รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน

กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
(TFixed4Y10M1AI)
รหัสกองทุน 2849

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด

สาส์ นจาก บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ ขอรายงานการดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้
4Y10M1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย สําหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 5 สิ งหาคม 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ท่านผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนได้ทราบดังนี้
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีข้ ึนจากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ปั จจัยสนับสนุ นมาจาก
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
ปรับตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 1.2 จากที่ลดลงร้อยละ 0.8 ในปี
2563 ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP เป็ นผลมาจากการขาดดุลบริ การเนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถเปิ ดรับ
นักท่องเที่ ยวต่างชาติ ได้เต็มที่ ซึ่ งการฟื้ นตัวของเศรษฐกิ จไทยเริ่ มมี ความชัดเจนขึ้น ตามการคลี่คลายลงของการแพร่ ระบาดของโรค
COVID-19 และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของภาครัฐซึ่ งส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยปรับตัวดีข้ ึน ประกอบ
กับการดําเนินมาตรการเพื่อกระตุน้ การใช้จ่ายของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ในส่ วนแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้ นตัวของอุปสงค์
ในประเทศ จากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชนที่จะทยอยปรับตัวดีข้ ึนตามการลดลงในความรุ นแรงของผลกระทบจากการ
แพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งจะส่ งผลให้ผบู้ ริ โภคมีความเชื่อมัน่ และปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเข้าสู่ ภาวะปกติมากขึ้น 2) การฟื้ นตัว
ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิ ดประเทศของภาครัฐ 3) การขยายตัวต่อเนื่ องของการส่ งออกสิ นค้าตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และ 4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและการปรับตัว
เพิ่มขึ้นของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกและอาหารสดจะส่ งผลให้อตั ราเงินเฟ้ อทัว่ ไปมีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้นในปี 2565 อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์สงครามรัสเซี ย-ยูเครน และมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ (sanction) กับรัสเซี ย ที่เกิดขึ้นเป็ นปั จจัยเสี่ ยงและสร้างความไม่
แน่นอนให้กบั เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยส่ งผลให้ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสู งขึ้นอย่างมาก ซึ่ งจะสร้างแรงกดดันด้านเงิน
เฟ้ อให้เพิม่ สูงขึ้นจากเดิม และอาจส่ งผลต่อการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้นในหลายประเทศรวมทั้งไทย
สําหรับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ ไทยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งพันธบัตรระยะ
สั้นและระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี ณ สิ้ นปี 2564 อยูท่ ี่ร้อยละ 0.51 เทียบกับร้อยละ 0.36 ณ สิ้ นปี 2563 และ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ร้อยละ 1.90 เทียบกับร้ อยละ 1.28 ณ สิ้ นปี 2563 ซึ่ งการปรั บตัวเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรหมายถึงราคาพันธบัตรที่ปรับตัวลดลงในทางตรงข้าม จะเห็นได้จากดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลไทยในปี 2564 ที่ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 4.69
แนวโน้มตลาดตราสารหนี้ ไทยในปี 2565 คาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะกลางและ
ระยะยาวของไทยน่ าจะแกว่งตัวสู งขึ้นตามทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อน
ความกังวลของนักลงทุนกับแนวนโยบายการเงินของเฟ็ ดที่จะเร่ งลดการผ่อนคลายลง ทั้งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟ็ ดเพื่อสกัดกั้นเงิน
เฟ้ อที่พุ่งสู งขึ้น และลดการอัดฉี ดสภาพคล่องทางการเงินเข้าระบบในปี 2565 นอกจากนี้ ปริ มาณพันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะออกใหม่ใน
ระยะถัดไป ตามมาตรการเยียวยาและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐ ก็เป็ นอีกปั จจัยที่จะกดดันตลาดให้มีความผันผวนขึ้นในปี 2565
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี้ 4Y10M1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่ นมา กองทุนถือครองตราสารหนี้
ที่ มีคุณภาพ ภายใต้กรอบการลงทุ นของโครงการ โดยอายุคงเหลื อของตราสารใกล้เคี ยงกับวันครบกําหนดอายุโครงการ เพื่ออัตรา
ผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุน
ท้ายที่สุดนี้ บลจ.ธนชาต ขอให้คาํ มัน่ ว่าบริ ษทั จะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จํากัด
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง
3 เดือน 6 เดือน
4 พ.ย. 64

4 ส.ค. 64

1 ปี

1

4 ก.พ. 64

3 ปี

1

4 ก.พ. 62

5 ปี

1

10 ปี

-

1

-

2

Information Ratio
ความผันผวนของ

จัดตั ้ง
1
กองทุน
3 ส.ค. 61

ถึง 4 ก.พ. 65 ถึง 4 ก.พ. 65 ถึง 4 ก.พ. 65 ถึง 4 ก.พ. 65 ถึง 4 ก.พ. 65 ถึง 4 ก.พ. 65

TFixed4Y10M1AI
Benchmark

ตั ้งแต่

ถึง 4 ก.พ. 65

0.33

0.57

1.45

3.35

-

-

3.02

3.09

9.47

16.13

3.56

-

-

2.35

-0.26

-0.87

-1.30

-0.01

-

-

0.04

0.20

0.22

0.36

1.01

-

-

1.01

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 เทียบวัดที่เหมาะสม เนื่ องจากเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี้ แบบกําหนดระยะเวลา
ลงทุนโดยกองทุนถือครองตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy and hold)

การเปิ ดเผยอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน
ข้อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) เท่ากับ 0.01 รอบของ
กองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี
การใช้ สิทธิออกเสี ยงในทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ
ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญของบริ ษทั
จัดการที่กองทุนถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.ธนชาต https://www.thanachartfundeastspring.com ใน
เมนูหวั ข้อ “รู ้จกั บลจ.”

ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 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 5 สิ งหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
ค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
(fund’s direct expenses)

จํานวนเงิน
(พันบาท)

ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
5,880.32
0.162%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ (trustee fee)
360.40
0.010%
ค่าที่ปรึ กษาการลงทุน (advisory fee)
ไม่มี
ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
66.49
0.002%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
6,307.21
0.174%
* 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 5 สิ งหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กองทุนมีการทําธุรกรรม
กองทุนภายใต้การจัดการของบริ ษทั
รายชื่อผู้จดั การกองทุน
ลําดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
นางสาววิภาสิ ริ เกษมศุข
นางรัชนิภา พรรคพานิช

วันที่เริ่ มบริ หารกองทุน
26 กรกฎาคม 2561
26 กรกฎาคม 2561
26 กรกฎาคม 2561

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 4 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตามราคา
ตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั
1,483.28
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 ้ 3,591,440.56
รับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน

%NAV
0.04%

99.99%

(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
ชื่อหลั กทรัพย์

อัตรา
ดอกเบี้ย
(%)

อันดับความน่ าเชื่อถือ
TRIS

FITCH

วันครบ
กําหนด

S&P Moody's

จํานวนหน่ วย
(พันหน่ วย)/
มูล ค่ าหน้ าตั๋ว
(พันบาท)

หุ้นกู้
ธุรกิจการเกษตร
BTG233 บริ ษทั เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

2.52

A-

28/03/2566

365,000.00

วัสดุก่อสร้ าง
CK235B บริ ษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)

2.74

A-

23/05/2566

670,000.00

ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์
IVL236 บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

2.78

AA-

08/06/2566

690,000.00

เงินทุนและหลั กทรัพย์
TLT235 บริ ษทั โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

2.29

AAA

09/05/2566

440,000.00

อาหารและเครื่องดื่ม
TBEV23 บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2.76

AA

AA(tha)

Baa3* 22/03/2566

689,000.00

ขนส่ งและโลจิสติกส์
BEM234 บริ ษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์
KBANK ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ อื่นและหนี้สินอื่น

2.46

A-

05/04/2566

F1+(tha)* BBB+*

Baa1*

655,000.00

มูล ค่ าตาม
ราคาตลาดไม่ รวม
ดอกเบี้ยค้ างรับ
(พันบาท)

ร้ อยละของ
เงินลงทุน

3,566,397.30

100.00

3,591,440.56

99.99

367,848.40

10.31

371,124.40

10.33

367,848.40

10.31

371,124.40

10.33

680,518.22

19.08

684,240.11

19.05

680,518.22

19.08

684,240.11

19.05

703,414.13

19.72

706,514.78

19.67

703,414.13

19.72

706,514.78

19.67

447,561.55

12.55

449,990.84

12.53

447,561.55

12.55

449,990.84

12.53

701,822.70

19.68

708,908.26

19.74

701,822.70

19.68

708,908.26

19.74

665,232.30

18.65

670,662.16

18.67

665,232.30

18.65

670,662.16

18.67

1,483.28
1,483.28

0.04
0.04

1,483.28
(1,236.16)

0.04
(0.03)

(1,236.16)

(0.03)

3,591,687.68

100.00

1,483.15

หนี้สินอื่น
รวมทั้งสิ้ น

3,566,397.30

* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผูอ้ อกตราสาร
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มูล ค่ าตาม ร้ อยละของ
ราคาตลาดรวม มูล ค่ า
ดอกเบี้ยค้ างรับ ทรัพย์ สินสุ ทธิ
(พันบาท)

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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กองททนเปปดธนชกตตรกสกรหนทส 4Y10M1 หหกมขกยผผหลงททนรกยยยอย
งบกกกไรขกดททนเบบดเสรบจ
สกกหรรบรอบระยะเวลก 6 เดดอน สสสนสทดวรนททท 04 กทมภกพรนธธ 2565 และ 2564
(หนยวย:บกท)
04 กกมภาพพนธธ 2565

04 กกมภาพพนธธ 2564

ยรงไมยไดหสอบทกน

ยรงไมยไดหสอบทกน

รายไดด
รกยไดหดอกเบทสย

51,068,398.88

50,995,542.30

รวม รกยไดห

51,068,398.88

50,995,542.30

คคาใชดจคาย
คยกธรรมเนทยมกกรจรดกกร
คยกธรรมผผหดผแลผลประโยชนธ
คยกธรรมเนทยมวสชกชทพ
คยกใชหจยกยในกกรขกยและรรบซดสอคดนหนยวยลงททน
คยกใชหจยกยในกกรดกกเนสนงกน
รวม คยกใชหจยกย
รายไดด(ขาดทกน)สกทธธ

5,880,321.43

5,867,311.90

360,406.38

359,609.22

15,423.61

15,423.61

10.00

10.00

51,577.70

52,176.37

6,307,739.12

6,294,531.10

44,760,659.76

44,701,011.20

39,683.68

3,087.73

รายการกกาไร(ขาดทกน)สกทธธจากเงธนลงทกน
รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททน
รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสททยรงไมยเกสดขขสนจกกเงสนลงททน
รวม รกยกกรกกกไร(ขกดททน)สททธสจกกเงสนลงททนทททเกสดขขสนและยรงไมยเกสดขขสน
การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรพพยธสกทธธจากการดกาเนธนงานกคอนภาษษเงธนไดด
หพก ภาษษเงธนไดด
การเพธพมขขขน(ลดลง)ในสธนทรพพยธสกทธธจากการดกาเนธนงานหลพงหพกภาษษเงธนไดด

(24,316,419.13)

47,229,442.34

(24,276,735.45)

47,232,530.07

20,483,924.31

91,933,541.27

(220.39)
20,483,703.92

(311.21)
91,933,230.06

