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บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั 



สาส์นจาก บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
เรียน ท่ำนผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั (บลจ.ธนชำต) ใคร่ขอรำยงำนกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดธนชำต 
อีสท์สปริง ตรำสำรหน้ีเพ่ือกำรออม ส ำหรับรอบระยะเวลำระหว่ำงวนัท่ี 22 ธันวำคม 2564 ถึง วนัท่ี 21 มิถุนำยน 2565 
ใหท่้ำนผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้รำบดงัน้ี 

เศรษฐกิจไทยในไตรมำสแรกของปี 2565 ขยำยตวัท่ีร้อยละ 2.2 เร่งข้ึนจำกกำรขยำยตวัร้อยละ 1.8 ในไตรมำส 4 
ของปี 2564 เป็นผลจำกกำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชนท่ีขยำยตวัดีข้ึนร้อยละ 3.9 และกำรส่งออกบริกำรท่ีขยำยตวัร้อยละ 
30.7 ในส่วนของกำรลงทุนภำคเอกชนกลบัมำขยำยตวัไดร้้อยละ 2.9 ขณะท่ีกำรส่งออกสินคำ้ขยำยตวัชะลอลงมำอยูท่ี่ร้อยละ 
10.7 และกำรลงทุนภำครัฐปรับตวัลดลงร้อยละ 4.7 

ในส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คำดว่ำจะขยำยตวัไดใ้นช่วงร้อยละ 2.5-3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจำก 1) กำรฟ้ืน
ตวัของอุปสงค์ในประเทศ ตำมกำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุม ภำยหลงัจำกควำมรุนแรงของกำรแพร่ระบำด COVID-19 
ลดลง ประกอบกบัควำมคืบหน้ำในกำรกระจำยวคัซีนโดยเฉพำะเข็มกระตุน้ 2) กำรฟ้ืนตวัของภำคท่องเท่ียว จำกกำรผ่อน
ปรนมำตรกำรเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่ำงชำติ และ 3) กำรขยำยตวัของกำรส่งออกสินคำ้ตำมกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจประเทศ
คู่คำ้ อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์สงครำมรัสเซีย-ยูเครน ท ำให้รำคำสินคำ้โภคภณัฑ์ปรับตวัสูงข้ึนอย่ำงมำก เป็นปัจจยัเส่ียง
และสร้ำงควำมไม่แน่นอนให้กบัเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซ่ึงกำรปรับตวัเพ่ิมข้ึนของรำคำพลงังำนและอำหำรสดท ำ
ให้เงินเฟ้อมีทิศทำงสูงข้ึนมำกในปี 2565 ส่งผลต่อกำรปรับนโยบำยกำรเงินให้เขม้งวดมำกข้ึน ทั้งกำรปรับลดกำรอดัฉีด
สภำพคล่องและกำรปรับข้ึนอตัรำดอกเบ้ียนโยบำยในหลำยประเทศรวมทั้งไทย 

ส ำหรับภำวะกำรลงทุนในตลำดตรำสำรหน้ีไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 มีควำมผนัผวนค่อนขำ้งมำก อตัรำ
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลไทยปรับตวัเพ่ิมข้ึนทั้งพนัธบตัรระยะส้ันและระยะยำว โดยอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรระยะ
ส้ันอำยุ 1 ปี ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 58 basis points ในขณะท่ีอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยำวอำยุ 10 ปี ปรับตวัเพ่ิมข้ึนถึง 
100 basis points ซ่ึงกำรปรับตวัเพ่ิมข้ึนของอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรหมำยถึงรำคำพนัธบตัรท่ีปรับตวัลดลงในทำงตรง
ขำ้ม จะเห็นไดจ้ำกดชันีพนัธบตัรรัฐบำลไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 ท่ีปรับตวัลดลงร้อยละ 8.20  

