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หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม 

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารหน้ี / กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

• กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน 

• กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี ่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที ่เสนอขายใน
ต่างประเทศ โดยจะลงทุนใน  ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือ
ภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการ
ลงทุนท่ีส่งผลให้มี net exposure  ท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – 

investment grade) และ/หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุน
ในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง 
(Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) ท้ังจำนวน 

• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold) 

ระดับความเสี่ยง 
 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง 

4 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ 

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหน้ีเอกชน โดยมีตราสาร               

non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV 

ข้อมูลกองทุนรวม 

วันจดทะเบียนกองทุน 20 กันยายน 2565 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย 

อายุกองทุน ประมาณ 3 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน)   
 

ผู้จัดการกองทุนรวม 

นางสาวมยุรา ถิ่นธนาสาร วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 

นายวรุณ บุญรำลึกถนอม วันท่ีจดทะเบียนกองทุน 
 

ดัชนีช้ีวัด 

ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมี
กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีระบุในโครงการแบบลงทุนคร้ังเดียวและ
ถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการ
ผลตอบแทนไว้ 

คำเตือน 

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดำเนินงานในอนาคต 

 

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต 

ได้รับการรับรองจาก CAC 

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ* 
 

ประเทศ % NAV 

กาตาร์ 57.00 

สิงคโปร์ 

จีน 

19.00 

5.00 
 

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก* 
 

ผู้ออกตราสาร Credit rating % NAV 

Doha Bank (DOHA) A- (FITCH) 19.00 

Qatar National Bank (QNB) A (FITCH) 19.00 

Commercial Bank of Qatar (CBQ) A- (FITCH) 19.00 

The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) AA (TRIS) 19.00 
 

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเช่ือถือ (%)* 
 

 ในประเทศ National International 
AA 19.00   

A   81.00 

* เป็นข้อมูลประมาณการอาจเปล่ียนแปลงได ้
 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

 
www.scbam.com 

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ท่ีหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด  
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“ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” 

การซื้อหน่วยลงทุน 

วันทำการซื้อ: เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย 
IPO ระหว่างวันท่ี 13 – 19 กันยายน 2565 

เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น. 
SCB EASY NET / SCB EASY APP ถึง 16.00 น.   
การซ้ือคร้ังแรกข้ันต่ำ: 500,000 บาท 

การซ้ือคร้ังถัดไปข้ันต่ำ: ไม่กำหนด 

 

 

การขายคืนหน่วยลงทุน 

วันทำการขายคืน: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
ณ วันครบอายุโครงการ 

การขายคืนข้ันต่ำ: ไม่กำหนด 

ยอดคงเหลือข้ันต่ำ: ไม่กำหนด 

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการถัด
จากวันทำการขายคืน (ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุน
ต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี ้ระยะสั้น 
(SCBSFF) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู ่ภายใต้
การบริหารของบริษัทจัดการ) 
 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าจดทะเบียนกองทุนรวม รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 

การจัดการ 2.14  

รวมค่าใช้จ่าย 2.79  

หมายเหตุ: ในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรยีก
เก็บจริงได้ ท้ังน้ี ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT) 
 

ค่าธรรมเนียม สูงสดุไม่เกิน เก็บจริง 

การขาย ไม่มี ไม่มี 

การรับซ้ือคืน ไม่มี ไม่มี 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า ไม่มี ไม่มี 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่มี ไม่มี 

การโอนหน่วย 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน 
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ประมาณการผลตอบแทน 

 ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน 
อันดับความน่าเช่ือถือ      

ระยะยาวของผู้ออกตราสาร 
สัดส่วนการลงทุน 

ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี) 
จากตราสาร* จากการลงทุน 

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร ์ A- (FITCH) 19.00% 0.75% 0.14% 

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร์ A (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์ A- (FITCH) 19.00% 0.65% 0.12% 

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13% 

ตั๋วแลกเงินบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ไทย AA (TRIS) 19.00% 0.90% 0.17% 

เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน A (FITCH) 5.00% 0.65% 0.03% 

รวม 100.00%  0.72% 

หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)**
 0.22% 

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน 0.50% 

หมายเหต ุ: 

