กองทุนนี้ มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก (Issuer concentration) ในหมวดอุตสาหกรรม
(Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration)
กองทุนจึงอาจมีผลดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนหลากหลาย
และอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2
SCB Foreign Fixed Income Fund 3MH2

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
OGO
ไทยพาณิชย์ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

(SCBFF3MH2)
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่ างประเทศ โดยจะ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่
เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความ
เสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก
ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน
กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
▪ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
▪ ผูล้ งทุนที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงด้านเครดิตได้
กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมาะกับใคร
▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
▪ ผูล้ งทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
▪ อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
คำเตือนที่สำคัญ
- กองทุนไม่เปิดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อนครบอายุโครงการ ดังนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับเงินทุนคืนก่อนระยะเวลา 3 เดือน
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสีย่ งจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม National credit rating scale
ต่ำ
Gov.bond/AAA

AA, A

BBB

สูง
ต่ำกว่า BBB

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating scale
ต่ำ
AAA

AA, A

BBB

ต่ำกว่า BBB

Unrated

สูง
Unrated

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนั้นเกินกว่า 20% ของ NAV
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต่ำ
ต่ำกว่า 3 เดือน

สูง
3 เดือนถึง 1 ปี

1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี
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ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%

สูง

5-10%

10-15%

15-25%

> 25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม
ต่ำ
≤ 10%
10-20%
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
ต่ำ
≤ 20%

สูง
20-50%

50-80%

> 80%
สูง

20-50%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม
ต่ำ
≤ 20%
20-50%

50-80%

> 80%

สูง
50-80%

> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และกาตาร์
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยง fx
ต่ำ
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

สูง
บางส่วน

ดุลยพินิจ

ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com
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ค่าธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ในครั้งแรก)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้
ทั้งนี้ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
การโอนหน่วย
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
5

ผลการดำเนินงานในอดีต
ดั ช นี (benchmark) ของกองทุ น รวม : ไม่ มี เนื่ อ งจากเป็ น กองทุ น รวมตราสารหนี้ แ บบกำหนดระยะเวลาลงทุ น
มีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold)
โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous
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ข้อมูลอื่น ๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
ประมาณ 3 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน)

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่าง
วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2563
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด
วันทำการขายคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน :
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :
ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน
(ปัจจุบัน ณ วันครบอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมด
ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสาร
หนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตลาด
เงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการ)
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ :
- www.scbam.com ทุกวันทำการแรกของเดือน
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ

ขอบเขตหน้าที่

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายยุทธพล วิทยพาณิชกร

Executive Director
วันที่จดทะเบียนกองทุน
กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
นายพฤทธิ์ มงคลโกศล
Director ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุน วันที่จดทะเบียนกองทุน
ตราสารหนี้ทางเลือก
นางสาวกมลรัตน์ ตัง้ ธนะวัฒน์ Associate Director
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้
ทางเลือก
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ
นางสาวพิมพ์ประพนธ์ ทอง
ประเสริฐ

ขอบเขตหน้าที่

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

Senior Associate
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้
ทางเลือก

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website : www.scbam.com : email : advisory.scbam@scb.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

สามารถตรวจสอบธุ รกรรมที่ อาจก่ อให้ เกิ ด ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ ที่ ท าง
เว็บไซต์ www.scbam.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ย งจากการ
ลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
▪ ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
กองทุ น รวม ได้ สอบทานข้ อมู ลในหนั งสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้ อมู ลสำคั ญ ณ วั นที่ 11 พฤษภาคม 2563 แล้ วด้ วยความระมั ดระวังในฐานะ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
ซ๗นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่
▪ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุ
ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/
ปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมี วัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริก าผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
▪ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้ วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษทั จัดการที่จะ
ปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
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คำอธิบายเพิ่มเติม
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผล
การดำเนิ น งานที่ ผ่ านมาและฐานะการเงิน ของผู้ ออกตราสาร credit rating ของหุ้ น กู้ ระยะยาวมี ค วามหมายโดยย่ อ
ดังต่อไปนี้
ระดับการลงทุน

