.1 ของ
สินทรัพยรวมของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร มีรัฐบาลกาตารเปนผูถือหุนหลักและใหการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตารถือหุนในธนาคารผาน Qatar 
Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลกาตาร โดยถือหุนอยูรอยละ 16.8 ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลดวยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในชวงป 
พ.ศ. 2552 และ 2554 รัฐบาลกาตารเคยอัดฉีดเงินทุนใหแก CBQ ประมาณ 880 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ คุณภาพของสินเชื่อ ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมี
อัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) อยูที่รอยละ 4.20 ของสินเชื่อ และมีอัตราสวนสํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL 
Coverage ratio) อยูที่รอยละ 84.6
CBQ มีกําไรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
• ในป พ.ศ. 2560 CBQ มีกําไรสุทธิอยูที่ 166 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2561 CBQ มีกําไรสุทธิอยูที่ 457 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในป พ.ศ. 2562 CBQ  มีกําไรสุทธิอยูที่ 546 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2563  CBQ  มีกําไรสุทธิอยูที่ 351 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564 CBQ  มีกําไรสุทธิอยูที่ 163 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
CBQ มีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนเงินทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 16.30 และมีอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio-CAR) อยูที่รอยละ 18.30 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑยอมรับได
อันดับความนาเชื่อถือของ CBQ: Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+/ A-2 / Stable, Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF3MC3

คําเตือน :

NEG WATCH (Negative Watch) : มีความเปนไปไดประมาณรอยละ 50 ที่อาจจะมีการปรับความนาเชื่อถือลงภายใน 90 วัน เน่ืองจากเกิดเหตุการณ
นอกเหนือความคาดหมายข้ึน 
NEG OUTLOOK (Negative Outlook) : มีความเปนไปไดที่อาจจะมีการปรับความนาเชื่อถือลงภายในเวลา 6 เดือนถึง 2 ป
NEG FIN (Negative Financial Strength) : อาจมีความตองการที่จะระดมทุนเพิม่เติมในอนาคต เพือ่เพิม่ความแข็งแกรงทางดานการเงิน

 ตราสารท่ีกองทุนพจิารณาลงทุนไดผานขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยงดานความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร (Credit risk) แลวแตอาจยัง
มีความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณไมคาดคิดท่ีมีนัยสําคัญตอนโยบายในการดําเนินงานของผูออกตราสารหน้ี (Event 
risk) อยู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



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) กอตั้งขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1912 ปจจุบัน BOC เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในฮองกงและเซ่ียงไฮ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพยรวมประมาณ 4.1 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ BOC เปน 1 ใน 4 ธนาคารใหญที่รัฐบาลถือหุนอยู 
โดยรัฐบาลจีนถือหุน BOC ผาน Central Huijin Investment (Huijin) ซ่ึงเปนบริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลังของ
รัฐบาลจีน คิดเปนรอยละ 64 ของหุนทั้งหมด และ China Securities Finance คิดเปนรอยละ 3 ของหุนทั้งหมด มีคุณภาพสินทรัพยที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีอัตราสวนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL ratio) อยูในระดับที่รอยละ 1.46 และ 1.32 ตามลําดับ และมีอัตราสวนคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) เพียงพออยูที่รอยละ 177.63 ณ สิ้นป 2563 และรอยละ 184.02 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง 
• 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 26,823 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 31,385 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในเกาเดือนแรกของป พ.ศ. 2564  ธนาคารมีกําไรสุทธิ 26,667 ลานดอลลารสหรัฐ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 13.03 และ ดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 16.00
อันดับความนาเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A / A1 / Stable, FITCH: A / F1+ / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 25 March 2022

