รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(TFixed3Y2AI)
รหัสกองทุน 2856

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์จั ด การกองทุ น ธนชาต จํา กั ด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดํา เนิ น งานของกองทุ น เปิ ดธนชาต
ตราสารหนี้ 3Y2 ห้ า มขายผูล้ งทุ น รายย่อ ย สํ า หรั บ รอบระยะเวลาระหว่ า งวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2564
ให้ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิ จไทยในปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 เที ยบกับในปี 2562 ที่ ขยายตัวร้ อยละ 2.3 ปั จจัยหลักมาจากผลกระทบของ COVID-19
หลังจากที่ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทัว่ โลกได้มีการปิ ดเมืองส่ งผลให้ตวั เลขเศรษฐกิจอ่อนแอทําระดับตํ่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ ภาคการ
ท่องเที่ยวและภาคการส่ งออกของไทยได้รับผลกระทบรุ นแรง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
รวม 3 ครั้ง ในปี 2563 จากร้อยละ 1.25 มาอยูท่ ี่ร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อช่วยประคับประคองและสนับสนุ นเศรษฐกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับธนาคาร
กลางทัว่ โลกที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกัน สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
เคลื่อนไหวผันผวน แต่ตลอดทั้งปี 2563 ตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวมปรับตัวดีข้ ึน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่าํ กว่า 29 ปี ปรับตัว
ลดลง หมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทางตรงข้าม โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นที่ปรับตัวลดลงมากสอดคล้องกับ
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงนักลงทุนยังคงมีความกังวลกับผลกระทบทางลบของ COVID-19 ที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและการ
ดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน จึงทําให้มีเม็ดเงินเข้าลงทุนในสิ นทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตร ประกอบปริ มาณพันธบัตรออกใหม่ยงั ไม่ได้มีมาก
ขึ้น บวกกับสภาพคล่องในระบบที่ยงั คงอยูใ่ นระดับสู ง เป็ นอีกปั จจัยที่ทาํ ให้มีแรงซื้ อจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
สําหรับปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้ในอัตราร้อยละ 1.2 ส่ วนหนึ่งเป็ นผลจากฐานที่ต่าํ ในปี 2563 ซึ่ งในช่วง 9 เดือน
แรกของปี อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และน่ าจะทยอยฟื้ นตัวได้ต่อเนื่ องในไตรมาสที่ 4 หลังจากสามารถควบคุ ม
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศให้อยูใ่ นวงจํากัด จนกลับมาทยอยเปิ ดเมืองได้ ในส่ วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565
คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5–4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจาก 1) การฟื้ นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การ
ระบาดที่น่าจะคลี่คลายลงตามลําดับ หลังจากเร่ งกระจายฉี ดวัคซี นครอบคลุมประชากรได้มากขึ้น 2) การฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ ของภาคท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิ ดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่ งออกสิ นค้าตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คู่คา้ และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การทยอยฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลกเริ่ มส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อมีทิศทางปรับตัวสู งขึ้น แต่แนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจที่ยงั เปราะบางและมีความไม่แน่นอน ทําให้การ
ปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงิ นเฟ้ อน่ าจะเป็ นการชัว่ คราว และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับตํ่าต่อไปอีกระยะหนึ่ งเพื่อ
สนับสนุนการฟื้ นตัวให้ต่อเนื่ อง โดยผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ทั้ง 7 ครั้ง ในรอบ 11 เดือนของปี 2564 มีมติให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี ด้านทิศทางตลาดตราสารหนี้ ไทยในปี 2564 การฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจไทยส่ งผลให้มี
ความต้องการลงทุนในตราสารหนี้ซ่ ึ งนับเป็ นสิ นทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มสู งขึ้น เห็นได้จากยอดถือครองตราสารหนี้ ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้ น
เดือนพฤศจิกายนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 127,000 ล้านบาท แต่อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ ที่แกว่งตัวตามความกังวลของนักลงทุนกับแนวนโยบายการเงินของเฟดที่จะลดการผ่อนคลายลงทั้งการเร่ งทํา QE Tapering
และการปรับขึ้น Fed Funds Rate ในปี 2565 นอกจากนี้ ปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่เพิ่มมากขึ้นในระยะถัดไป ตามมาตรการ
เยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็ นอีกปั จจัยที่กดดันตลาด
สําหรับกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 3Y2 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา กองทุนยังคงถือครองตราสาร
หนี้ที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุนของโครงการ โดยอายุคงเหลือของตราสารใกล้เคียงกับวันครบกําหนดอายุโครงการ เพื่อความมัน่ คงของ
เงินลงทุนเป็ นสําคัญ
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
หน้า 2 / 11