ระดับที่น่าลงทุน

ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน

TRIS
AAA

Fitch
AAA(tha)

Moody’s
Aaa

S&P
AAA

คำอธิบาย
อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ที่จะ
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยง
ต่ำมากที่จะไม่สารมารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

A

A(tha)

A

A

ความเสี่ ย งต่ ำ ที่ จ ะไม่ ส ามารถชำระหนี้ ไ ด้
ตามกำหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ความเสี่ยงปานกลางทีจ่ ะไม่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนด

ต่ำกว่า
BBB

ต่ำกว่า
BBB

ต่ำกว่า
BBB(tha)

ต่ำกว่า
BBB

ความเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะไม่ ส ามารถชำระหนี้ ไ ด้
ตามกำหนด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสาร
หนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลงโดยกองทุน
รวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีอกาศเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า
กองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ ย น (Currency Risk) หมายถึ งการเปลี่ ย นแปลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลล่าร์ในช่ วงที่เงินบาทอ่อน แต่
ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาท
แข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
• ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือ
ตลาดตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
ความเสี่ ย งของประเทศที่ ล งทุ น (Country Risk) หากมี เงิน ลงทุ น ในต่ างประเทศ คื อ ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่น ๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ใ นประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติ งาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึง
กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือ
ความควบคุมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบ
ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อ
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระท่างภาษี ทำให้ไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอก
ประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงิน
บาทได้ เป็นต้น ในกรณี ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถุงผลกระทบต่อสภาพคล่ องของ
กองทุน
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ประมาณการผลตอบแทน
ประมาณการ
ผลตอบแทน (ต่อปี)
จาก
จากการ
ตราสาร*
ลงทุน

อันดับความน่าเชื่อถือระยะ
ยาวของผู้ออกตราสาร

สัดส่วน
การลงทุน

เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน

A (FITCH)

10.00%

1.20%

0.12%

เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน

A (FITCH)

10.00%

1.00%

0.10%

เงินฝาก ธ. Ahlibank - กาตาร์

A (FITCH)

10.00%

1.10%

0.11%

เงินฝาก ธ. Doha Bank - กาตาร์

A (FITCH)

10.00%

2.00%

0.20%

เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์

A (FITCH)

10.00%

1.20%

0.12%

บัตรเงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน

A (FITCH)

10.00%

1.10%

0.11%

BBB+ (FITCH)

10.00%

1.00%

0.10%

บัตรเงินฝาก ธ. Bank of Communicatios (BOCOM) - จีน

A (FITCH)

10.00%

1.00%

0.10%

ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โอลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - ไทย

A (TRIS)

10.00%

1.40%

0.14%

ตั๋วแลกเงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) – ไทย

A- (TRIS)

10.00%

1.00%

0.10%

ตราสารทีก่ องทุนคาดว่าลงทุน

บัตรเงินฝาก ธ. China Merchants Bank (CMB) - จีน

รวม

100.00%

1.20%

หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)**

0.20%

ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน

1.00%

หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่
จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- หากไม่ สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่
ประมาณการไว้
- ปัจจุบัน S&P จัดอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้ระยะยาวของประเทศไทยสกุลเงินตราต่างประเทศ และสกุลเงินบาท อยู่ที่ระดับ BBB /
Stable
- ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมี
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk)
อยู่
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงิน
ลงทุนโครงการ
* ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณี ที่อัตราผลตอบแทนที่
กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

11

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2
SCB Foreign Fixed Income Fund 3MH2
(SCBFF3MH2) (2)

