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��ก-$�$ Credit rating % NAV 
Qatar National Bank (QNB) A (FITCH) 19.00 
Doha Bank (DOHA) A- (FITCH) 19.00 
The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00 
�C8$��.' /�	����� F1+ (FITCH) 19.00 
Malayan Banking Berhad A3 (Moody's) 14.00 
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 A��.' / National International 
Gov bond/AAA   19.00 
A 10.00  57.00 
A3   14.00 
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@$ก-$�$* @$กก$�� �� 

'�#�F$ก ?. Qatar National Bank (QNB) - ก$-$, A (FITCH) 19.00% 0.95% 0.18% 
'�#�F$ก ?. Doha Bank (DOHA) - ก$-$, A- (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16% 
8�-'�#�F$ก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00% 0.90% 0.17% 
+��?8�-�C8$� -�x�'�#����� �.' /�	����� F1+ (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16% 
-$�$��	
 Malayan Banking Berhad - �$'�'L	* A3 (Moody's) 14.00% 0.80% 0.11% 
��
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.*.��
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�� 100.00%  0.87% 
��ก ��$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% 0.95% 0.18%

เงินฝาก ธ. Doha Bank (DOHA) - กาตาร A- (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16%

บัตรเงินฝาก The Saudi National Bank, Singapore Branch A- (FITCH) 19.00% 0.90% 0.17%

พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ประเทศญี่ปุน F1+ (FITCH) 19.00% 0.85% 0.16%

ตราสารหนี้ Malayan Banking Berhad - มาเลเซีย A3 (Moody's) 14.00% 0.80% 0.11%

หุนกูระยะสั้น ธนาคารเกียรตนิาคนิภทัร จํากดั (มหาชน) - ไทย A (TRIS) 10.00% 0.85% 0.09%

รวม 100.00% 0.87%

หัก คาใชจาย (โดยประมาณ) (4) 0.17%

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 6 เดือน 0.70%

กองทุนเปดไทยพาณิชย
ตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 6MP8
หามขายผูลงทุนรายยอย
SCB Foreign Fixed Income Fund 6MP8                         
Not for Retail Investors (SCBASF6MP8)(2)

อายุโครงการประมาณ 6 เดือน
ผลตอบแทนประมาณ 0.70% 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 6 เดือนได และ
กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในผูออก และในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร 
ดังน้ันหากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุน
อาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก”

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



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 ปลอยสินเชื่อกับทางภาคธุรกิจ
คิดเปนรอยละ 72 ของสินเช่ือทั้งหมด หากแบงตามกลุมอุตสาหกรรม สินเชื่อสวนใหญจะเปนสินเชื่อใหกับภาคอสังหาริมทรัพยซ่ึงคิดเปนรอยละ 26  รองลงมาคือ
สินเชื่อใหกับ ภาค Trade รอยละ 15  ภาคบริการ รอยละ 14 Contract Financing  รอยละ 7 และอ่ืน ๆ รอยละ 10 สําหรับสินเชื่อภาครัฐ และสินเช่ือรายยอย คิด
เปนรอยละ 23% และ 10% ตามลําดับ มีรัฐบาลกาตารเปนผูถือหุนหลัก โดยถือผาน Qatar Investment Authority (QIA) ซ่ึงเปนหนวยงานการลงทุนของรัฐบาล
กาตาร ถือหุนอยูที่รอยละ 17.2 ณ 31 มีนาคม 2564 ธนาคารมีอัตราสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อ (NPL ratio) อยูที่รอยละ 5.74 และมีอัตราสวนสํารอง
หนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage ratio) ที่รอยละ 65.2
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง 
• 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
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังนี้ 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 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

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF6MP8

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



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

Malayan Banking Berhad (Maybank) เปนธนาคารที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศมาเลเซีย และใหญเปนอันดับที่ 4 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้น
ในป ค.ศ. 1960 และปจจุบันเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมาเลเซีย ธนาคารดําเนินธุรกิจหลักใน 3 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ณ 
31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีสินทรัพยรวม 2.2 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ธนาคารถือหุนโดยหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการลงทุนอยาง Permodalan Nasional 
Berhad (PNB) ซ่ึงเปนหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญสุดในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุนทางตรงและทางออมรวมกันกวารอยละ 47 นอกจากนี้ธนาคารยังถือหุนโดย 
Employees Provident Fund Board อยูรอยละ 13 อีกดวย มีคุณภาพสินเชื่ออยูในเกณฑทีด่ ีณ 31 มีนาคม 2565 ธนาคารมีอัตราสวนสนิทรัพยทีไ่มกอใหเกิดรายได 
(NPL ratio) อยูในระดับที่รอยละ 1.95 และมีอัตราสวนสํารองหนี้สินตอสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL coverage ratio) อยูที่รอยละ 101.6
ผลการดําเนินงานที่มีกําไรอยางตอเนื่อง 
• ในป 2560 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,887 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2561 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 2,019 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2562 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 2,071 ลานดอลลารสหรัฐฯ • ในป 2563 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,674 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ในป 2564 ธนาคารมีกําไรสุทธิ 1,993 ลานดอลลารสหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง ณ 31 มีนาคม 2565  ธนาคารดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง (Tier 1 ratio) เทากับรอยละ 15.64 และ ดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) เทากับรอยละ 18.34
ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดังนี้
• Moody’s : A3 / P2 / Stable
• S&P : A- /A2 / Negative
• Fitch : -
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 15 August 2022