แนวโน้มตลำดตรำสำรหน้ีไทยในปี 2565 คำดว่ำจะมีควำมผนัผวนมำกข้ึน อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลระยะ
กลำงและระยะยำวของไทยจะแกว่งตวัสูงข้ึนตำมทิศทำงกำรเคล่ือนไหวของอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ท่ีปรับตวั
สูงข้ึนสะทอ้นควำมกงัวลของนกัลงทุนกบัแนวนโยบำยกำรเงินของเฟดท่ีเขม้งวดมำกข้ึน ทั้งกำรปรับข้ึนอตัรำดอกเบ้ีย Fed 
Funds Rate เพื่อสกดักั้นเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงข้ึน และลดกำรอดัฉีดสภำพคล่องทำงกำรเงินเขำ้ระบบ (Quantitative Tightening) 
นอกจำกน้ี ปริมำณพนัธบตัรรัฐบำลไทยท่ีออกใหม่ในระยะถดัไป ตำมมำตรกำรเยียวยำและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภำครัฐ 
และแนวโนม้กำรปรับข้ึนของอตัรำดอกเบ้ียนโยบำยของไทยก็เป็นปัจจยัท่ีจะกดดนัตลำดใหมี้ควำมผนัผวนข้ึนดว้ย 

กองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง ตรำสำรหน้ีเพ่ือกำรออม ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ กองทุนเน้นลงทุนในตรำสำรหน้ี
ภำคเอกชนท่ีมีคุณภำพดี และมีกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีของภำครัฐบำงส่วน เพ่ือเพ่ิมอตัรำผลตอบแทนท่ีดีใน
กำรลงทุนในระยะยำว 

ทำ้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชำต ขอให้ค ำมัน่ว่ำบริษทัจะพิจำรณำกำรลงทุนอยำ่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ
หน่วยลงทุนทุกท่ำน 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ธนชำต จ ำกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

ผลกำรด ำเนินงำน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้  ำนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลกำรด ำเนินงำนยอ้นหลงั 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงควำมสำมำรถของผูจ้ดักำรกองทุน ในกำรสร้ำงผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัควำมเส่ียง 
Benchmark ค ำนวณจำก ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบำลของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (Total Return of 
ThaiBMA Government Bond Index) (1-3 Years) ร้อยละ 50 และผลตอบแทนรวมดชันีหุ้นกูท่ึ้คิดค ำนวณจำกข้อมูล Markto-
Market ท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือในระดบัน่ำลงทุน (BBB ขึ้นไป) ของสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (Total Return of ThaiBMA 
MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) ร้อยละ 50 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ำกบั 0.40 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลำบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่ำนผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถคน้หำรำยละเอียดกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัประจ ำปีและประชุมวิสำมญัของบริษทั
จดักำรท่ีกองทุนถือลงทุนไดผ้ำ่นทำงเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชำต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  
ผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลกองทนุรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและควำมเส่ียง และคู่มือกำรลงทุน  ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวดัและน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของ
กองทุนรวมของสมำคมบริษทัจดักำรลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตัง้แต่ 

จดัตัง้
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทนุ 1

21 มี.ค. 65 

ถงึ 21 มิ.ย. 65

21 ธ.ค. 64 

ถงึ 21 มิ.ย. 65

21 มิ.ย. 64 

ถงึ 21 มิ.ย. 65

-  

ถงึ 21 มิ.ย. 65

-  

ถงึ 21 มิ.ย. 65

-  

ถงึ 21 มิ.ย. 65

22 ธ.ค. 63 

ถงึ 21 มิ.ย. 65

T-ES-NF-SSF -1.36 -1.28 -0.90 - - - -0.45

Benchmark -1.11 -0.80 -0.24 - - - 0.45

Information Ratio2 -0.40 -1.02 -1.68 - - - -1.35

ความผนัผวนของ

ผลการดาเนินงาน

1.19 0.88 0.70 - - - 0.88

หนา้ 2

http://www.eastspring.co.th/




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมลูการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ของรอบระยะเวลำบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวำคม 2564 ถึงวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2565 

รำยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีกำรท ำธุรกรรม 
กองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทั 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนได้ท่ี บลจ.ธนชำต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ.ธนชำต (www.eastspring.co.th) และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

หนา้ 4

http://www.eastspring.co.thm/
http://www.sec.or.th/
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คำ้ตรำสำรหน้ี รำยกำรผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรเจพมีอร์แกน เชส 
ธนำคำรซิต้ีแบงก์ 