อายุโครงการประมาณ 3 เดือน
ผลตอบแทนประมาณ 1.00% ต่อปี
กองทุนรวมนี้เหมาะสาหรับผู้ลงทุนทั่วไป
ลงทุนขั้นต่า 10,000 บาท โดยเน้นลงทุนในตราสารทางการเงิน
และ/หรือ เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับ
ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากประจา
ตราสารที่กองทุนคาดว่าลงทุน
เงินฝาก ธ. Bank of China (BOC) - จีน
เงินฝาก ธ. China Construction Bank (CCB) - จีน
เงินฝาก ธ. Ahlibank - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Doha Bank - กาตาร์
เงินฝาก ธ. Commercial Bank of Qatar (CBQ) – กาตาร์
บัตรเงินฝาก ธ. Agricultural Bank of China (ABC) - จีน
บัตรเงินฝาก ธ. China Merchants Bank (CMB) - จีน
บัตรเงินฝาก ธ. Bank of Communicatios (BOCOM) - จีน
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โอลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) - ไทย
ตั๋วแลกเงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) – ไทย
รวม
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) (4)
ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา
3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ
การลงทุ น ดั ง กล่ า ว ผู้ ล งทุ น อาจสู ญ เสี ย เงิ น ลงทุ น
จานวนมาก

อันดับความน่าเชื่อถือ
ระยะยาวของผู้ออกตราสาร
A (FITCH)
A (FITCH)
A (FITCH)
A (FITCH)
A (FITCH)
A (FITCH)
BBB+ (FITCH)
A (FITCH)
A (TRIS)
A- (TRIS)

ประมาณการ
สัดส่วน
ผลตอบแทน (ต่อปี)
การลงทุน จากตราสาร (3) จากการลงทุน
10.00%
1.20%
0.12%
10.00%
1.00%
0.10%
10.00%
1.10%
0.11%
10.00%
2.00%
0.20%
10.00%
1.20%
0.12%
10.00%
1.10%
0.11%
10.00%
1.00%
0.10%
10.00%
1.00%
0.10%
10.00%
1.40%
0.14%
10.00%
1.00%
0.10%
100.00%
1.20%
0.20%
1.00%

* กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country concentration) ทั้งนี้ การกระจุก ตัว
ของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ

หมายเหตุ :
(1) บริ ษั ท ขอสงวนสิ ทธิ ในการปิ ด ขายหน่ ว ยลงทุ น ก่ อ นระยะเวลาที่ ก าหนดได้ ในกรณี
ที่ มี ย อ ด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น เ ท่ า กั บ ห รื อ ม ากกว่ าจ าน ว น เ งิ น ล งทุ น โค ร งการ
(2) กองทุ น จะเข้ า ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า เพื่ อ ปิ ด ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(Hedging) ทั้ งจ านวน (3) ประมาณผลตอบแทนของหลั ก ทรั พ ย์ ป รั บ ด้ ว ยราคาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (4) ค่าใช้จ่าย
ที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้
ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุโครงการ บริษัทจัดการอาจ
ปรับเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงได้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่
กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขาย
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่
เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อ
มีความจาเป็นและสมควรเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลง
นั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ และหากไม่
สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

คาเตือน :
ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจะนาเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
ระยะสั้น (SCBSFF) ซึ่ง เป็นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อชี้ช วนฯ
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลี่ยนหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ทุกวันทาการ

ผู้ลงทุนควรขอคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทาการลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

คาเตือน :

ปัจจุบัน S&P จัดอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารหนี้ระยะยาวของประเทศไทยสกุลเงินตราต่างประเทศ และสกุลเงินบาท อยู่ที่ระดับ
BBB / Stable
❖ ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit risk) แล้วแต่อาจยัง
มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสาคัญต่อนโยบายในการดาเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event
risk) อยู่
❖

