รายงานรอบปี บัญชี

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3
(TFIX-3M#3)
รหัสกองทุน 2213

สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บริษทั หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนินงานของกองทุนเปิ ดธนชาตตราสาร
หนี้ 3 เดือน#3 สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบ
ดังนี้
เศรษฐกิ จไทยในปี 2563 หดตัวร้ อยละ 6.1 เที ยบกับในปี 2562 ที่ ข ยายตัวร้ อ ยละ 2.3 ปั จ จัยหลักมาจากผลกระทบของ
COVID-19 หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทัว่ โลกได้มีการปิ ดเมืองส่ งผลให้ตวั เลขเศรษฐกิจอ่อนแอทําระดับตํ่าสุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่ งออกของไทยได้รับผลกระทบรุ นแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มี
มติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้ อยละ 1.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่ วยประคับประคองและ
สนับสนุนเศรษฐกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับธนาคารกลางทัว่ โลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน สําหรับภาวะการลงทุนในตลาด
ตราสารหนี้ ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลาดตราสารหนี้ ไทยในภาพรวม
ปรับตัวดีข้ ึน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่าํ กว่า 29 ปี ปรับตัวลดลง หมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงข้าม
โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมากสอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงนักลงทุน
ยังคงมีความกังวลกับผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทําให้มีเม็ด
เงินเข้าลงทุนในสิ นทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริ มาณพันธบัตรออกใหม่ยงั ไม่ได้มีมากขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบ
ที่ยงั คงอยูใ่ นระดับสู ง เป็ นอีกปั จจัยที่ทาํ ให้มีแรงซื้ อจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สําหรับปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ในอัตราร้ อยละ 1.2 ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากฐานที่ต่าํ ในปี 2563 ซึ่ ง
ในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และน่ าจะทยอยฟื้ นตัวได้ต่อเนื่ องในไตรมาสที่ 4
หลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศให้อยู่ในวงจํากัด จนกลับมาทยอยเปิ ดเมืองได้
ในส่ วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5–4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้ นตัวของอุปสงค์ใน
ประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดที่น่าจะคลี่คลายลงตามลําดับ หลังจากเร่ งกระจายฉี ดวัคซี นครอบคลุมประชากร
ได้มากขึ้น 2) การฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิ ดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวใน
เกณฑ์ดีของการส่ งออกสิ นค้าตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้
การทยอยฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันดิ บในตลาดโลกเริ่ มส่ งผลให้อตั ราเงิ นเฟ้ อมีทิศทางปรับตัว
สู งขึ้น แต่แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจที่ยงั เปราะบางและมีความไม่แน่นอน ทําให้การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้ อน่าจะเป็ น
การชัว่ คราว และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงทรงตัวอยูใ่ นระดับตํ่าต่อไปอีกระยะหนึ่ งเพื่อสนับสนุนการฟื้ นตัวให้ต่อเนื่ อง
โดยผลการประชุ มของคณะกรรมการนโยบายการเงิ น (กนง.) ทั้ง 7 ครั้ ง ในรอบ 11 เดื อนของปี 2564 มี มติ ให้คงอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้ไทยในปี 2564 การฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจไทยส่ งผลให้มีความ
ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ ซ่ ึ งนับเป็ นสิ นทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสู งขึ้น เห็นได้จากยอดถือครองตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ
ณ สิ้ นเดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 127,000 ล้านบาท แต่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่แกว่งตัวตามความกังวลของนักลงทุนกับแนวนโยบายการเงินของเฟดที่จะลดการผ่อนคลายลง
ทั้งการเร่ งทํา QE Tapering และการปรับขึ้น Fed Funds Rate ในปี 2565 นอกจากนี้ ปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่เพิ่ม
มากขึ้นในระยะถัดไป ตามมาตรการเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็ นอีกปั จจัยที่กดดันตลาด
สําหรับกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุ
ประมาณ 3 เดือนใกล้เคียงกับรอบการลงทุนแต่ละรอบ เพื่อความมัน่ คงของเงินลงทุนเป็ นสําคัญ
บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
31 พ.ค. 64