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน

1 ปี

10 พ.ค. 64

10 ส.ค. 64

1

3 ปี

10 พ.ย. 63

1

5 ปี

-

1

10 ปี

-

1

-

ตั ้งแต่
จัดตั ้ง
1
กองทุน
11 เม.ย. 62

ถึง 10 พ.ย. 64 ถึง 10 พ.ย. 64 ถึง 10 พ.ย. 64 ถึง 10 พ.ย. 64 ถึง 10 พ.ย. 64 ถึง 10 พ.ย. 64 ถึง 10 พ.ย. 64

TFixed3Y2AI
Benchmark

0.27

0.76

2.50

-

-

-

3.06

-

-

-

-

-

-

-

Information Ratio2
ความผันผวนของ

2.84

4.57

10.68

-

-

-

4.77

0.09

0.17

0.23

-

-

-

0.64

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 ไม่มีดชั นี เทียบวัคที่เหมาะสม เนื่ องจากเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ แบบกําหนด
ระยะเวาลาลงทุน โดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)
การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.00 รอบของกองทุนรวมใน
รอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสามารถค้นหารายละเอี ยดการเข้าร่ วมประชุ มสามัญประจําปี และประชุ มวิสามัญของบริ ษทั จัดการที่
กองทุนถือลงทุนได้ผา่ นทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com ในเมนูหวั ข้อ “รู้จกั บลจ.”

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ ยง และโปรดขอคําแนะนําเพิ่มเติม ก่อนตัดสิ นใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน
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ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน
ของรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
332.56
0.027%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
121.51
0.010%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
23.98
0.002%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
478.05
0.039%
* รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่า ใช้จ่ ายทั้งหมดไม่ รวมค่ านายหน้าซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ และค่ าธรรมเนี ย มต่ างๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อขาย
หลักทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้
รายงานข้ อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
ของรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั

รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
นางสาววิภาสิ ริ เกษมศุข
นางรัชนิภา พรรคพานิช

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
11 เมษายน 2562
11 เมษายน 2562
11 เมษายน 2562

ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนได้ที่ บลจ.ธนชาต โดยตรง หรื อที่
เว็บไซต์ของบลจ.ธนชาต (https://www.thanachartfundeastspring.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
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ตารางการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการทีก่ องทุนใช้ บริการบุคคลอืน่
บริ ษทั คู่คา้ ตราสารหนี้

รายการผลประโยชน์ตอบแทน
ของกองทุน

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 แอนด์อินเวสเมนท์แบงก์
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 นข้อมูล
ในการตัดสิ นใจลงทุน

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
14,986.74
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
8,111.99
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 ้ 1,190,922.83
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
1.23%
0.67%

98.02%

(ง) ตราสารที่มีบริ ษทั ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่าํ กว่า
investment grade หรื อไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน
สัดส่ วนสู งสุ ด (Upper Limit) ที่บริ ษทั จัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
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รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอืน่
ชื่อหลักทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

S&P

Moody's

วันครบ จํานวนหน่วย มูลค่าตาม ร้อยละของ มูลค่าตาม ร้อยละของ
กําหนด (พันหน่วย)/ ราคาตลาดไม่รวม เงินลงทุน ราคาตลาดรวม มูลค่า
มูลค่าหน้าตั๋ว ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ ทรัพย์สินสุทธิ
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

