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รายงานสถานะการลงทุน 
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 
(ช่ือเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม) 
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เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั (บลจ. พรินซิเพลิ) ขอน าส่งรายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน 
งวดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั (ช่ือเดิม : กองทุนเปิดซีไอเอม็
บี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั) มายงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน 
 

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 ยงัคงเติบโตไดดี้ แมว้่าจะมีแรงกดดนัจากภาคการท่องเท่ียวและการ

ส่งออกท่ีเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจในช่วงท่ีผา่นมา อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบอยา่งหนกัจากการ
ปรับตวัลดลงของนกัท่องเท่ียวจีนท่ีชะลอการใชจ่้ายลง อยา่งไรก็ดีภายหลงัจากมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียม visa on arrival 
และการเปิดเสน้ทางบินตรงใหม่มายงัไทยเพ่ิมเติม ท าใหเ้ร่ิมเห็นสญัญาณฟ้ืนตวัของตวัเลขนกัท่องเท่ียวในเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายนอยา่งต่อเน่ือง ในขณะท่ีภาคการส่งออกเร่ิมชะลอตวัลงในไตรมาส 3 และ 4 นอกจากจะมีสาเหตุมาจากฐานสูงใน
ปีก่อนหนา้แลว้ อุตสาหกรรมการส่งออกไทยยงัไดรั้บผลกระทบจากอุปสงคใ์นตลาดโลกท่ีชะลอลงจากมาตราการกีดกนั
ทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีน แต่ถึงกระนั้นก็ตามการบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตวัเกินความคาดหมายประกอบกบัเมด็
เงินลงทุนจากโครงการภาครัฐ ท าให้เศรษฐกิจไทยมีอตัราการเติบโตท่ีต่อเน่ืองโดยในไตรมาสท่ี 3 และ 4 GDP ขยายตวั 
3.3% และ 3.7% ตามล าดบั ส่งผลให ้GDP ทั้งปี 2561 โต 4.1%  

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไตรมาสแรกยงัคงรักษาการเติบโตไดดี้ หนุนโดยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนท่ี
ขยายตวัดี ทั้งน้ีธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ืองไดท่ี้ระดบั 3.8% ในปี 2562 
โดยมุ่งความสนใจไปท่ีปัจจยัเส่ียงจากภายนอกเป็นหลกั เร่ืองแรก คือ สงครามการคา้ท่ีคาดเดาผลลพัธ์ไดย้าก เร่ืองต่อมาคือ
การเจราเร่ือง BREXIT ท่ีแมจ้ะมีการขยายระยะเวลาการสรุปออกไป แต่ผลลพัธ์ก็ยงัไม่มีความชดัเจน  นอกจากน้ีก็ยงัมี
ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ความเส่ียงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโนม้ชะลอตวั
จากสงครามการคา้   ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีนอกจากจะสร้างความผนัผวนต่อการลงทุนแลว้ ยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจทัว่โลกใน
ระยะต่อไปอีกดว้ย 

 
ภาวะตลาดเงนิและตลาดตราสารหนี ้

ดา้นนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไดป้รับท่าทีเป็น Dovish ค่อนขา้งชดัเจนในการด าเนินนโยบายการเงิน
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ท่ีผ่านมา แมว้่าจะไดป้รับอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนตามแผนอีก 0.25% สู่ระดบั 2.25-2.50% ส่งทา้ยปี 
2561 ไปก็ตาม ล่าสุดตลาดคาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงดอกเบ้ียในปีน้ี เน่ืองจากตวัเลขเศรษฐกิจบางตวัเร่ิมชะลอลง 
ขณะท่ีทางดา้นธนาคารกลางยโุรปคาดวา่จะคงดอกเบ้ียในปีน้ีเช่นกนั ในส่วนของธนาคารกลางญ่ีปุ่นก็ด าเนินนโยบายผอ่น
คลายทางการเงินต่อไปอยา่งนอ้ยจนถึงปี 2563  

ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลงัปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 2554 ข้ึนมาท่ี 1.75% เม่ือตอน
ส้ินปี 2561 ตามท่ีตลาดคาดการณ์ ในการประชุมคร้ังล่าสุดมีแนวโนม้ท่ีจะคงดอกเบ้ียตลอดทั้งปีน้ี แมจ้ะยงัคงมุมมองเชิง
บวกของการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2562 แต่ยงัคงระมดัระวงัความเส่ียงท่ีสะสมในระบบการเงินจากสภาพแวดลอ้ม
ดอกเบ้ียท่ีต ่านานเกินไป รวมถึงความเส่ียงจากปัจจยัภายนอกท่ีมีแนวโนม้ยืดเยื้อและไม่แน่นอนมากข้ึน โดยยงัย  ้าชดัเจนวา่
แนวทางการด าเนินนโยบายในระยะถดัไปจะยงัเนน้การติดตามตวัเลขเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาวะตลาดตราสารหน้ีในช่วงท่ีผ่านมามีความผนัผวนสูงจากสงครามการคา้ท่ียกระดบัความตึงเครียด รวมทั้ง

