
 

   

 

 

 

รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน 

 

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตีเ้ซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเลีย้งชีพ 
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สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 



สาส์นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน

 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิด 

ธนชาตพร็อพเพอร์ต้ีเซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเล้ียงชีพ สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 29 ธันวาคม 2564 ถึง วนัท่ี 28 

มิถุนายน 2565 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

 เศรษฐกิจไทยปี 2564 ขยายตวัได้ร้อยละ 1.6 เทียบกับปี 2563 ท่ีหดตวัร้อยละ 6.1 แม้การเติบโตจะเป็นบวกได้

เล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นการฟ้ืนตวัท่ีล่าช้าจากการระบาดของโควิดหลายระลอก โดยเฉพาะการระบาดของสายพนัธุ์เดลต้า

ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ท่ีส่งผลให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกจาํกดัอยู่ใตม้าตรการควบคุมการระบาดท่ีเขม้งวด 

และยงัลุกลามไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างส่งผลใหเ้กิดภาวะชะงกังนัในสายการผลิตอีกดว้ย อยา่งไรก็ตามการเร่งฉีด

วคัซีนเข็มกระตุน้ในไตรมาสสุดทา้ยของปีช่วยบรรเทาการระบาดให้คล่ีคลายลง ส่งผลให้ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมท่ีเขม้งวดและทาํให้เศรษฐกิจกลบัมาดาํเนินการได ้แมจ้ะมีการกลายพนัธุ์ของไวรัสสายพนัธุ์เดลตามาสู่โอมิครอน

ในช่วงปลายปี แต่ดว้ยภาวะความรุนแรงของโรคท่ีลดตํ่าลงทาํให้ความกงัวลของการปิดประเทศอีกคร้ังไม่เกิดข้ึน ภาคการ

ท่องเท่ียวยงัคงซบเซาต่อเน่ืองจากปีก่อนถึงแม้ไทยจะเร่ิมเปิดรับนักท่องเท่ียวผ่านภูเก็ตแซนด์บอกซ์ตั้งแต่กลางปี 2564 

แต่จากขอ้จาํกดัจากประเทศตน้ทางกอปรกบัการระบาดของโอมิครอนทัว่โลกในช่วงทา้ยปีส่งผลให้ภาพการท่องเท่ียวยงัคง

หดตวัจากปีก่อน การส่งออกเป็นแรงขบัเคล่ือนสําคญัของเศรษฐกิจในปี 2564 โดยกลบัมาขยายตวัไดใ้นอตัราสูงท่ีร้อยละ 

16.5 จากปีก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 6.5 ซ่ึงเป็นผลจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและการคา้โลก ทั้งน้ี SET Index ปรับตัวข้ึน

ต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ปีและจบปีท่ี 1,657.62 จุด  

 ในส่วนของเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2565 ปรับดีข้ึนจากไตรมาสก่อน ตามมูลค่าการส่งออกสินคา้ท่ีปรับเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากอุปสงคป์ระเทศคู่คา้ปรับดีข้ึน ดา้นจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติปรับเพ่ิมข้ึนหลงัมีการผอ่นคลายมาตรการจาํกดัการ

เดินทางระหว่างประเทศ ทาํใหค้าดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 3.7 อยา่งไรก็ดีเศรษฐกิจยงัคง

มีความเส่ียงจากสงครามยเูครนและรัสเซียคาดว่าจะส่งกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และอตัราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะ

ในส่วนตน้ทุนพลงังานท่ีสูงข้ึนซ่ึงส่งผลกระทบกบัประเทศไทยโดยตรง เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีนาํเขา้นํ้ามนัสุทธิ ดว้ยเหตุน้ี 

จึงอาจจะทาํให้ดุลการคา้ของไทยขาดดุลเพ่ิมข้ึนจากท่ีคาดไวเ้ดิม นอกจากน้ีการดาํเนินนโยบายทางการเงินท่ีเขม้งวดข้ึนของ

ประเทศพฒันาแลว้ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จะส่งผลต่อระดบัตน้ทุนทางการเงิน และสภาพคล่องทัว่โลก และส่งผลใหก้าร

เติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ โลก และไทยชะลอตวัลงในระยะต่อไป 

 แนวโน้มของตลาดกองทุนอสังหาริมทรัพยแ์ละเศรษฐกิจไทย ยงัคาดว่าจะฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะดา้นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย ตามมาตรการเปิดประเทศของไทยและต่างประเทศ  อย่างไรก็

ตามระดบัเงินเฟ้อท่ีสูงส่งผลให้ธนาคารกลางมีแนวโน้มเร่งปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย ส่งผลให้กองทุนอสังหาริมทรัพยป์รับ

ลดลงในช่วงท่ีผา่นมา 

 สําหรับกองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ต้ีเซ็คเตอร์ฟันด์เพ่ือการเล้ียงชีพ  ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา กองทุนยงัคง

รักษาการลงทุนตามนโยบายการลงทุน โดยมีการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย ์95% กระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาต ขอให้คาํมัน่ว่าบริษทัจะพิจารณาการลงทุนอยา่งรอบคอบ เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนทุกท่าน 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ผลการดาํเนินงาน  เดือน และ  เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั  ปีขึนไป คิดเป็น % ต่อปี 

2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมือเทียบกบัความเสียง 

Benchmark คาํนวณจาก ดชันีมาตรฐาน คือ ดชันีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(PFUND) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

( %) และ The FTSE Strait times REITs Index ( %) และ MSCI World Infrastructure Index ( %)ในการแสดงดชันีชีวดัผล

การดาํเนินงานดงักล่าว บริษทัจดัการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ทีสอดคลอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงาน

ของกองทุน ณ วนัทาํการทคีาํนวณ 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 

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

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั

จดัการทีกองทุนถือลงทุนไดผ้า่นทางเวบ็ไซตข์อง บลจ.ธนชาต www.eastspring.co.th ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  

ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เงือนไขผลตอบแทนและความเสียง และคู่มือการลงทุน ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงาน

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั
ตงัแต่ 

จัดตงั
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

1
3 ปี 

1
5 ปี 

1
10 ปี 

1
กองทุน 

1

28 ม.ีค. 65 

ถงึ 28 มิ.ย. 65

28 ธ.ค. 64 

ถงึ 28 มิ.ย. 65

28 มิ.ย. 64  

ถงึ 28 มิ.ย. 65

28 มิ.ย. 62 

ถงึ 28 มิ.ย. 65

28 มิ.ย. 60 

ถงึ 28 มิ.ย. 65

-  

ถงึ 28 มิ.ย. 65

29 ธ.ค. 58 

ถงึ 28 มิ.ย. 65

T-PropertyRMF -4.23 -6.64 -9.40 -11.59 -0.66 - 0.92

Benchmark -2.04 -2.06 -1.27 -3.21 1.23 - 1.83

Information Ratio
2 -0.28 -0.65 -1.15 -0.85 -0.23 - -0.11

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

6.87 7.85 7.68 12.35 9.97 - 9.40
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- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแลว้

- ค่าใชจ่้ายทั�งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการซื�อขายหลกัทรัพย์

- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหนี�

หนา้ 3



รายงานข้อมลูการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2565 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 

กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนได้ท่ี บลจ.ธนชาต 

โดยตรง หรือท่ี เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (www.eastspring.co.th) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

หนา้ 4

http://www.eastspring.co.thm/
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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 แอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์

ขอ้มูลวิจยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์

ธนาคารเดอะรอยลัแบงกอ๊์อฟสกอตแลนด ์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) 

หน ้า 7



ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนืองจากการทีกองทุนใช้บริการบุคคลอืน 

บริษทันายหนา้ รายการผลประโยชน์ตอบแทน

ของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ขอ้มูลวิจยั เพอืใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการตดัสินใจลงทุน 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก 

ณ วนัที  มิถุนายน  

กลุม่ของตราสาร มูลค่าตามราคา

ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึธนาคารพาณิชย ์ หรือบริษทั

เงินทนุเป็นผูอ้อก ผูส้ังจ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํ

ประกนั 

5,450.59 7.14% 

(ค) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บ rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผู ้

รับรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้าํประกนั 

 - - 

(ง) ตราสารทีมีบริษทัทีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตาํกวา่ 

investment grade หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้าํประกนั 

- - 

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ทีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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TRIS FITCH S&P Moody's

71,046.26 100.00 71,046.26

71,046.26 100.00 71,046.26

71,046.26 100.00 71,046.26

7,223.58 10.17 7,223.58

7,168.70 10.09 7,168.70

6,705.00 9.44 6,705.00

6,545.00 9.21 6,545.00

5,798.88 8.16 5,798.88

5,183.90 7.30 5,183.90

4,554.30 6.41 4,554.30

4,353.48 6.13 4,353.48

4,018.50 5.66 4,018.50

4,004.00 5.64 4,004.00

3,356.50 4.72 3,356.50

3,111.23 4.38 3,111.23

3,051.00 4.29 3,051.00

2,720.00 3.83 2,720.00

2,608.20 3.67 2,608.20

644.00 0.91 644.00

0.00 0.00 0.00

5,450.59

5,448.59

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 5,125.59

AAA* 323.01

2.00

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 2.00

(110.69)

0.93

(111.62)

รวมทั�งสิ�น 71,046.26 100.00 76,386.16

สินทรัพย์อื�น 0.00

หนี�สินอื�น (0.14)

100.00

หมายเหตุ    * อันดับความน่าเชื�อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 2.00 0.00

สินทรัพย์อื�นและหนี�สินอื�น (0.14)

UOBT - S/A ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 322.77 0.42

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 7.13

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 5,119.31 6.71

SPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย 241.00 0.00

เงินฝากธนาคาร 7.13

BOFFICE ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 322.00 3.41

MJLF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ 80.00 0.84

CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล 

โกรท

270.00 3.99

TPRIME ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทย

แลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี�

340.00 3.56

SPRIME ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ 

โกรท

490.00 4.39

LHHOTEL ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮ

เทล

340.03 4.07

GVREIT ทรัสต์เพื�อกํารลงทุนในสิทธิกํารเชํ�าอสังหําริมทรัพย์โกลเด้นเวน

เจอร์

446.50 5.26

FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 286.00 5.24

ALLY ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์อัลไล 660.04 5.96

WHART ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิว

เอชเอ พรีเมี�ยม โกรท

426.81 5.70

FTREIT ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพื�ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี�

552.27 7.59

WHAIR ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอช

เอ อินดัสเตรียล

710.12 6.79

IMPACT ทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 450.00 8.78

CPNREIT กองทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์ CPN รี

เทล โกรท

350.00 8.57

CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 891.80 9.48

LPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท 539.00 9.38

ที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93.01

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 93.01

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื�อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 93.01

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบี�ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

มูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี�เซ็คเตอร์ฟันด์เพื�อการเลี�ยงชีพ

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื�น

ณ วันที� 28 มิถุนายน 2565

ชื�อหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบี�ย 

(%)

อันดับความน่าเชื�อถือ วันครบ

กําหนด

จํานวนหน่วย 

(พันหน่วย)/

มูลค่าหน้าตั�ว

(พันบาท)

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบี�ยค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน
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อนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริส

เรสต้ิง 

บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง 

(ประเทศไทย) 

ความหมายของเรทต้ิง 

AAA AAA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุด และมีความเส่ียงตํ่าสุด กลุม่ตราสารหน้ี 

ระดบัน่าลงทุน 

(Investment Grade 

Bonds) 

AA AA (tha) ความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงตํ่ามาก 

A A (tha) ความน่าเช่ือถือสูง และมีความเส่ียงตํ่า 

BBB BBB (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑพ์อใช ้

BB BB (tha) ความน่าเช่ือถือตํ่ากวา่ระดบัปานกลาง กลุม่ตราสารหน้ี  

ระดบัเก็งกาํไร 

(Speculative Grade 

Bonds) 

B B (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามาก 

C CCC, CC, C (tha) ความน่าเช่ือถืออยูใ่นเกณฑต์ํ่ามากท่ีสุด และเร่ิมมี

ความเส่ียงต่อการผิดนดัชาํระหน้ี 

D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิต

ขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยามเอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) 

ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพื่อแสดงถึงการ

ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
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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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