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ท่ีจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ         

ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ 

- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว ้

- ตราสารท่ีกองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ไม่คาดคิดท่ีมีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของ ผู้ออกตราสารหน้ี (Event risk) อยู่ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาท่ีกำหนดได้ ในกรณีท่ีมียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ   
* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซ้ือขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปล่ียนจาก Bloomberg ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565 

** ค่าใช้จ่ายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซ่ึงในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจ
ปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได้ ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีท่ีได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCBASF3MC5 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 

โทรศัพท์: 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 กด 0 กด 6 website: www.scbam.com  

  ท่ีอยู่: ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

 



ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะนําเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผูถือ
หนวยลงทุน ไปลงทุนตอยังกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีระยะสั้น  
(SCBSFF)  ซึ่งเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฯ โดยผูถือหนวยลงทุน
สามารถทําการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ

คําเตือน :
(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปดขายหนวยลงทุนกอนระยะเวลาท่ีกําหนดได ในกรณีท่ี
มียอดจําหนายหนวยลงทุนเท ากับหรือมากกวาจํ านวนเ งินลงทุนโครงการ 
(2) กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อปดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Hedging) ท้ังจํานวน 
(3) ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพยปรับดวยราคาซ้ือขายลวงหนาของอัตรา
แลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันท่ี 9 กันยายน 2565
(4) คาใชจายท่ีกองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตรา
ไมเกินจากท่ีระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ซ่ึงในชวงระยะเวลาอายุ
โครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดคาธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บจริงได 
ในกรณีท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีกองทุนไดรบัหลังหกัคาใชจายสูงกวาอัตราผลตอบแทนโดย
เฉลี่ยตอปท่ีไดแจงไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไมเกินเพดานอัตราคาธรรมเนียมการจัดการท่ี
ระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนได
เฉพาะเมื่อมีความจําเปนและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นตองไมทําใหความเสี่ยงของทรัพยสินท่ีลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอยางมี
นัยสําคัญ และหากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว เนื่องจากสภาวะตลาดมี
การเปลี่ยนแปลงไป ผูลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว

หมายเหตุ :

ตราสารที่กองทุนคาดวาลงทุน อันดับความนาเชื่อถือ
ระยะยาวของผูออกตราสาร

สัดสวน
การลงทุน

ประมาณการ
ผลตอบแทน (ตอป)

จากตราสาร (3) จากการลงทุน 
เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร A- (FITCH) 19.00% 0.75% 0.14%

เงินฝาก ธ. Qatar National Bank (QNB) - กาตาร A (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13%

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร A- (FITCH) 19.00% 0.65% 0.12%

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00% 0.70% 0.13%

ตั๋วแลกเงินบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) - ไทย AA (TRIS) 19.00% 0.90% 0.17%

เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน A (FITCH) 5.00% 0.65% 0.03%

รวม 100.00% 0.72%

หัก คาใชจาย (โดยประมาณ) (4) 0.22%

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน 0.50%

กองทุนเปดไทยพาณชิย
ตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 3MC5
หามขายผูลงทุนรายยอย
SCB Foreign Fixed Income Fund 3MC5                         
Not for Retail Investors (SCBASF3MC5)(2)

อายุโครงการประมาณ 3 เดือน
ผลตอบแทนประมาณ 0.50% ตอปกองทุนรวมน้ีเสนอขายเฉพาะผูมีเงนิลงทุนสูงเทาน้ัน 

(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) ท้ังนี้ การกระจุกตัวของพอรตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ