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในกำรตดัสินใจลงทุน 

ธนำคำรซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรดอยซ์แบงก ์
ธนำคำรเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั  (มหำชน) 
ธนำคำรทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรบีเอม็พี พำรีบำส์ 
ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
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 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที  มิถุนายน  

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 4,987.09 15.31% 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึธนาคารพาณิชย ์ หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

2,901.32 8.90% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้

รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

26,730.73 82.04% 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทบีริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's
4,987.09 15.80 4,987.09
4,987.09 15.80 4,987.09

05/01/2566 2,987.26 9.47 2,987.26
30/06/2565 1,999.83 6.34 1,999.83

26,573.86 84.20 26,730.73
1,982.67 6.28 2,004.11

3.37 A- 21/07/2567 1,000.77 3.17 1,014.81
1.79 A 22/07/2567 981.89 3.11 989.30

1,993.32 6.32 1,995.33
2.90 A- 28/06/2567 1,004.27 3.18 1,003.79
1.97 A- 07/05/2567 989.06 3.13 991.54

1,725.99 5.47 1,747.63
3.96 A+ A-(tha) 18/08/2570 1,018.53 3.23 1,031.98
3.68 A+ A-(tha) 26/08/2569 707.47 2.24 715.65

1,991.49 6.31 2,001.48
2.41 A- 15/08/2565 1,002.24 3.18 1,010.62
1.77 A- A-(tha) Ba1* 20/05/2567 989.25 3.13 990.85

9,904.04 31.38 9,948.04
1.43 AAA 10/02/2568 1,945.16 6.16 1,955.50
2.90 A- 18/07/2567 1,004.20 3.18 1,016.52
2.65 A- 25/02/2566 1,005.87 3.19 1,014.36
2.93 A-(tha) 15/12/2565 1,007.84 3.19 1,008.40
1.19 AAA 26/04/2566 997.94 3.16 998.82
2.50 BBB* 30/05/2566 998.15 3.16 999.93

2.13 AAA(tha) 26/10/2567 994.08 3.15 997.40
1.38 AAA 11/09/2567 980.96 3.11 984.86
1.27 A-* AA(tha) 11/10/2567 969.83 3.07 972.24

2,968.44 9.41 2,986.90
2.99 A+ 22/01/2569 989.71 3.14 1,002.08
1.27 A 16/07/2566 994.37 3.15 999.84
2.07 AA* AA(tha) Baa3* 11/06/2568 984.36 3.12 984.98

3,010.21 9.54 3,028.65
4.90 A 26/09/2565 1,009.61 3.20 1,021.43
2.30 A- 22/04/2566 1,004.11 3.18 1,007.95
2.16 A-* 06/05/2567 996.49 3.16 999.27

1,985.31 6.29 1,994.10
3.01 A- 05/04/2568 1,000.58 3.17 1,007.01
1.56 A- 28/04/2567 984.73 3.12 987.08

1,012.37 3.21 1,024.49
3.30 AA 08/02/2566 1,012.37 3.21 1,024.49

2,901.32
2,899.32

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2,899.32
2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00
(2,034.86)

14.46
(2,049.32)

รวมทั้งส้ิน 31,560.96 100.00 32,584.27 100.00
หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (6.25)
สินทรัพย์อ่ืน 0.04
หนีสิ้นอ่ืน (6.29)

ประเภทกระแสรายวนั 0.01
BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 2.00 0.01

ประเภทออมทรัพย์ 8.90
BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) 2,898.52 8.90

CPNREIT232A ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า 1,000.00 3.14
เงนิฝากธนาคาร 8.91

BEM244A บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 1,000.00 3.03
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3.14

ขนส่งและโลจิสตกิส์ 6.12
BEM254A บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 1,000.00 3.09

WHA234B บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 1,000.00 3.09
FPT245A บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ 1,000.00 3.07

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 9.29
TICON229A บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 1,000.00 3.13

CBG237A บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.07
TBEV256A บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.02

อาหารและเคร่ืองด่ืม 9.17
CPF261A บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.08

KCC249A บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั 1,000.00 3.02
EB24OA บริษทั อีซ่ี บาย จ  ากดั (มหาชน) 1,000.00 2.98