Saudi National Bank (SNB) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 1 ในประเทศซาอุดิอาระเบีย กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2496  และไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
ซาอุดิอาระเบีย มีสาขา จํานวน 506 สาขา และ 5 สาขาตางประเทศและบริษัทยอย ไดแก บารเรน สิงคโปร สหรัฐอาหรับเอมิเรต ตุรกี และ ปากีสถาน ธนาคารมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศซาอุดิอาระเบีย และเปนธนาคารพาณิชยที่มีนัยตอความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (DSIB) โดยเปนธนาคาพาณิชยที่มีขนาด
สินทรัพยใหญเปนอันดับ 1 ของประเทศ ธนาคารเนนการใหสินเชื่อบุคคลและธุรกิจ  โดยเปนสินเชื่อลูกคาธุรกิจ รอยละ 47,  สินเชื่อบุคคล รอยละ 52 และ สินเชื่อ
แกรัฐบาล รอยละ 1 ณ 31 ธันวาคม 2564 SNB มีขนาดสินทรัพยรวมเทากับ 243 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 8.01 ลานลานบาท คิดเปนสวนแบง
การตลาดที่รอยละ 30 ของสินทรัพยรวมในระบบธนาคาร มีผูถือหุนหลักที่แข็งแกรงและใหการสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด SNB มีผูถือหุนหลักคือ Public Investment 
Fund (PIF) ซ่ึงเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ถือหุนอยูรอยละ 37.2 คุณภาพของสินเชื่ออยูในเกณฑที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวน
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) ต่ําเพียงรอยละ 1.63 ของสินเชื่อรวม และมีการตั้งสํารองหนี้เสียในระดับยอมรับได โดยอัตราสวนสํารองตอสินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 132.2
SNB มีกําไรอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
• ในป พ.ศ. 2561 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่  2,625 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ   • ในป พ.ศ. 2562 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,100 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
• ในป พ.ศ. 2563 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,121 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ • ในป พ.ศ. 2564 SNB มีกําไรสุทธิอยูที่ 3,457 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 ธันวาคม 2564 SNB มีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยูที่รอยละ 19.20 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑ
ยอมรับได
อันดับความนาเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A- / A-2 / Stable, FITCH: A- / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 22 April 2022

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF3MC3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



ธนาคารอาคารสงเคราะห (GHB) เปนธนาคารรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในประเทศไทย กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2496 ปจจุบัน GHB มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ
และเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีสํางานใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย GHB ถือเปนธนาคารรัฐวิสาหกิจที่มีขนาด
ใหญเปนอันดับ 3 ในประเทศไทย รองจากธนาคารออมสิน (GSB) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (BAAC) ธนาคารประกอบธุรกิจใหบริการทางการเงิน
ทั้งดานเงินฝากและใหสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อเกี่ยวกับที่อยูอาศัยทั้งระยะสั้น (สําหรับผูประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการที่ดินและที่อยูอาศัย) และระยะยาว (สําหรับ
ประชาชน) เพื่อการปลูกสราง ซ้ือ หรือจัดหาที่อยูอาศัย ณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีสินทรัพยรวมประมาณ 1,541 พันลานบาท มีรัฐบาลไทยเปนผูถือหุนทั้งหมด
รัฐบาลไทยถอืหุน GHB ผานกระทรวงการคลงั (MoF) ซ่ึงเปนหนวยงานราชการสวนกลางของไทย โดยเปนผูถือหุนทั้งหมดของธนาคาร หรือคิดเปนรอยละ 100.0 ของ
หุนทั้งหมด คุณภาพของสินเชื่ออยูในระดับที่ยอมรับได ณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) อยูที่รอยละ 3.38 
และมีการตั้งสํารองหนี้สินที่แข็งแกรง โดยอัตราสวนสํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 228.43
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง
• ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 12,611 ลานบาท • ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 13,352 ลานบาท
• ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 10,434 ลานบาท • ในป 2564 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 12,351 ลานบาท
• ในสามเดือนแรกของป 2565 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 3,492 ลานบาท
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 13.81 และดํารงอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio) อยูที่รอยละ 15.06
อันดับความนาเชื่อถือของ Moody’s : Baa1 / P-2 / Stable         Fitch(tha): AAA(tha) / F1+(tha) / -
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 19 August 2022