ความไม่แน่นอนการเจรจาเร่ือง BREXIT โดยอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคล่ือนไหวผนั
ผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury  ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรระยะสั้ น อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรระยะสั้นทยอยปรับตวัข้ึนมาใกลเ้คียงอตัราดอกเบ้ียนโยบายระดบัปัจจุบนัท่ีบริเวณ 1.70-1.75%  

 
การลงทุนของกองทุน 
 ในการลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมั ส าหรับในรอบ 6 เดือนท่ีผา่นมา กองทุนยงัคงเนน้ลงทุน
ในพนัธบตัรรัฐบาล และตราสารหน้ีคุณภาพดีและใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมกบัความเส่ียง มีความสามารถในการช าระ
ดอกเบ้ียและเงินตน้ เพื่อใหไ้ดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว   
 

สุดทา้ยน้ี บลจ. พรินซิเพิล ขอขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่าน ท่ีไดม้อบความไวว้างใจลงทุนในกองทุนรวม
ของ บลจ. พรินซิเพิล 
 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
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Fund Name: CIMB-P iFIXED-A
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Fri 7 Dec 2012

ผลการด าเนินงาน ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 2,865,726,759.43
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.8440

ผลตอบแทนย้อนหลัง
ผลตอบแทนของ

กองทุน

เกณฑ์

มาตรฐาน*

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
Information Ratio

3 เดือน 0.75% 1.43% 0.19% -2.51
6 เดือน 1.15% 2.75% 0.22% -2.66

1 ปี1 1.84% 3.93% 0.24% -2.09
3 ปี1 1.74% 2.72% 0.33% -1.60
5 ปี1 2.32% 3.03% 0.48% -1.25

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.91% 1.90% 0.20% -1.93

ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน2 2.64% 3.25% 0.67% -0.92
1 % ต่อปี (Annualized Return)
2 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตั้งมาแลว้ 1 ปีข้ึนไป
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใชปั้จจุบนั GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นอดีต

1 ตั้งแต่ 7 ธนัวาคม 2555 ถึง 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%

Fund Name: CIMB-P iFIXED-C
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Tue 3 Jun 2014

ผลการด าเนินงาน ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 3,861,281,496.93
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.8503

ผลตอบแทนย้อนหลัง
ผลตอบแทนของ

กองทุน

เกณฑ์

มาตรฐาน*

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
Information Ratio

3 เดือน 0.75% 1.43% 0.19% -2.51
6 เดือน 1.15% 2.75% 0.22% -2.67

1 ปี1 1.84% 3.93% 0.24% -2.10
3 ปี1 1.73% 2.72% 0.33% -1.61
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.90% 1.90% 0.20% -1.93

ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน2 2.33% 3.03% 0.48% -1.22
1 % ต่อปี (Annualized Return)
2 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตั้งมาแลว้ 1 ปีข้ึนไป
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใชปั้จจุบนั GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นอดีต

1 ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2557 ถึง 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%
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Fund Name: CIMB-P iFIXED-R
Balance Date: Fri 31 May 2019
Inception: Fri 7 Dec 2012

ผลการด าเนินงาน ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 43,078,896.90
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 11.8594

ผลตอบแทนย้อนหลัง
ผลตอบแทนของ

กองทุน

เกณฑ์

มาตรฐาน*

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
Information Ratio

3 เดือน 0.76% 1.43% 0.19% -2.49
6 เดือน 1.16% 2.75% 0.23% -2.65

1 ปี1 1.85% 3.93% 0.24% -2.09
3 ปี1 1.74% 2.72% 0.33% -1.59
5 ปี1 2.34% 3.03% 0.48% -1.21

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.91% 1.90% 0.20% -1.92

ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน2 2.66% 3.25% 0.67% -0.88
1 % ต่อปี (Annualized Return)
2 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตั้งมาแลว้ 1 ปีข้ึนไป
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใชปั้จจุบนั GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นอดีต

1 ตั้งแต่ 7 ธนัวาคม 2555 ถึง 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + CorpBBBup 1-3Yrs Index 50.00%
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1. รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 

รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั 

ตั้งแต่วนัที ่ 1  ธันวาคม  2561  ถงึวนัที ่ 31  พฤษภาคม  2562 
- ไม่มี - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนรวมได้ท่ี บริษทัจัดการ
โดยตรง หรือท่ี website ของบริษทัจดัการ (www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
    ของธุรกจิกองทุนรวม 
- ไม่มีการรับผลประโยชนต์อบแทนจากการใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) – 
 
3. รายงานรายละเอยีดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดทีม่ใิช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปทีเ่กดิจากการลงทุน 
- ไม่มี – 
 
4. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการทีบ่ริษัทส่ังซ้ือขายหลกัทรัพย์ฯ 
- ไม่มี  
 
  

http://www.principal.com/
http://www.principal.com/
http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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5. รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผูกพนั 

รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่ 31  พฤษภาคม  2562 

รายละเอยีดการลงทุน 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       

 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี         735,501,706.61   10.86  

  อายคุงเหลือ 1-3 ปี       1,034,348,047.38   15.28  

 พนัธบตัรรัฐบาล     

  อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี         104,782,802.77   1.55  

  อายคุงเหลือ 1-3 ปี         673,606,553.43   9.95  

  อายคุงเหลือ 3-7 ปี         388,607,517.55   5.74  

  อายคุงเหลือมากกวา่ 7 ปี           62,350,058.82   0.92  

 พนัธบตัรท่ีรัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก/รับรอง/อาวลั/ค ้าประกนั           17,179,522.02   0.25  

 หุน้กู ้      

  Rate  AAA          222,945,840.54   3.29  

  Rate  AA+          109,135,652.54          1.61  

  Rate  AA          386,119,415.44          5.70  

  Rate  AA-          315,779,072.53          4.66  

  Rate  A+            78,711,118.42          1.16  

  Rate  A          493,768,662.16   7.29  

  Rate  A-        1,104,768,325.22   16.32  

  Rate  BBB+         650,707,891.07          9.61  

  Rate  BBB          273,635,838.88          4.04  

 เงินฝากธนาคาร          123,923,518.52   1.83  
อ่ืน ๆ             

 หน้ีสินอ่ืน  (5,784,390.64)  (0.10) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ        6,770,087,153.26    100.00 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้   
  

*2 อนัดบัเครดิตของผูอ้อกตราสารหน้ี   
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รายงานสรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝากหรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรุปเงนิลงทุน 
กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด 
% 

NAV 
(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครัฐไทย 
 

2,999,504,645.36     44.31  
      - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  - ไม่มี -   - ไม่มี -  
 (ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ ผูค้  ้าประกนั 
    

253,574,709.05       3.75  
 (ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment 
grade) 

 
3,391,771,275.36     50.10  

 (ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้   
      (investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ - ไม่มี - - ไม่มี - 
สัดส่วนเงนิลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษทัจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้  
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รายละเอยีดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงินตน้/ 
มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/03/2020 N/A 650,000.00 651,683.42 
2 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 21/05/2020 N/A 196,900,000.00 196,584,765.07 
3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/2020 N/A 127,000,000.00 127,576,356.48 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/09/2020 N/A 264,700,000.00 264,511,536.25 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/11/2020 N/A 240,800,000.00 241,244,589.04 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/02/2021 N/A 68,600,000.00 68,813,450.28 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/03/2021 N/A 123,000,000.00 122,865,933.69 
8 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/09/2021 N/A 207,600,000.00 209,336,181.64 
9 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/06/2019 N/A 30,000,000.00 29,993,056.50 
10 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/06/2019 N/A 12,100,000.00 12,084,849.23 
11 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 04/07/2019 N/A 64,400,000.00 64,297,687.72 
12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 11/07/2019 N/A 108,000,000.00 107,802,117.00 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/07/2019 N/A 165,000,000.00 164,642,788.20 
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/09/2019 N/A 700,000.00 695,984.27 
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 06/12/2019 N/A 80,000,000.00 79,265,114.40 
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 10/10/2019 N/A 80,000,000.00 79,483,660.80 
17 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 14/07/2021 N/A 620,180,000.00 673,606,553.43 
18 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 13/06/2019 N/A 54,100,000.00 55,117,324.00 
19 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 13/08/2019 N/A 48,500,000.00 49,665,478.77 
20 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2022 N/A 67,500,000.00 68,072,126.63 
21 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2022 N/A 100,000.00 101,201.84 
22 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/12/2023 N/A 311,900,000.00 320,434,189.08 
23 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/03/2028 N/A 42,600,000.00 42,227,757.37 
24 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 17/06/2038 N/A 18,500,000.00 20,122,301.45 
25 พนัธบตัร บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั - 29/11/2020 AA- 16,900,000.00 16,871,563.22 
26 พนัธบตัร ธนาคารเพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ 
  

- 12/01/2020 AAA 300,000.00 309,958.60 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงินตน้/ 
มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

27 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A- 57,533,705.96 57,541,162.62 

28 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - AA+ 59,808.74 59,901.65 

29 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 66,026,469.54 66,322,454.25 

