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บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 



 

หนา้ 2 

สาส์นจาก บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากดั 

เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ธนชาต  จํากัด  (บลจ .ธนชาต) ใคร่ขอรายงานการดําเนินงาน 
ของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global lnnovation สาํหรับรอบระยะเวลาระหว่างวนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ถึง  
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ใหท่้านผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ราบดงัน้ี 

นบัจากวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ดชันี MSCI World Net Return USD 
ไดป้รับตวัเพิ่มข้ึน  28.12% ตอบรับนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่โลกเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID-19 และมีภาพรวมและเหตุการณ์สาํคญัดงัน้ี 

ภายหลงัจากเศรษฐกิจโลกเร่ิมมีการฟ้ืนตวัจาก การระบาดของไวรัส covid-19 โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี
ส่วนร่วมหลกัในการผลกัดนัการคา้ของโลกอยา่งเช่นจีนและสหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยโุรป สังเกต
ไดต้วัเลข PMI ทั้งในการผลิตและบริการยงัเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทัว่โลกปรับตวัข้ึนอย่าง
ร้อนแรงในช่วงปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะหุน้ในกลุ่ม consumer discretionary และ semi-conductor ซ่ึงเป็นผลมาจาก
อตัราการบริโภคในประเทศท่ีมากข้ึนภายหลงัจากรัฐบาลในประเทศต่างๆไดป้รับลดมาตรการณ์ควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัส covid-19 สืบเน่ืองจากการผลิตและกระจายวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงยงัมีมาตรการณ์ท่ี
สนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วจากทั้งรัฐบาล ธนาคารกลาง และผลประกอบการบริษทัจดทะเบียน
ท่ีออกมาดีท่ีเป็นอีกปัจจยับวกต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม inflation ก็ยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีตอ้งจบัตามองเม่ือเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างเต็มท่ี โดย
ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วเกินไปกอ็าจส่งผลต่อนโยบายการคลงัท่ีผอ่นคลายของธนาคารกลางต่างๆ
ได ้นอกจากนั้น valuation ท่ีปรับตวัสูงข้ึนอย่างรวดเร็วของตลาดหุ้นก็อาจเป็นอีกหน่ึงปัจจยัลบท่ีอาจส่งผล
กดดนัตลาดหุน้ในระยะถดัไป  

กองทุน T-ES-GINNO มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงลงทุนใน Nikko AM ARK Disruptive 
Innovation Fund A USD Acc เป็นหลกัทรัพยเ์ดียว กองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มอุตสาหกรรม Technology สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนจะเป็นตามดุลย
พินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยมีการปรับสดัส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด  

ทา้ยท่ีสุดน้ี บลจ.ธนชาตจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกท่าน 

 
 
 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 



 

หนา้ 3 

ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ย้อนหลงั ตัง้แต่ 

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

30 มิ.ย. 64  
ถงึ 30 ก.ย. 64

31 มี.ค. 64  
ถงึ 30 ก.ย. 64

-  
ถงึ 30 ก.ย. 64

-  
ถงึ 30 ก.ย. 64

-  
ถงึ 30 ก.ย. 64

-  
ถงึ 30 ก.ย. 64

29 ต.ค. 63  
ถงึ 30 ก.ย. 64

T-ES-GINNO -13.84 -6.78 - - - - 15.55

Benchmark 5.76 16.46 - - - - 42.62

Information Ratio2 -0.79 -0.81 - - - - -0.76

ความผันผวนของ

ผลการดําเนนิงาน

26.90 31.68 - - - - 40.15

ตารางเปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ไดค้าํนวณเป็น % ต่อปี 
1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 1 ปีข้ึนไป คิดเป็น % ต่อปี 
2 Information Ratio แสดงความสามารถของผูจ้ดัการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง 
Benchmark: คาํนวณจาก ควรเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัของกองทุนหลกั คือ ดชันี MSCI World Total Return Net 
Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณ
ผลตอบแทน 

การเปิดเผยอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุน 

ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากบั 1.06 รอบของ

กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชี 
 

การใช้สิทธิออกเสียงในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นบริษทัจัดการ 

ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถคน้หารายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีและประชุมวิสามญัของบริษทั
จัดการท่ีกองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com  
ในเมนูหวัขอ้ “รู้จกับลจ.” 
 