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) : อาจมีความต้องการที่จะระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBFF3MH2
Bank of China (BOC) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศจีน รองมาจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ธนาคาร
China Construction Bank (CCB) และธนาคาร Agricualtural Bank of China (ABC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1912 ปัจจุบัน BOC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 3.26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ BOC เป็น 1 ใน 4 ธนาคารใหญ่ที่
รัฐบาลถือหุ้นอยู่ โดยรัฐบาลจีนถือหุ้น BOC ผ่าน Central Huijin Investment (Huijin) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน คิดเป็นร้อยละ 64 ของหุ้นทั้งหมด มีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.37 และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) เพียงพออยู่ที่ร้อยละ 182.55 ผล
การดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2557 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 27,334 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 26,912 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 21,031 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 26,496 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 26,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 26,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 12.79 และ ดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 15.59
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A / A1 / Stable, FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 7 April 2020
China Construction Bank (CCB) เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศจีนรองจากธนาคาร ICBC เท่านั้น นอกจากนี้ CCB ยังเป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์
ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกอีกด้วย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1954 มีสางานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมี
สินทรัพย์รวมประมาณ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง และ เซี่ยงไฮ้ มีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผ่าน Central
Huijin Investment (Huijin) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน คิดเป็นร้อยละ 57 มีคุณภาพ
สินทรัพย์ที่ดี ธนาคารมีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ในระดับต่า โดยมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่
ที่ร้อยละ 1.42 รวมทั้งได้มีการตั้งสารองครอบคลุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไว้ทั้งหมดแล้ว โดยมีอัตราส่วนการตั้งสารองต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL
Coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 210.49
ผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 35,259 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 33,438 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 37,412 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 37,301 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 38,532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 14.68 และ ดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) เท่ากับร้อยละ 17.52 มีอันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s : A1 / P1 / Stable, S&P : A / A1 / Stable, FITCH : A/ F1+ /
Stable / Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBFF3MH2
Ahli Bank Q.S.C. (AHLIBANK) เป็นสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอับดับ 8 ในประเทศกาตาร์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์รวมในระบบ
ธนาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1983 ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Qatar มีจานวนสาขาทั้งสิ้น 14 สาขาในประเทศกาตาร์ ธนาคารเน้นการปล่อยสินเชื่อ
ภายในประเทศ โดยจะให้บริการสินเชื่อแก่บริษัทขนาดใหญ่และกลุ่มลูกค้าบุคคล คิดเป็นร้อยละ 77 และ 23 ของสินเชื่อรวม ตามลาดับ ณ 31 ธันวาคม 2561
ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 1.1 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่ร้อยละ 2.7 ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคาร มีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่
แข็งแกร่งและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด โดยรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AHLIBANK โดย Qatar Investment Holding ถืออยู่ที่ร้อยละ 47.7 คุณภาพ
สินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2561 AHLIBANK มีอัตราสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ต่า เพียงร้อยละ 1.69 ของสินเชื่อรวม และมี
อัตราส่วนการตั้งสารองหนี้ต่อหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) สูงถึงร้อยละ 133.5
มีผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2557 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 ABQ มีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 15.8และมีอัตราส่วนเงินทุนทั้งหมด
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Total Capital Ratio) เท่ากับร้อยละ 16.8
อันดับความน่าเชื่อถือ
• Moody’s: A2/ P-1 / Stable
• S&P: N.A.
• FITCH: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 17 June 2019
Doha Bank (DOHA) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศกาตาร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของทั้งระบบธนาคารในประเทศกาตาร์ ปัจจุบันธนาคารมีจานวนสาขาในประเทศกาตาร์ 24 สาขา และเป็น
สาขาประเภท E-branch 7 สาขา สาหรับในต่างประเทศ ธนาคารมีสาขาใน UAE, Kuwait และ India และสานักงานตัวแทน 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 ธนาคารมี
อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.89 และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage ratio) ที่ร้อย
ละ 102.6 ผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ • ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 16.6 และ ดารงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 17.8 ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้ Moody’s: Baa1/ P-2/ Stable, S&P: - , Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020
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Commercial Bank of Qatar (CBQ) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในปะเทศกาตาร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 10 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518
และปัจจุบันได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์กาตาร์ ซึ่งมีสาขาทั้งหมด 31 สาขาทั่วประเทศ CBQ เน้นการให้สินเชื่อกับทางภาคธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 77 ของสินเชื่อ
ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล โดยแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อให้กับภาคบริการซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 28 แล้วรอง
ลงคือสินเชื่อให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อให้กับภาครัฐบาล ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 26 และ 13 ตามลาดับ ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 3.8 หมื่นล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของทั้งระบบธนาคาร
ในประเทศกาตาร์ มีรัฐบาลกาตาร์เป็นผู้ถือหุ้นหลักและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด รัฐบาลกาตาร์ถือหุ้นในธนาคารผ่าน Qatar Investment Authority (QIA) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกาตาร์ โดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.8 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2552 และ 2554 รัฐบาลกาตาร์
เคยอัดฉีดเงินทุนให้แก่ CBQ ประมาณ 880 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ คุณภาพของสินเชื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อ (NPL ratio) อยู่ที่ร้อยละ 5.7ของสินเชื่อ และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Coverage ratio) อยู่ที่ร้อย
ละ 81 CBQ มีกาไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
• ในปี พ.ศ. 2555 CBQ มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 552 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2556 CBQ มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 440 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2557 CBQ มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 532 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2558 CBQ มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 400 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