Doha Bank (DOHA) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 5  ของประเทศกาตาร กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2522 ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีขนาดสินทรัพยรวม
เทากับ 30.8 พันลานดอลลารสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 6.3 ของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร ปจจุบันธนาคารมีจํานวนสาขาในประเทศกาตาร 24 สาขา และเปน
สาขาประเภท E-branch 7 สาขา สําหรับในตางประเทศ ธนาคารมีสาขาใน UAE, Kuwait และ India และสํานักงานตัวแทน Singapore, Turkey, Japan, China, 
United Kingdom, South Korea, Germany, Australia, Hong Kong, Canada, South Africa, Bangladesh, Sri Lanka และ Nepal ปลอยสินเชื่อกับทางภาคธรุกจิ
คิดเปนรอยละ 72 ของสินเช่ือทั้งหมด หากแบงตามกลุมอุตสาหกรรม สินเชื่อสวนใหญจะเปนสินเชื่อใหกับภาคอสังหาริมทรัพยซึ่งคิดเปนรอยละ 26  รองลงมาคือ
สินเชื่อใหกับ ภาค Trade รอยละ 15  ภาคบริการ รอยละ 14 Contract Financing  รอยละ 7 และอื่น ๆ รอยละ 10 สําหรับสินเชื่อภาครัฐ และสินเชื่อรายยอย คิด
เปนรอยละ 23% และ 10% ตามลําดับ มีรัฐบาลกาตารเปนผูถือหุนหลัก โดยถือผาน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่งเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาล
กาตาร ถือหุนอยูที่รอยละ 17.2 ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) อยูที่รอยละ 5.74 และมีอัตราสวนสํารอง
หน้ีสินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage ratio) ที่รอยละ 65.2
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเน่ือง 
• ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 304 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 228 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 207 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 189 ลานดอลลารสหรัฐ
• ในไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2564  ธนาคารมีกําไรสุทธิ 103 ลานดอลลารสหรัฐ 
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 18.5 และ ดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 19.7
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังน้ี Moody’s: Baa1/ P-2/ Stable, S&P: - , Fitch: A / F1 / Stable  
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 2 August 2021

Qatar National Bank (QNB) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 1 ในปะเทศกาตาร กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2507 และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
กาตาร มีสาขาและตัวแทนทั้งหมดกวา 1,200 สาขา ใน 31 ประเทศทั่วโลก ธนาคารมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศกาตารเปนอยางมาก 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) ซึ่งเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาลกาตาร ถือหุนอยูรอยละ 51.9 คุณภาพของสินเชื่ออยูในเกณฑที่ดี ณ 31 
มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) รอยละ 2.20 ของสินเชื่อรวมและมีการตั้งสํารองหน้ีสินที่เพียงพอโดยอัตราสวน
สํารองหน้ีสินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 138.6
มีกําไรอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด
• 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 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่สูง
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

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF3MC5

คําเตือน :

NEG WATCH (Negative Watch) : มีความเปนไปไดประมาณรอยละ 50 ท่ีอาจจะมีการปรับความนาเช่ือถือลงภายใน 90 วัน เนื่องจากเกิดเหตุการณ
นอกเหนือความคาดหมายขึ้น 
NEG OUTLOOK (Negative Outlook) : มีความเปนไปไดท่ีอาจจะมีการปรับความนาเช่ือถือลงภายในเวลา 6 เดือนถึง 2 ป
NEG FIN (Negative Financial Strength) : อาจมีความตองการท่ีจะระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงทางดานการเงิน

 ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนไดผานข้ันตอนการวิเคราะหความเสี่ยงดานความนาเชื่อถือของผูออกตราสาร (Credit risk) แลวแตอาจยัง
มีความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณไมคาดคิดที่มีนัยสําคัญตอนโยบายในการดําเนินงานของผูออกตราสารหนี้ (Event 
risk) อยู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



Commercial Bank of Qatar (CBQ) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 9.1 กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2518 
และปจจุบันไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยกาตาร ซึ่งมีสาขาทั้งหมด 30 สาขาทั่วประเทศ CBQ เนนการใหสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเปนรอยละ 72 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด หากแบงตามกลุมอุตสาหกรรม สินเชื่อสวนใหญจะเปนสินเชื่อใหกับภาคบรกิารซึ่งคิดเปนรอยละ 25 รองลงมาคือสินเชื่อใหกับภาคอสงัหาริมทรพัย/Contractor 
รอยละ 23 การพาณิชย รอยละ 13 และอื่น ๆ รอยละ 11 สําหรับสินเชื่อภาครฐั 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) ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลกาตาร 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 และมีอัตราสวนสํารองหน้ีสินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL 
Coverage ratio) อยูที่รอยละ 84.6
CBQ มีกําไรอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด
• 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 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑยอมรับได
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