 
 

ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกองทุนรวม เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตดัสินใจลงทุน 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 



 

หนา้ 4 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุน 
ของรอบปีบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
(fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 64,844.19 1.482% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 4,322.94 0.099% 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 864.59 0.020% 
ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํรายงานและเอกสารของกองทุน 798.41 0.018% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 287.37 0.007% 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด 71,117.50 1.626% 

- ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
- ค่าใชจ่้ายทั้งหมดไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์
- ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายภาษีตราสารหน้ี 

 

รายงานข้อมูลการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ของรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกองทุนมีการทาํธุรกรรม 
กองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทั 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน 
 
ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ วนัท่ีเร่ิมบริหารกองทุน 

1 นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา 29 ตุลาคม 2563 
2 นายกาย ศิริพรรณพร 1 กรกฎาคม  2564 
3 นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ  16 สิงหาคม 2564 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนไดท่ี้ บลจ.ธนชาต 
โดยตรง หรือท่ีเวบ็ไซตข์องบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
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หนา้ 6 

 

 

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 
 

บริษทัคู่คา้ตราสารหน้ี รายการผลประโยชน์ตอบแทนของกองทุน 

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

 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  
ธนาคารซิต้ีแบงก ์  
ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)  

 
 ขอ้มูลวิจยั เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจลงทุน 

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)  
 
 



 

หนา้ 7 

 

ตารางการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอืน่ 

 

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) 
 
 

รายงานสรุปเงนิลงทุนในตราสารหนี ้เงนิฝาก 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคา
ตลาด 

%NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ - - 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึนธนาคารพาณิชยห์รือบริษทั

เงินทุนเป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ้าประกนั 
261,928,200.70 6.90% 

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

- - 

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

- - 

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดวา่จะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
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3,682,200.76 100.00 3,682,200.76

3,682,200.76 100.00 3,682,200.76

3,682,200.76 100.00 3,682,200.76

3,682,200.76 100.00 3,682,200.76

261,928.20

261,926.20

Aa2* 204,341.15

AAA* F1+(tha)* BBB+* Baa1* 57,585.05

2.00

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

(120,055.03)

3,685.53
(123,740.57)

(28,507.75)

(28,507.75)

รวมทัง้สิน้ 3,682,200.76 100.00 3,795,566.18

หน้ีสนิอ ืน่ (0.75)

100.00

สญัญาซื้อเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.09
สญัญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (3.26)

สนิทรัพย์อ ืน่และหน้ีสนิอ ืน่ (0.75)

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

การป้องกนัความเสีย่งของรายการในอนาคตโดยใช้สญัญาล่วงหน้า (3.17)

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 57,525.10 1.52

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 6.90

BANK 

DEPOSIT-USD

BANK DEPOSIT-USD 201,606.99 5.38

NIKAADA Nikko AM ARK Disruptive Innovation 

Fund A USD

4,766.14 97.02

เงนิฝากธนาคาร 6.90

การลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 97.02

หน่วยลงทนุ 97.02

ประเภทกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 97.02

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สนิ

สทุธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

ช่ือหลกัทรัพย์ อตัรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อนัดับความน่าเช่ือถอื วัน

ครบ

กาํหนด

จํานวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทนุ

รายละเอยีดการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 2,047,152.17  0.05%  2,047,152.17  

สัญญาซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 1,638,382.61  0.04%  1,638,382.61  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (4,989,652.17)  (0.13%)  (4,989,652.17)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (40,683,826.09)  (1.07%)  (40,683,826.09)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (47,469,098.36)  (1.25%)  (47,469,098.36)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (13,601,054.43)  (0.36%)  (13,601,054.43)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (10,894,959.02)  (0.29%)  (10,894,959.02)  

สัญญาขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า   ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (6,101,979.51)  (0.16%)  (6,101,979.51)  

กาํไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเชือ่ถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร 
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อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

บ.ทริสเรสต้ิง  บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง (ประเทศ
ไทย) 

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) ความน่าเช่ือถือตํ่ากว่าระดบัปานกลาง กลุ่มตราสารหน้ี  

ระดบัเกง็กาํไร (Speculative Grade 
Bonds) 

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

ชาํระหน้ี 
D DDD, DD, D (tha) อยูใ่นภาวะท่ีผิดนดัชาํระหน้ี 

หมายเหตุ : บ.ทริสเรตต้ิง และ บ.ฟิทซ์ เรทต้ิง ไดใ้ชส้ัญญลกัษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อทา้ยอนัดบัเครดิตขา้งตน้ เพื่อใชข้ยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตท่ีนิยาม
เอาไวม้ากกวา่เลก็นอ้ย (+) และ นอ้ยกวา่เลก็นอ้ย (-) ตามลาํดบั สาํหรับ ฟิทซ์ เรทต้ิง เป็นสถาบนัจดัอนัดบัเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํวา่ (tha) ต่อทา้ยเพ่ือแสดงถึงการ
ใหอ้นัดบัเครดิตตามมาตรวดัภายในประเทศไทย 
 

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 



























 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทีล่งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกนิกว่าร้อยละยีสิ่บของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ของ 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง Global lnnovation 