10,995.66

0.91

10,995.66

0.90

อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี

10,995.66

0.91

10,995.66

0.90

CB21D23A

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

23/12/2564

6,000.00

5,996.89

0.50

5,996.89

0.49

CB21D02B

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

02/12/2564

5,000.00

4,998.76

0.42

4,998.76

0.41

ตั๋วเงินคลัง

3,991.05

0.33

3,991.05

0.33

อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี

3,991.05

0.33

3,991.05

0.33

3,991.05

0.33

3,991.05

0.33

หุ้นกู้

1,189,096.70

98.76

1,190,922.83

98.02

ธุรกิจการเกษตร

110,456.75

9.17

110,673.74

9.11

110,456.75

9.17

110,673.74

9.11

261,804.89

21.74

262,978.19

21.64

TB22427B

TWPC224A

ตัว๋ เงินคลัง

27/04/2565

บริษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)

4.00

BBB+*

24/04/2565

4,000.00

110,000.00

อาหารและเครื่องดื่ม
TBEV223A

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

3.20

AA*

MINT223B

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

3.10

A

AA(tha)

Baa3*

19/03/2565

225,000.00

226,788.08

18.83

227,833.56

18.75

29/03/2565

35,000.00

35,016.81

2.91

35,144.63

2.89

670,610.51

55.69

671,106.44

55.24

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
WHA224B

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

2.95

A-

24/04/2565

225,000.00

226,763.65

18.83

227,090.98

18.69

QH225A

บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

2.85

A-

08/05/2565

225,000.00

226,907.41

18.84

226,960.12

18.68

FPT225A

บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3.00

A-*

09/05/2565

125,000.00

126,212.97

10.48

126,233.52

10.39

LH224A

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

2.62

A+

26/04/2565

75,000.00

75,600.56

6.28

75,686.69

6.23

CPN225A

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

2.49

AA

02/05/2565

15,000.00

15,125.92

1.26

15,135.13

1.25

146,224.55

12.14

146,164.46

12.03

ขนส่ งและโลจิสติกส์
บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

2.63

A

24/05/2565

75,000.00

75,673.97

6.28

75,603.72

6.22

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2.65

A-

09/05/2565

70,000.00

70,550.58

5.86

70,560.74
8,111.99

5.81
0.67

8,109.99
8,109.99

0.67
0.67

2.00

0.00

2.00

0.00

สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น

947.43
994.36

0.08
0.08

หนี้สินอื่น

(46.92)

0.00

1,214,968.97

100.00

BTSG225A
BEM225A
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
BAY - S/A

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

8,108.81

ประเภทกระแสรายวัน
BAY - C/A

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

AAA* F1+(tha)* BBB+*

รวมทั้งสิ้น

Baa1*

2.00

1,204,083.41

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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100.00

อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
บ.ทริ ส
บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง
ความหมายของเรทติ้ง
เรสติ้ง
(ประเทศไทย)
AAA
AAA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ ยงตํ่าสุ ด
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับน่าลงทุน
AA
AA (tha)
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ ยงตํ่ามาก
(Investment Grade
A
A (tha)
ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ ยงตํ่า
Bonds)
BBB
BBB (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์พอใช้
BB
BB (tha)
ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง
กลุ่มตราสารหนี้
ระดับเก็งกําไร
B
B (tha)
ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มาก
(Speculative Grade
C
CCC, CC, C (tha) ความน่าเชื่อถืออยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ มากที่สุด และเริ่ มมี
Bonds)
ความเสี่ ยงต่อการผิดนัดชําระหนี้
D
DDD, DD, D (tha) อยูใ่ นภาวะที่ผดิ นัดชําระหนี้
หมายเหตุ : บ.ทริ สเรตติ้ง และ บ.ฟิ ทซ์ เรทติ้ง ได้ใช้สญ
ั ญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิต
ข้างต้น เพื่อใช้ขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-)
ตามลําดับ สําหรับ ฟิ ทซ์ เรทติ้ง เป็ นสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคาํ ว่า (tha) ต่อท้ายเพือ่ แสดงถึงการ
ให้อนั ดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย
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Description

Standard and
Poor’s
Longterm

Moody’s

Short- Longterm term

Shortterm

FITCH Ratings
Longterm

Shortterm

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
A1+
Aa3
A1
A1
A2
A2
A3
A3

AA+
AA
AA-

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

P1
P2
P3

Baa1
Baa2
Baa3

A+
A
A-

F1+
F1
F2
F3

BBB+
BBB
BBB-

Speculative Grade
This group involves speculative elements – capacity for BB+
continued payment of commitments is contingent upon a BB
sustained business and economic environment
BBB+
B
B-