31 ส.ค. 64

1 ปี

1

30 พ.ย. 63

3 ปี

1

30 พ.ย. 61

5 ปี

1

30 พ.ย. 59

ตั ้งแต่

1

จัดตั ้ง
1
กองทุน

30 พ.ย. 54

16 พ.ย. 49

10 ปี

ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64 ถึง 30 พ.ย. 64

TFIX-3M#3
Benchmark
2

Information Ratio
ความผันผวนของ

0.04

0.09

0.20

0.74

0.94

1.67

1.95

0.17

0.36

0.77

1.54

2.98

3.12

3.31

-1.92

-1.32

-3.15

-1.17

-0.85

-0.72

-0.68

0.06

0.06

0.08

0.10

0.09

0.11

0.13

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คาํ นวณเป็ น % ต่อปี
1 ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น % ต่อปี
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ ดั การกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ ยง
Benchmark: คํานวณจาก ดัชนี พนั ธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Total Return of
ThaiBMA Short-termGovernment Bond Index) และดัชนีตราสารหนี้เอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial
Paper Index) ในอัตราส่ วน 1 : 1
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน

ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษทั จัดการ

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัด การที่ ก องทุ น ถื อ ลงทุ น ได้ผ่า นทางเว็บไซต์ข อง บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com
ในเมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
หน้า 3

ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
257.65
0.145%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าสอบบัญชี
40.90
0.023%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
31.85
0.018%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
330.40
0.186%
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
1
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
11 เมษายน 2562
2
นางสาววิภาสิ ริ เกษมศุข
11 เมษายน 2562
3
นางรัชนิภา พรรคพานิช
11 เมษายน 2562
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต
โดยตรง หรื อที่เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน

Bank of America
The Bank of Nova Sctia
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเครดิต อะกริ กอล คอร์ปอเรท แอนด์อินเวสเมนท์
แบงก์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
ธนาคารซิต้ ีแบงก์
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารดอยซ์แบงก์
ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ออ๊ ฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารบีเอ็มพี พารี บาส์
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการ
ตัดสิ นใจลงทุน

ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่

บริ ษทั นายหน้า

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลวิจยั เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มของตราสาร

มูลค่าตามราคา
ตลาด
148,858.44
496.67

%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
99.70%
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์หรื อบริ ษทั
0.33%
เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั่ จ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ค) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผู ้
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ

หน้า 7

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%) TRIS

อันดับความน่าเชื่อถือ
FITCH

S&P Moody's

วันครบ
กําหนด

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่ า 1 ปี

มู ลค่าตาม ร้ อยละของ มู ลค่าตาม
จํานวน
ร้ อยละ
หน่วย (พัน ราคาตลาดไม่ รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม ของมู ลค่า
่
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์ สนิ
(พันบาท)
(พันบาท)
สุทธิ
148,858.44 100.00
148,858.44 99.71
148,858.44
148,858.44

99.71
99.71

เงินฝากธนาคาร

496.67

0.33

ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

470.34

494.67
480.32

0.33
0.32

13.73

13.74

0.01

0.61

0.61

0.00

2.00

2.00
2.00

0.00
0.00

(51.32)
17.58
(68.89)

(0.04)
0.01
(0.05)

149,303.79

100.00

CB22217A

17/02/2565

พันธบัตรธนาคารแห่ งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

UOBT - S/A

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)

TISCOB - S/A

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

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

149,000.00

148,858.44
148,858.44

100.00
100.00

สินทรัพย์ อนื่ และหนี้สนิ อืน่
สินทรัพย์ อนื่
หนี้สนิ อืน่
รวมทัง้ สิน้

148,858.44

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ สเรสติ้ง
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง (ประเทศ
ความหมายของเรทติ้ง
ไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน (Investment Grade
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสู งมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
Bonds)
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสู ง และมีความเสี่ ยงตํ่า
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร (Speculative Grade
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
Bonds)
C
CCC, CC, C (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมีความเสี่ ยงต่อการผิดนัด
ชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha)
อยูใ่ นภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สัญญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยาม
เอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพื่อแสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
Description

Standard and Poor’s
Long-term

Moody’s

Short-term

Long-term

FITCH Ratings

Short-term

Long-term

Short-term

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

AAA

Aaa

AAA

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 A+
to changes in economic cycle or circumstances
A
AAdequate capacity for payment of financial commitments - economic cycle and
circumstances are, nevertheless, more likely to impair this capacity

A1+
A1
A2
A3

BBB+
BBB
BBB-

A1
A2
A3

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBBSpeculative Grade

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

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

CCC+
CCC
CCC-

Highly speculative obligations
Very low probability of timely and full payment of obligations

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

Caa1
Caa2
Caa3

CCC+
CCC
CCC-

CC

CC

CC

C

C

C

Default in payment of obligations - D
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B
C
D