• ในปี พ.ศ. 2559 CBQ มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 138 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ • ในปี พ.ศ. 2560 CBQ มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 166 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
CBQ มีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 14.5 และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio-CAR) อยู่ที่ร้อยละ 16.1 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
อันดับความน่าเชื่อถือของ CBQ: Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+/ A-2 / Negative, Fitch: A / F1 / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 31 July 2018
Agricultural Bank of China (ABC) เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน รองจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) และธนาคาร China Construction Bank (CCB) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1951 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ เซี่ยงไฮ้ ณ 31
ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รัฐบาลจีนถือหุ้นของธนาคาร ABC อยู่ถึงร้อยละ 79
โดยถือผ่านกระทรวงการคลังจีน (39%) และ Central Huijin Investment (Huijin) (40%) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับ
ที่ร้อยละ 1.40 และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 272.39 ผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 27,848 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 26,484 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 29,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 29,568 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 30,474 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 12.53 และ ดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 16.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A1 / P1 / Stable, S&P: A / A1 / Stable, FITCH: A / F1+ / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020
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China Merchants Bank (CMB) CMB เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ในประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้น
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ
1.1 ล้านล้านดอลลาร์ China Merchants Group เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารอยู่ที่ร้อยละ 30 China Merchants Group (CMG) เป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ตั้งอยู่ใน
ประเทศฮ่อ งกง โดยมีรัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นผ่า นสานักงานคณะกรรมการดู แลและจัดการทรัพย์สินของภาครัฐ (State-owned Assets Supervision and
Administration Commission of the State Council – SASAC) มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ต่า ร้อยละ 1.16 และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) ในระดับที่สูง ร้อยละ
426.40 ผลการดาเนินงานที่มีกาไรมาโดยตลอด
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 8,938 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 8,976 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 10,848 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 11,793 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 13,371 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่เพียงพอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 12.69 และมีดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 15.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Moody’s: A3 / P2 / Stable, S&P: BBB+ / A2 / Stable, FITCH: BBB / n.a. / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020
Bank of Communication BOCOM เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ในประเทศจีน รองจากธนาคาร Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC) และ Bank of China (BOC) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1908 และเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ เซี่ยงไฮ้ ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รัฐบาลจีนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยถือหุ้นของธนาคาร BOCOM อยู่ถึงร้อยละ 41 โดยถือผ่านกระทรวงการคลังจีน และ Nation Council for Social Security Fund ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนของ
รัฐบาลจีนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังของรัฐบาลจีน มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ดี ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) อยู่ในระดับที่ร้อยละ 1.47 และมีอัตราส่วนสารองหนี้สินต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ร้อยละ 154.56
ผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2558 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 10,295 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 9,734 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 10,856 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 10,822 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• ในปี 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 11,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 12.85 และ ดารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 14.83 อันดับความน่าเชื่อถือ
• Moody’s: A2 / P1 / Stable
• S&P:
A- / A2 / Stable
• FITCH: A / F1+ / Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 27 April 2020
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รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBFF3MH2
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (LHB) : เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Commercial Bank) เป็นบริษทั แกนและบริษทั ย่อยของ
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดดาเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2548 โดยได้รบั อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 กระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อนุญาตให้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เป็นธนาคารพาณิชย์ โดย
ใช้ชื่อว่า ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และได้ดาเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ธนาคารมีขนาดเป็นอันดับ 11 จาก
กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2562 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมเป็นจานวนเงิน 238,415 ล้านบาท มีส่วน
แบ่งทางการตลาดของสินเชื่อ 1.30% และเงินรับฝาก 1.36% คุณภาพสินทรัพย์
ณ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนสินทรัพย์ทไี่ ม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL ratio) อยู่ในระดับ 2.12% ของสินเชื่อทั้งหมด ธนาคารมีการตัง้ สารองครอบคลุม (Coverage ratio) อยู่ที่ 121.3% ณ 30 มิถุนายน 2562
ผลการดาเนินงานที่มีกาไรอย่างต่อเนื่อง
• ในปี 2559 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 2,502 ล้านบาท
• ในปี 2560 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 2,312 ล้านบาท
• ในปี 2561 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 2,569 ล้านบาท
• ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2562 ธนาคารมีกาไรสุทธิ 1,100.9 ล้านบาท
ธนาคารมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง
• ธนาคารดารงเงินกองทุนขั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier 1 ratio) เท่ากับร้อยละ 18.36 ณ เดือนมิถุนายน 2562
• ธนาคารดารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) เท่ากับร้อยละ 21.22 ณ เดือนมิถุนายน 2562
ธนาคารถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังนี้
• TRIS: A-/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 16 September 2019
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รายละเอียดผู้ออกตราสาร (Issuer Information) ของกองทุน SCBFF3MH2
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (BTS) เดิมชื่อ บจก. ธนายง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 ดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต่อได้จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) BTS เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ให้บริการขนส่งระบบรถไฟฟ้าแห่ง
แรกของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสองผู้ให้บริการรายใหญ่ โดยมีคู่แข่งคือ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: คุณคีรี กาญจนพาสน์
เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.25
อันดับความน่าเชื่อถือ
TRIS: A/Stable
Source: Credit Research (SCBAM) / Last updated: 20 April 2020
จุดเด่น