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF6MP8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนไดทุกวันทําการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย
และผูสนับสนุนการขายทุกราย

ผูลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผูประกอบธุรกิจกอนทําการลงทุน



ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) (KKP) กลุมธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภทัร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณชิย และธุรกจิตลาดทุน โดยธุรกจิธนาคารพาณชิย
ดาํเนินการภายใตธนาคารเกยีรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดาํเนินการภายใตบรษิัท ทุนภทัร จํากดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพย ภัทร จํากดั (มหาชน)
และบริษทัหลกัทรพัยจัดการกองทุน ภัทร จํากดั ธรุกิจธนาคารที่มีความเขมแข็งคิดเปนประมาณ 80% ของรายไดรวมของธนาคารในป 2564 ตามมาดวยธรุกิจตลาด
ทุนคดิเปนประมาณ 20% ของรายไดรวมของธนาคารในป 2564 ซ่ึงมีตําแหนงทางการตลาดทีด่ใีนธุรกิจวาณชิธนกิจและธุรกิจบรหิารความม่ังคั่งสวนบุคคล ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงความแข็งแกรงของแหลงรายไดที่หลากหลาย มีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับ 11 ในประเทศไทย ณ สิ้นป 2564 KKP มีสินทรัพยรวมเปนจํานวนเงิน
436,123 ลานบาท มีสวนแบงทางการตลาดของสินเชื่อ คิดเปนรอยละ 2.2 และเงินรับฝาก คิดเปนรอยละ 1.8 ของระบบธนาคารพาณชิยในประเทศไทยทั้งหมด
สินเชื่อเชาซ้ือรถยนต คดิเปนสดัสวนรอยละ 49.7 ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ตามมาดวยสินเชื่อธุรกิจ และสินเชื่อบรรษทั คณุภาพสินเชื่ออยูในระดับทีด่ี ณ 30
มิถุนายน 2565 KKP มีอัตราสวนสนิทรัพยทีไ่มกอใหเกดิรายได (NPL ratio) อยูที่รอยละ 3.2 มีการตั้งสาํรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอยูในระดบัทีสู่ง โดยอัตราสวน
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสนิเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Coverage ratio) อยูที่รอยละ 169.1
ผลการดาํเนินงานที่มีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• ในป 2562 KKP มีกําไรสุทธิ 5,990 ลานบาท • ในป 2563 KKP มีกําไรสุทธิ 5,143 ลานบาท
• ในป 2564 KKP มีกําไรสุทธิ 6,355 ลานบาท
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง
ณ 30 มิถุนายน 2565 KKP มีดํารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสีย่ง (Tier 1 ratio) เทากบัรอยละ 11.82 และมีดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสีย่ง (BIS ratio)
เทากับรอยละ 15.9ธนาคารถูกจัดอันดับความนาเชื่อถอืดังนี้
• TRIS: A/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 1 August 2022

รายละเอียดผูออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBASF6MP8

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 6MP8 หามขายผูลงทุนรายยอย ไปโอนใหแกผูลงทุนที่ไมใช “ผูมีเงิน
ลงทุนสูง” ได เวนแตเปนการโอนทางมรดก

การที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดอนุมัตใิหจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดไทยพาณชิยตราสารหนี้ตางประเทศ เอเอส 6MP8 หามขายผูลงทุนรายยอยเม่ือ
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับรองถึงความครบถวนและ
ถูกตองของขอมูลในการเสนอขาย และมิไดประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ขาพเจาขอยืนยันตอ บลจ.ไทยพาณิชย วา ขาพเจารับทราบ กองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจเปนกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกวาระดับความ
เสี่ยงที่ขาพเจาสามารถลงทุนได และขาพเจาไดรับคําชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้แลว

ขาพเจา .................................................................................................................................................................................................... รับทราบ และไดศึกษาขอมูลของการลงทุน
ในกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหนี้ตางประเทศ เอเอส 6MP8 หามขายผูลงทุนรายยอย (SCBASF6MP8) ซ่ึงปรากฏอยูในหนังสือชี้ชวนที่ขาพเจาไดรับทราบไปกอน
หนานี้ เปนอยางดีแลว 

ความเส่ียงที่สําคัญของกองทุนเปดไทยพาณิชยตราสารหน้ีตางประเทศ เอเอส 6MP8 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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