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สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดาํเนินงานของกองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคมั ห้ามขายผู ้
ลงทุนรายยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดชันี Bloomberg Barclay Global Aggregate Credit Total Return Hedge 
USD ได้ปรับตวัลดลง 13.59 %(YTD)  โดยปีน้ีตลาดบอนด์และตลาดหุ้นตอ้งเผชิญหน้ากับการท่ีเฟดมีท่าทีท่ีจะปรับข้ึนดอกเบ้ียหลายคร้ังในปี 2565 
นอกจากน้ี ดชันียงัไดเ้คล่ือนไหวตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
ในเดือน ธ.ค. COVID-19 สายพนัธุ์ใหม่ Omicron ไดเ้กิดข้ึนมากดดนัตลาดหุ้นทัว่โลก เพราะไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์น้ี มีความสามารถในการหลบเล่ียง
ภูมิคุม้กนัจากวคัซีนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้น จึงคาดว่าแต่ละประเทศจะตอ้งใชน้โยบายเชิงป้องกนัอยา่งเขม้งวดและท่ีสําคญัก็คือ ในกรณีท่ีไวรัสสายพนัธุ์น้ี 
สร้างผลกระทบรุนแรง (Worst Case Scenario) อาจส่งผลใหเ้กิดประเดน็ท่ีส่งผลต่อการลงทุน เช่น ตลาดหุน้ด่ิงแรง โดยคาดวา่ตลาดหุน้ทัว่โลกมีโอกาสปรับ
ลงจากปัจจุบนัถึง 15 – 20%  หรือการนาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ หากไวรัสคร้ังน้ีนาํไปสู่การปิดประเทศ (Lockdown) รัฐบาลและธนาคารกลางของแต่ละประเทศ
จะเร่ิมมีขอ้จาํกดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2565 สถานการณ์สงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน ภาวะสงครามท่ียดืเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกชดัเจนมาก
ข้ึน เร่ิมมาจากราคานํ้ามนัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทาํสถิติใหม่สูงสุดในรอบมากกวา่ 10 ปี ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหส้ถานการณ์เงินเฟ้อทัว่โลกเพิ่มสูงข้ึน และกาํลงัเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคสถานการณ์สงครามระหวา่งรัสเซีย-ยเูครน อีกทั้งชาติตะวนัตกออกมาตรการควํ่าบาตรรัสเซีย เร่ิมดว้ยการตดั
ธนาคารรัสเซียออกจากเครือข่ายสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก (Society for Worldwide Financial Interbank Telecommunication หรือ SWIFT) เพ่ือ
เป็นการตอบโตก้ารท่ีรัสเซียเขา้รุกรานยูเครน และมีผลให้การทาํธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของรัสเซียมีปัญหาส่ิงท่ีน่ากงัวลคือ สถานการณ์
สงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครนอาจจะยติุลงได ้แต่หลายฝ่ายประเมินวา่สถานการณ์สงครามทางเศรษฐกิจจะดาํเนินต่อ โดยเฉพาะการดาํเนินมาตรการคว ํ่า
บาตรเศรษฐกิจจะเพ่ิมมากข้ึนจากสหรัฐและชาติตะวนัตก ซ่ึงจะทาํให้ความขดัแยง้ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนเพ่ิมมากข้ึน จากเดิมท่ีมีสงครามการคา้
ระหวา่งสหรัฐและจีนท่ีส่งผลกระทบต่อซพัพลายเชนโลก และเพ่ิมข้ึนมาดว้ยความขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายสหรัฐและชาติตะวนัตก กบัฝ่ายรัสเซียและพนัธมิตร 

ในขณะน้ีตลาดโลกกาํลงัประสบกบัสภาวะการเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึนในหลายๆประเทศ ซ่ึงไม่ไดเ้กิดมาจากฝ่ังรายไดท่ี้สะทอ้นการเติบโตของ
เศรษฐกิจ แต่เป็นฝ่ังตน้ทุนในการผลิต ขนส่ง โดยมีสาเหตุ ดงัน้ี 

1.กาํลงัการผลิตยงักลับมาไม่เต็มท่ี ประกอบกับความต้องการสินคา้ท่ีสูงข้ึนแบบทันทีทันใดหลงัการเปิดเมือง ส่งผลให้ผลผลิตสินคา้ต่างๆ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จึงทาํใหร้าคาขา้วของทยอยปรับตวัสูงข้ึน 

2.ตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากการเปิดเมือง ทาํใหผู้ป้ระกอบการจาํเป็นตอ้งเร่งกาํลงัการผลิต และมีความตอ้งการใชพ้ลงังานสูงข้ึน ประกอบกบัราคา
นํ้ ามนัท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้ตน้ทุนปรับเพ่ิมสูงข้ึนตาม โดยผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผ่านตน้ทุนท่ีสูงข้ึนไปยงัผูบ้ริโภคได ้ก็มีการปรับราคาสินคา้เพ่ิมข้ึน และ
เป็นท่ีมาของอตัราเงินเฟ้อสูง 

3.สถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ประเทศรัสเซีย เป็นผูผ้ลิตแก๊สธรรมชาติ โลหะมีค่า หรือ Soft Commodity อย่างนํ้ ามัน ในระดับสูงของโลก
ดงันั้น มาตรการควํ่าบาตรรัสเซียทาํให้หลายประเทศจาํเป็นตอ้งมองหากาํลงัการผลิตท่ีอ่ืนเพ่ือชดเชยแหล่งนํ้ ามนัของรัสเซียท่ีหายไป อยา่งไรก็ตาม การหา
แหล่งนํ้ามนัมาชดเชยน้ี ทาํไดย้าก ทาํใหร้าคานํ้ามนัยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 