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) ซึ่งเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ถือหุนอยูรอยละ 37.2 คุณภาพของสินเชื่ออยูในเกณฑที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวน
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) ต่ําเพียงรอยละ 1.63 ของสินเชื่อรวม และมีการตั้งสํารองหน้ีเสียในระดับยอมรับได โดยอัตราสวนสํารองตอสินเชื่อ
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 132.2
SNB มีกําไรอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด 
• 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 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑ
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 SCBASF3MC5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



China Construction Bank (CCB) เปนธนาคารที่ใหญเปนอันดับสองในประเทศจีนรองจากธนาคาร ICBC เทาน้ัน กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1954 มีสํางานใหญตั้งอยูใน
เมืองปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 30 กันยายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพยรวมประมาณ 4.7 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ในฮองกง และ เซี่ยงไฮ มีรัฐบาลจีนเปนผูถือหุนรายใหญ ผาน Central Huijin Investment (Huijin) ซึ่งเปนบริษัทเพ่ือการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยูภายใตการควบคุม
ของกระทรวงการคลังของรัฐบาลจนี คิดเปนรอยละ 57 มีคุณภาพสินทรัพยที่ดี ธนาคารมีสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) อยูในระดับต่ํา โดยมีอัตราสวนสินทรัพย
ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 30 กันยายน 2564 อยูที่รอยละ 1.55 และ 1.56 ตามลําดับ รวมทั้งไดมีการตั้งสํารองครอบคลุม
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดไวทัง้หมดแลว โดยมีอัตราสวนการตัง้สํารองตอสนิเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL Coverage ratio) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อยูที่รอยละ 
222.09

ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเน่ือง 
• ในป 2559 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 33,438 ลานดอลลารสหรัฐฯ     • ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 37,412 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 37,301 ลานดอลลารสหรัฐฯ     • ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 38,532 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 41,864 ลานดอลลารสหรัฐฯ    • ในเกาเดือนแรกของป พ.ศ. 2564 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 36,076 ลานดอลลารสหรัฐ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 30 กันยายน 2564  ธนาคารดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 13.96 และ ดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (CAR) เทากับรอยละ 17.25
มีอันดับความนาเชื่อถือ Moody’s : A1 / P1 / Stable, S&P : A / A1 / Stable, FITCH : A/ F1+ / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 28 February 2022
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัทเปนผูประกอบธรุกจิอาหารและเครือ่งดื่มชั้นนําของประเทศไทย และเปนหน่ึงในผูผลิตเครื่องดื่มรายใหญสุดของเอเชยี 
บริษัทกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2546 และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปรเม่ือป พ.ศ. 2549 กลุมธุรกิจของบริษัทประกอบดวยธรุกจิเบียร ธุรกิจสุรา ธุรกจิเครือ่งดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล และธุรกิจอาหาร ขณะที่แหลงรายไดหลักของบรษิัทมาจากทั้งธรุกจิในประเทศ และการขยายธรุกจิไปยังประเทศเวยีดนามและเมียนมาอีกดวย ผูถือหุน
รายใหญ กลุมสิริวัฒนภักดี 68%
อันดับความนาเชื่อถือ 
• Moody’s: Baa3/Stable
• Fitch: BBB-/Stable, AA(tha)/Stable
• TRIS: AA/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 9 September 2022
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ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน

จุดเดน ความเส่ียง

• สถานะทางการตลาดที่แข็งแกรง ในทุกๆ ชองทางของการประกอบ
ธุรกิจที่มีความหลากหลาย
บริษัทเปนผูผลิตเคร่ืองดื่มรายใหญท่ีสุดของประเทศ และครองตลาด
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของไทยมานานหลายทศวรรษ โดยมีสวนแบง
ทางการตลาดตามปริมาณการจําหนายธุรกิจสุราเกินกวา 90% และ
เกือบ 40% สําหรับธุรกิจเบียร นอกจากนี้ บริษัทยังเปนผูนําตลาดใน
ธุรกิจน้ําดื่ม ชาพรอมดื่ม รวมถึงเปนผูผลิตรายใหญในธุรกิจน้ําอัดลม
และเคร่ืองดื่มอื่นๆ อีกดวย
ขณะท่ีธุรกิจผลิตเบียรของบริษัทในประเทศเวียดนามมีสวนแบงทาง
การตลาดถึง 35%-40% และเปนผูผลิตสุราวิสก้ีรายใหญท่ีสุดของ
ประเทศเมียนมา ดวยสวนแบงทางการตลาดมากกวา 70% อีกดวย