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF3MC3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



1. กองทุนรวมที่เสนอขายนี้มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีการอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) หรือ ที่ไมมีการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (unrated) ในสัดสวนรอยละ 0 - 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ("NAV") ที่มีความเสี่ยงดานเครดิตและสภาพคลองมากกวากองทุนรวม
ทั่วไป ซ่ึงตราสารดังกลาวอาจไมสามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด ซ่ึงสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจํานวนได 
และในการขายคืนหนวยลงทุน ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ดังนั้น จึงเหมาะกับผูลงทุนที่มีฐานะการเงินที่
สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได

2. บลจ.ไทยพาณิชยและธนาคารไทยพาณิชยมิไดประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยของผูออกตราสาร (Credit Risk / Default Risk)
ซ่ึงความเสี่ยงดังกลาว หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหนี้เงินตนและ/หรือดอกเบี้ยของผูออกตราสาร และหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญาในการทําธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผูออกตราสาร และ/หรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม มีผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนดเวลา สงผลใหผูลงทุนไมไดรับชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยตามเวลาที่
กําหนดไว

3. ในสวนที่ลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งจํานวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนากับคูสัญญาที่เปนธนาคารพาณิชยที่อยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา ผูลงทุนอาจไมได
รับผลตอบแทนตามที่กําหนดไว

4. กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจํานวน

5. ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่
แกไขเพิ่มเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม

6. ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ตางประเทศ เอเอส 3MC3 หามขายผูลงทุนรายยอย ไปโอนใหแกผูลงทุนที่ไมใช “ผูมีเงิน
ลงทุนสูง” ได เวนแตเปนการโอนทางมรดก

การที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอนุมัตใิหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณชิยตราสารหนี้ตางประเทศ เอเอส 3MC3 หามขายผูลงทุนรายยอยเม่ือ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและ
ถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วา ขาพเจารับทราบ กองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความ
เสี่ยงที่ขาพเจาสามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว

ขาพเจา .................................................................................................................................................................................................... รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุน
ในกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ตางประเทศ เอเอส 3MC3 หามขายผูลงทุนรายยอย (SCBASF3MC3) ซ่ึงปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอน
หนานี้ เปนอยางดีแลว 

ความเส่ียงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 3MC3 หามขายผูลงทุนรายยอย

ลายมือชื่อสั่งซ้ือหนวยลงทุน.....................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบริษัท (หากมี)...................................................................................................

วันที่....................................................................................................ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

กองทุนนี ้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง (Country concentration) กองทุนจึงอาจมีผลดาํเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมี
ความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากได

 รับทราบ



1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยท่ีลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือช้ีชวนสวน

สรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหน้ี ท่ีมีรูปแบบตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
เปนตน

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวนเมื่อ
ไถถอน ตางจากการฝากเงินท่ีไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุน
ควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดท่ีบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุนการขาย 
ใชในการสงเสริมการขายผลิตภัณฑดานหลักทรัพย

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการทางการเงินไดอยางอิสระ
2.1 ผูบริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอยางอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยได
2.2 ผูบริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑดานหลักทรัพยควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุนการขาย และ

ตองใหสิทธิแกผูบริโภคในการเลือกซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑดังกลาว
2.3 ผูบริโภคมีสิทธิใหคํายินยอมหรือปฏิเสธการเปดเผยขอมูล ตามเอกสารหนังสือใหความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา

ซื้อผลิตภัณฑ

3. สิทธิที่จะรองเรียนเพื่อความเปนธรรม
3.1 ผูบริโภคมีสิทธิรองเรียนผาน บลจ .ไทยพาณิชย หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย หรือ

ผูสนับสนุนการขายทุกราย และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาท่ีไดรับเรื่องรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดท่ี SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑท่ีดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย
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