ในขณะท่ีการประชุมของ Fed ท่ีไดส่้งสัญญาณการเร่งข้ึนอตัราดอกเบ้ีย เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) ประกาศว่า คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) ไดล้งมติเป็นเอกฉันทใ์นการประชุม
พฤษภาคมน้ี ให้ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียถึงคร่ึงเปอร์เซ็นต์ หรือ 0.5% ซ่ึงถือเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังมากสุดของธนาคารกลางสหรัฐนับตั้งแต่ปี 2000  
เฟดมีมติข้ึนดอกเบ้ีย 0.75% ตามคาด พร้อมทั้งส่งสัญญาณจะข้ึนอีก 1.75% ในปีน้ี เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ และคาดหวงัให้เศรษฐกิจฟ้ืนตวัเร็วข้ึน เน่ืองจากมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหนา้ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคมั ห้ามขายผูล้งทุนรายย่อย  มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน  JPMorgan Investment 
Global Income Fund เป็นหลกัเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว ซ่ึงกองทุนมีการกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหน้ีและตราสารทุน เนน้ลงทุนในสินทรัพยท่ี์สามารถ
ปันผลตอบแทนให้กองทุนไดส้มํ่าเสมอ ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา ผลตอบแทนกองทุนมีความผนัผวนจากการลงทุนบางส่วนในตราสารทุนต่างประเทศ แต่
นบัว่ายงัผนัผวนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารทุน  สําหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการ
ปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด  

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอใหค้าํมัน่วา่บริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark คาํนวณจาก ตวัช้ีวดัของกองทุนรวมน้ีใช้ ค่าเฉล่ียของ 40% Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total 
Return Gross) Hedged to USD/ 5%  MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD/ 2 5%  Barclays Global Credit 
Index (Total Return Gross) Hedged to USD ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัเดียวกบักองทุนหลกัและในการแสดงดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน
ดงักล่าว บริษทัจดัการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีสอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุน 
 ณ วนัทาํการท่ีคาํนวณ 

การเปิดเผยอัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 
ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 0.00 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จดัการท่ีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง และโปรดขอคาํแนะนาํเพิ่มเติม ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตังแต่ 

จัดตัง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1

25 ก.พ. 64 

ถงึ 31 พ.ค. 64

30 พ.ย. 63 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 63 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 61 

ถงึ 31 พ.ค. 64

31 พ.ค. 59 

ถงึ 31 พ.ค. 64

-  
ถงึ 31 พ.ค. 64

1 ธ.ค. 58 

ถงึ 31 พ.ค. 64

T-INCOMEAI 3.39 6.96 16.54 3.73 3.38 - 3.16

Benchmark 7.78 11.42 20.06 8.95 6.61 - 6.47

Information Ratio2 -0.57 -0.64 -0.45 -0.62 -0.46 - -0.48

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

4.84 4.43 6.28 7.37 6.29 - 6.58
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- คา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย รวมภาษีมูลคา่เพิ�มแล้ว
- คา่ใช้จ่ายทั �งหมดไม่รวมคา่นายหน้าซื �อขายหลักทรพัย์ และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ที�เกิดขึ �นจากการซื �อขายหลักทรพัย์
- คา่ใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมคา่ใช้จ่ายภาษีตราสารหนี�
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ .ธนชาต  (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
(http://www.sec.or.th) 
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

Bank of America 
The Bank of Nova Sctia 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ีแบงก์

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารดอยซ์แบงก ์
ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอน็.วี. 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารบีเอม็พี พารีบาส์
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)
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ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)
บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั
บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั

ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี ้เงินฝาก 
ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้า
ประกนั 

10,728.70 5.67% 

(ค) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้
รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

- - 

(ง) ตราสารท่ีมีบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีตํ่ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 

1,632.42 0.86% 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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รายละเอยีดการลงทนุในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (2,798,163.08)  (1.48%)  (2,798,163.08)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

*อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

กองทนุเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย

รายงานการลงทนุในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2565

TRIS FITCH S&P Moody's

179,787.04 100.00 179,787.04

179,787.04 100.00 179,787.04

179,787.04 100.00 179,787.04
179,787.04 100.00 179,787.04

12,361.12

12,361.12
F1+(tha)* BBB+* Baa1* 10,728.70

1,632.42

(2,798.16)

(2,798.16)

(183.18)

0.13

(183.31)

รวมทั้งส้ิน 179,787.04 100.00 189,166.81

หนี้สินอ่ืน (0.09)

100.00

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (1.48)

สินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืน (0.09)

สินทรัพย์อ่ืน 0.00

BANK DEPOSIT FCD-USD 1,610.20 0.86

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (1.48)

ประเภทออมทรัพย์ 6.53
KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 10,725.14 5.67

JPGIAHD JPMorgan Investment Funds-Global Income Fund -A 

USD HDG D

41.21 95.04

เงินฝากธนาคาร 6.53

การลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 95.04

หน่วยลงทนุ 95.04

ประเภทกองทนุรวมผสม 95.04

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย 

(% )

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบกําหนด จํานวนหน่วย

 (พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั๋ว

(พนับาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงินลงทนุ
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อันดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 
บ.ทริส
เรสต้ิง  

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 
(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุ่มตราสารหน้ี 
ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 
Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 
A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้
BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร 
(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 
C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผดินดัชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผดินดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ญัญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต
ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 
ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพือ่แสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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Descr iption 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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ข้อมูลท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคมั ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
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