ความเสี่ยง
ได้ เ ปิ ด • ความมั่นคงทางการเมือง ด้วยการที่ BTS เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ให้บริการขนส่งมวลชนระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานี หมอชิต โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโครงการต่ างๆต้องได้รับการอนุมัติจ ากรัฐบาล
อ่อนนุช และ สนามกีฬาแห่งชาติ - สะพานตากสิน รวมระยทาง
ก่อนที่ จะสามารถเริ่มดาเนินการได้ ความไม่มั่นคงทางการเมือ งอาจ
23.5 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดให้บริการระบบรถไฟฟ้า
ส่งผลให้การประมูลโครงการใหม่ ๆเรวมไปถึงการต่อสัญญาสัมปทาน
อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศ อีกทั้งด้วยการที่สายสีเขียวมี
เดิมเกิดความล่าช้าขึ้นได้
เส้ น ทางผ่ า นจุ ด ส าคั ญ ของกรุ ง เทพมหานคร ส่ ง ผลให้ จ านวน • COVID-19 จากการแพร่กระจายอย่างหนักของ COVID-19 ส่งผลให้
ผู้โดยสารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการที่ BTS เป็นผู้ให้บริการ
ผู้ประกอบการหลายแห่งตัดสินใจให้พนักงาน Work From Home ซึ่ง
รายแรกจึงทาให้ BTS มีประสบการณ์การบริหารจัดการโดยเฉพาะ
ส่งผลให้จานวนผู้โดยสารปรับตัวลงอย่างมาก (เดือน มี.ค. 63 ปรับตัว
ในด้านต้นทุน มากกว่าคู่แข่งรายอื่น
ลง 45.2% YoY) อย่างไรก็ตามทีผ่ ่านมา ด้วยการที่ BTS มีรายได้หลัก
• รายได้ มั่ น คง ที่ ผ่ า นมา BTS มี ร ายได้ ห ลั ก จากการรั บ จ้ า งเดิ น
เป็นค่าจ้า งจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้า การปรับตัวลงของจานวน
รถไฟฟ้า ให้ภ าครั ฐซึ่ง มีจ่า ยค่ า จ้า งที่ แ น่นอนตามสัญ ญา ส่งผลให้
ผู้โดยสารจึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ BTS มากนัก ทั้งนี้รายได้
รายได้ของ BTS นั้นไม่มีความผันผวนมากนัก
ของ BTS จะได้รับผลกระทบพอสมควรถ้าหากภาครัฐบาลมีนโยบาย
• มี ค วามสามารถในการช าระหนี้ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ (Debt
Lock Down ที่แข็งขึ้นจนทาให้ BTS ต้องยกเลิกการให้บริการเป็นการ
Service Coverage) ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 ไตรมาส
ชั่วคราว
ที่ 3/63 (BTS ปิดงบเดือน 3) บริษัทมีความสามารถในการชาระหนี้
( Debt Service Coverage ratio) ในระดับที่ยอมรับได้ที่ 1.17 เท่า
• เป็ นผู้ ป ระกอบการรายแรกในธุ ร กิ จ ใน 2542 BTS
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ความเสี่ยงที่สาคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2
1. บลจ.ไทยพาณิชย์และธนาคารไทยพาณิชย์มิได้ประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit
Risk / Default Risk) ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชาระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาในการทาธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้รับรอง ผู้อาวัล
ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญาในการทาธุรกรรม มีผลการดาเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่ อ
ครบกาหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชาระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามเวลาที่กาหนดไว้
2. ในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจานวน โดยกองทุนจะ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คู่สัญญาไม่
สามารถดาเนินการได้ตามสัญญา ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่กาหนดไว้
3. กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ตามนโยบายการลงทุน) กองทุนจะเข้า
ทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจานวน
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ได้รับ
อนุมัติจากสานักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทา
ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
การที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2 เมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2563 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรอง
ถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม
ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่า ข้าพเจ้ารับทราบ กองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคาชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ ระบุไว้ใน
เอกสารฉบับนี้แล้ว
ข้าพเจ้า ............................................................................................................................. .............................. รับทราบ และได้ศึกษาข้อมูลของการ
ลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MH2 (SCBFF3MH2) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อน
หน้านี้ เป็นอย่างดีแล้ว
กองทุน นี ้ มีก ารลงทุน กระจุก ตัว ในผู้อ อก (Issuer concentration) ในหมวดอุต สาหกรรม (Sector concentration) และ/หรือ ในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง (Country concentration) กองทุ นจึงอาจมีผลดาเนินงานที่ผัน ผวนมากกว่า กองทุน ที่ก ระจายการลงทุน หลากหลาย และอาจมี
ความเสี่ ย งที่ผู้ล งทุนอาจสู ญ เสี ย เงิ นลงทุ นจานวนมากได้
❑ รับทราบ