• มีสภาพคลองที่แข็งแกรงและภาระหน้ีที่มีแนวโนมลดลง 
ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2565 บริษัทมีเงินสดมูลคา 4.2 หม่ืนลานบาท 
และวงเงินสินเช่ือท่ียังไมไดเบิกใชอีกราว 5.4 หม่ืนลานบาท ในขณะ
ท่ีบริษัทมีภาระหนี้ท่ีจะถึงกําหนดชําระในอีก 12 ขางหนาอยูท่ี 3.5 
ลานบาท อัตราสวน DSCR ของบริษัทในส้ินเดือนมีนาคม 2565 อยู
ในระดับท่ีเพียงพอท่ี 1.7 เทา ขณะท่ีอัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุนลดลงมาอยูท่ี 0.98 เทา ซึ่งเปนระดับท่ี
ต่ํากวาเงื่อนไขทางการเงินของหุนกูท่ีกําหนดไวท่ีไมเกิน 3 เทา

• กฎเกณฑเกี่ยวกับธุรกิจแอลกอฮอลที่เขมงวดอาจจํากัดการเติบโต
เนื่องจากธุรกิจแอลกอฮอลเปนธุรกิจท่ีมีการควบคุมจากภาครัฐ 
มาตรการตางๆ อันเขมงวด อาจสงผลกระทบช่ัวคราวตอยอดขาย
ของบริษัทได ยกตัวอยางเชน มาตรการกําหนดขั้นต่ําของผูซื้อ 
มาตรการควบคุมการโฆษณาและการทํากิจกรรมทางการตลาด 
มาตรการกําหนดเวลาในการจําหนาย กฎหมายหามขับรถขณะ
มึนเมา รวมถึงการเก็บภาษีสรรพสามิตเพ่ือลดปริมาณการบริโภค
เคร่ืองดิ่มแอลกอฮอล อยางไรก็ตาม อุปสงคของเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลค อนข างแ ข็งแกร ง  อี ก ท้ัง ยั ง มีระดับราคา ท่ี
หลากหลายและเขาถึงไดงาย สงผลใหยอดขายนาจะยังเติบโต
ตอไปได แมอาจถูกลดทอนลงบางช่ัวคราว 

• ราคาตนทุนที่สูงขึ้น 
อุปสงคท่ีกลับมาเพิ่มสูงขึ้นหลังการระบาดของโรคโควิด 19 และ
ภาวะสงครามท่ีเกิดข้ึนระหวางประเทศรัสเซียและยูเครน สงผล
ใหราคาน้ํามัน ราคาวัตถุดิบ ราคาคาขนสง รวมถึงคาแรงเพ่ิม
สูงข้ึน จึงอาจทําใหอัตรากําไรของบริษัทลดลงได อยางไรก็ตาม 
ในชวงคร่ึงแรกของปงบประมาณ 2565 บริษัทมีอัตรากําไรข้ันตน
อยูท่ี 29.1% ซึ่งลดลงเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอนหนาซึ่งอยูท่ีระดับ 29.9%



1. กองทุนรวมที่เสนอขายน้ีมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีการอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) หรือ ที่ไมมีการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (unrated) ในสัดสวนรอยละ 0 - 100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ("NAV") ที่มีความเสี่ยงดานเครดิตและสภาพคลองมากกวากองทุนรวม
ทั่วไป ซึ่งตราสารดังกลาวอาจไมสามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามจํานวนหรือเวลาที่กําหนด ซึ่งสงผลใหผูลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางสวนหรือทั้งจํานวนได 
และในการขายคืนหนวยลงทุน ผูลงทุนอาจไมไดรับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ดังน้ัน จึงเหมาะกับผูลงทุนที่มีฐานะการเงินที่
สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได

2. บลจ.ไทยพาณิชยและธนาคารไทยพาณิชยมิไดประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินตนและดอกเบี้ยของผูออกตราสาร (Credit Risk / Default Risk)
ซึ่งความเสี่ยงดังกลาว หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการผิดนัดชําระหน้ีเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยของผูออกตราสาร และหรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญาในการทําธุรกรรม (Counter Party) เน่ืองมาจากผูออกตราสาร และ/หรือผูรับรอง ผูอาวัล ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาในการทําธุรกรรม มีผลการดําเนินงาน
และฐานะการเงินที่ดอยลง จึงขาดสภาพคลองที่จะจายเงินตามภาระผูกพันเม่ือครบกําหนดเวลา สงผลใหผูลงทุนไมไดรับชําระเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยตามเวลาที่
กําหนดไว

3. ในสวนที่ลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งจํานวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลวงหนากับคูสัญญาที่เปนธนาคารพาณิชยที่อยูภายใตกรอบการลงทุนของบริษัท อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถดําเนินการไดตามสัญญา ผูลงทุนอาจไมได
รับผลตอบแทนตามที่กําหนดไว

4. กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจํานวน

5. ในกรณีที่ผูลงทุนไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ผูลงทุนรับทราบและยินยอมเขาผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานและที่
แกไขเพ่ิมเติมโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนที่จัดทําขึ้นโดยชอบดวยกฎหมายและลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม

6. ผูลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 3MC5 หามขายผูลงทุนรายยอย ไปโอนใหแกผูลงทุนที่ไมใช “ผูมีเงิน
ลงทุนสูง” ได เวนแตเปนการโอนทางมรดก

การที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 3MC5 หามขายผูลงทุนรายยอยเม่ือ
วันที่ 8 กันยายน 2565 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและ
ถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วา ขาพเจารับทราบ กองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับน้ีอาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความ
เสี่ยงที่ขาพเจาสามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับน้ีแลว

ขาพเจา .................................................................................................................................................................................................... รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุน
ในกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 3MC5 หามขายผูลงทุนรายยอย (SCBASF3MC5) ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอน
หนาน้ี เปนอยางดีแลว 

ความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 3MC5 หามขายผูลงทุนรายยอย

ลายมือชื่อสั่งซื้อหนวยลงทุน.....................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พรอมประทับตราบรษิัท (หากมี)...................................................................................................

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

กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผูออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใด
ประเทศหน่ึง (Country concentration) กองทุนจึงอาจมีผลดําเนินงานที่ผันผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย และอาจมี
ความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากได

 รับทราบ



1. สิทธิที่จะไดรับขอมูลที่ถูกตอง
1.1 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับเอกสารสรุปขอมูลสาระสําคัญของผลิตภัณฑดานหลักทรัพยที่ลงทุน (Fact Sheet) เชน หนังสือชี้ชวนสวน

สรุปขอมูลสําคัญ สําหรับกองทุนรวม สวนสรุปขอมูลสําคัญของตราสาร สําหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
เปนตน

1.2 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลที่เปนสาระสําคัญ เชน “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการไดรับเงินตนคืนไมเต็มจํานวนเม่ือ
ไถถอน ตางจากการฝากเงินที่ไดรับความคุมครองเงินตนตามจํานวนที่กฎหมายที่เก่ียวของกําหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุน
ควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ”

1.3 ผูบริโภคมีสิทธิไดรับขอมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.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 และผูบริโภคตองไดรับหลักฐานวาเจาหนาที่ไดรับเร่ืองรองเรียนดังกลาวแลว
3.2 ผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความเขาใจในผลิตภัณฑดานหลักทรัพยไดที่ SCBAM Call Center 

0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหวางวันและเวลาทําการ

4. สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคาชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจนแลววาบลจ.ไทยพาณิชย ธนาคารไทยพาณิชย หรือผูสนับสนุน

การขาย ไมปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหผูบริโภคไดรับความเสียหาย

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูบริโภค

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย
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