MTC235A บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.07

ICBCTL24OA บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 1,000.00 3.06

AEON22DA บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 1,000.00 3.09
TLT234A บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 1,000.00 3.07

BAM247A บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 1,000.00 3.12
THANI232C บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.11

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 30.52
HLTC252A บริษทั ฮอนดา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 2,000.00 6.00

EA228A บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.10
IRPC245A บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.04

CPALL268A บริษทั ซีพีออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 700.00 2.20
พลังงานและสาธารณูปโภค 6.14

พาณิชย์ 5.37
CPALL278A บริษทั ซีพีออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.17

CK246B บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.08
CK245B บริษทั ช.การช่าง จ  ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.04

STA247A บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ  ากดั 1,000.00 3.04
วสัดุก่อสร้าง 6.12

ธุรกิจการเกษตร 6.15
BTG247A บริษทั เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 1,000.00 3.11

CB22630A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,000.00 6.14
หุ้นกู้ 82.02

พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 15.32
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี 15.32

CB23105A พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 3,000.00 9.18

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีเ้พ่ือการออม
รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วนัที่ 21 มิถุนายน 2565
ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้ 

(%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน
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อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง 

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ควำมหมำยของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ควำมน่ำเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีควำมเส่ียงต ่ำสุด กลุ่มตรำสำรหน้ี 
ระดบัน่ำลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ควำมน่ำเช่ือถือสูงมำก และมีควำมเส่ียงต ่ำมำก 
A A (tha) ควำมน่ำเช่ือถือสูง และมีควำมเส่ียงต ่ำ 

BBB BBB (tha) ควำมน่ำเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกวำ่ระดบัปำนกลำง กลุ่มตรำสำรหน้ี  

ระดบัเก็งก ำไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ควำมน่ำเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ ่ำมำก 
C CCC, CC, C (tha) ควำมน่ำเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ ่ำมำกท่ีสุด และเร่ิมมี

ควำมเส่ียงต่อกำรผิดนดัช ำระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภำวะท่ีผิดนดัช ำระหน้ี 

หมำยเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทำ้ยอนัดบัเครดิต
ขำ้งตน้ เพื่อใชข้ยำยขอบเขตของคุณภำพเครดิตท่ีนิยำมเอำไวม้ำกกวำ่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวำ่เลก็นอ้ย (-) 
ตำมล ำดบั ส ำหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถำบนัจดัอนัดบัเครดิตนำนำชำติ จึงมีค ำวำ่ (tha) ต่อทำ้ยเพื่อแสดงถึงกำร
ใหอ้นัดบัเครดิตตำมมำตรวดัภำยในประเทศไทย 

หนา้ 9



Description Standard and 
Poor’s 

Moody’s FITCH Ratings 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Long-
term 

Short-
term 

Investment Grade 

Highest Credit Quality - exceptionally strong capacity 
for payment of financial commitments 

AAA 

A1+ 
A1 
A2 
A3 

Aaa 

P1 
P2 
P3 

AAA 

F1+ 
F1 
F2 
F3 

Very strong capacity for payment of financial 
commitments - a minimal difference compared 
With AAA 

AA+ 
AA 
AA- 

Aa1 
Aa2 
Aa3 

AA+ 
AA 
AA- 

Strong capacity for payment of financial commitments - 
it may, nevertheless, be vulnerable to changes in 
economic cycle or circumstances 

A+ 
A 
A- 

A1 
A2 
A3 

A+ 
A 
A- 

Adequate capacity for payment of financial 
commitments - economic cycle and circumstances are, 
nevertheless, more likely to impair this capacity 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

Baa1 
Baa2 
Baa3 

BBB+ 
BBB 
BBB- 

  Speculative Grade 

This group involves speculative elements – capacity for 
continued payment of commitments is contingent upon a 
sustained business and economic environment 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 
B2 
B3 

NP 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- B 

C 
D 

High default risk - debtor’s capacity for meeting 
commitments may be troublesome 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Caa1 
Caa2 
Caa3 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Highly speculative obligations CC CC CC 

Very low probability of timely and full payment of 
obligations 

C C C 

Default in payment of obligations - D 
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