ลายมือชื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุน.....................................................................................................
ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี)...................................................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

วันที่....................................................................................................

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
1.1 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาระสาคัญของผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Fact Sheet) เช่น หนังสือชี้ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญ สาหรับกองทุนรวม ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญของตราสาร สาหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่สานักงาน ก .ล.ต. กาหนด
เป็นต้น
1.2 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ เช่น “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจานวนเมื่อ
ไถ่ถอน ต่างจากการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นตามจานวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด ” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุน
ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”
1.3 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย
ใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์
2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
2.1 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้
2.2 ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย และ
ต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
2.3 ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ ใ ห้ ค ายิ น ยอมหรื อ ปฏิ เสธการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามเอกสารหนั งสื อ ให้ ค วามยิ น ยอม ซึ่ ง แยกออกจากสั ญญา
ซื้อผลิตภัณฑ์
3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม
3.1 ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย นผ่ า น บลจ.ไทยพาณิ ช ย์ หรื อ SCBAM Call Center หรื อ สาขาของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย และผู้บริโภคต้องได้รับหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว
3.2 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้ที่ SCBAM Call Center
0 2777 7777 กด 0 กด 6 ในระหว่างวันและเวลาทาการ
4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
ผู้บริโภคมีสิ ทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจ น์แล้วว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรื อผู้สนับสนุ น
การขาย ไม่ปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทาการ
ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์
และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