B
C
D

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

NP

BB+
BB
BBB+
B
B-

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

CCC+
CCC
CCC-

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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B
C
D

กองททนเปปดธนชาตตราสารหนนน 3Y2 หหามขายผผหลงททนรายยยอย
งบแสดงฐานะการเงงน
ณ ววนทนท 10 พฤศจงกายน 2564 และววนทนท 10 พฤษภาคม 2564
(หนยวย:บาท)
10 พฤศจงกายน 2564

10 พฤษภาคม 2564

(ยวงไมยไดหสอบทาน)

(ตรวจสอบแลหว)

สสนทรรพยย
เงงนลงททนแสดงดหวยมผลคยายทตงธรรม
เงงนฝากธนาคาร

1,204,083,413.07

1,207,440,181.78

8,110,806.11

11,840,742.65

2,821,671.18

2,771,090.54

1,215,015,890.36

1,222,052,014.97

44,737.13

54,677.97

178.13

366.32

2,006.53

2,075.71

46,921.79

57,120.00

1,214,968,968.57

1,221,994,894.97

1,123,714,314.69

1,138,802,393.81

ลผกหนนน
จากเงงนปปนผลและดอกเบนนย
รวมสงนทรวพยย
หนนนสสน
คยาใชหจยายคหางจยาย
ภาษนเงงนไดหคหางจยาย
หนนนสงนออทน
รวมหนนนสงน
สสนทรรพยยสสทธส
สสนทรรพยยสสทธส
ททนทนทไดหรวบจากผผหถออหนยวยลงททน
กกาไร(ขาดททน)สะสม
บวญชนปรวบสมดทล

(3,155,372.42)

(2,050,622.99)

กกาไร(ขาดททน)สะสมจากการดกาเนงนงาน

94,410,026.30

85,243,124.15

รวมสงนทรวพยยสททธง

1,214,968,968.57

1,221,994,894.97

สสนทรรพยยสสทธสตตอหนตวย

10.8120

10.7305

112,371,431.4688

113,880,239.3806

จจจนวนหนตวยลงทสนทนทจจจหนตจยแลลวทรนงหมด ณ สสนนงวด (หนตวย)

กองททนเปปดธนชกตตรกสกรหนทส 3Y2 หหกมขกยผผหลงททนรกยยยอย
งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ
สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท 10 พฤศจสกกยน 2564 และ 2563
(หนยวย:บกท)
10 พฤศจจกายน 2564

10 พฤศจจกายน 2563

ยรงไมยไดหสอบทกน

ยรงไมยไดหสอบทกน

รายไดด
รกยไดหดอกเบทสย
รกยไดหอดทนๆ
รวม รกยไดห

17,439,405.33
17,439,405.33

17,454,198.54
70,000.00
17,524,198.54

คคาใชดจคาย
คยกธรรมเนทยมกกรจรดกกร

332,561.60

331,652.70

คยกธรรมผผหดผแลผลประโยชนน

121,512.38

121,181.76

15,423.61

15,423.61

10.00

10.00

8,549.40

8,888.70

478,056.99

477,156.77

คยกธรรมเนทยมวสชกชทพ
คยกใชหจยกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนยวยลงททน
คยกใชหจยกยในกกรดกกเนสนงกน
รวม คยกใชหจยกย
รายไดด(ขาดททน)สททธจ

16,961,348.34

17,047,041.77

รายการกกาไร(ขาดททน)สททธจจากเงจนลงททน
รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน
รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสททยรงไมยเกสดขขสนจกกเงสนลงททน
รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนทททเกสดขขสนและยรงไมยเกสดขขสน
การเพจพมขขขน(ลดลง)ในสจนทรรพยยสททธจจากการดกาเนจนงานกคอนภาษษเงจนไดด
หรก ภาษษเงจนไดด
การเพจพมขขขน(ลดลง)ในสจนทรรพยยสททธจจากการดกาเนจนงานหลรงหรกภาษษเงจนไดด

(237.21)

(606.55)

(7,793,913.15)

(7,022,834.12)

(7,794,150.36)

(7,023,440.67)

9,167,197.98

10,023,601.10

(295.83)
9,166,902.15

(117.26)
10,023,483.84