30 หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - 26/01/2021 AAA 56,300,000.00 56,616,493.83 
31 หุน้กู ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - 04/04/2022 AAA 72,300,000.00 73,034,696.70 
32 หุน้กู ้ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 22/08/2021 A 5,000,000.00 5,300,634.65 
33 หุน้กู ้ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) - 30/06/2022 A 200,000.00 211,165.23 
34 หุน้กู ้ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์แซล คอมมิวนิ

เคชัน่ จ ากดั 
- 02/08/2021 BBB+ 43,200,000.00 43,207,637.76 

35 หุน้กู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) - 05/08/2020 BBB+ 30,000,000.00 30,440,481.60 
36 หุน้กู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) - 26/04/2021 BBB+ 44,500,000.00 44,397,116.90 
37 หุน้กู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 26/05/2021 A 42,000,000.00 42,389,446.68 
38 หุน้กู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 23/05/2022 A 52,900,000.00 52,483,909.23 
39 หุน้กู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 25/07/2022 A 35,800,000.00 36,147,558.22 
40 หุน้กู ้ บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) - 18/06/2021 A- 33,900,000.00 34,105,383.15 
41 หุน้กู ้ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ  ากดั 

(มหาชน) 
- 29/09/2021 A+ 11,300,000.00 11,303,969.58 

42 หุน้กู ้ บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 13,800,000.00 14,040,362.74 

43 หุน้กู ้ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) - 09/05/2021 A- 10,000,000.00 10,490,528.50 
44 หุน้กู ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั - 05/09/2021 A- 52,800,000.00 53,175,979.30 
45 หุน้กู ้ บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

  

- 16/12/2021 A 100,000.00 104,242.64 

46 หุน้กู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/11/2021 BBB+ 44,300,000.00 44,519,289.43 

47 หุน้กู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาว
เวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
  

- 26/06/2023 A- 63,700,000.00 64,614,161.25 



 

25 
 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงินตน้/ 
มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

48 หุน้กู ้ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2020 A- 100,000.00 101,169.83 

49 หุน้กู ้ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/12/2022 A- 33,100,000.00 33,631,408.91 

50 หุน้กู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 20/06/2019 BBB+ 90,000,000.00 90,406,463.40 
51 หุน้กู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 10/08/2020 BBB+ 44,100,000.00 44,351,257.55 
52 หุน้กู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 15/02/2021 BBB+ 68,300,000.00 68,228,830.72 
53 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์

จ ากดั 
- 21/12/2019 AA- 33,200,000.00 33,553,870.83 

54 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 08/09/2021 AA- 71,100,000.00 71,658,440.73 

55 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 23/06/2022 AA- 13,600,000.00 14,080,651.61 

56 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 21/06/2025 AA- 92,300,000.00 95,652,782.74 

57 หุน้กู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) - 12/03/2020 AA+ 20,000,000.00 20,514,953.60 
58 หุน้กู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) - 25/02/2021 AA+ 23,200,000.00 23,494,796.60 
59 หุน้กู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) - 28/01/2022 AA+ 24,800,000.00 24,873,564.74 
60 หุน้กู ้ บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั - 26/11/2019 AAA 43,100,000.00 43,171,772.27 
61 หุน้กู ้ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั 

(มหาชน) 
- 28/03/2022 A- 33,200,000.00 33,198,745.70 

62 หุน้กู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - 10/11/2019 BBB 43,800,000.00 43,875,734.14 
63 หุน้กู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - 10/02/2020 BBB 53,800,000.00 54,570,700.60 
64 หุน้กู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - 28/02/2021 BBB 67,100,000.00 67,999,749.27 
65 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 26/07/2019 A- 100,000.00 100,863.71 
66 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 29/10/2019 A- 20,500,000.00 20,662,214.25 
67 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 29/05/2020 A- 20,000,000.00 20,099,094.00 
68 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 08/11/2020 A- 37,600,000.00 37,901,161.34 
69 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 14/12/2021 A- 43,700,000.00 44,106,232.93 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงินตน้/ 
มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

70 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 17/08/2019 A- 17,300,000.00 17,428,838.46 
71 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 27/11/2020 A- 26,500,000.00 26,613,726.88 
72 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 04/03/2022 A- 14,900,000.00 15,037,263.87 
73 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 A- 14,500,000.00 14,636,720.51 
74 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 26/07/2019 A- 27,600,000.00 27,704,010.88 
75 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 11/01/2020 A- 200,000.00 202,960.89 
76 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 10/03/2020 A- 200,000.00 202,067.82 
77 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2020 A- 40,800,000.00 41,326,553.38 
78 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 04/08/2020 A- 40,300,000.00 40,662,215.19 
79 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 01/12/2020 A- 58,300,000.00 58,809,375.12 
80 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 14/12/2020 A- 24,300,000.00 24,348,224.56 
81 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 14/02/2021 A- 41,400,000.00 41,380,253.44 
82 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 08/02/2021 A- 44,200,000.00 44,265,786.39 
83 หุน้กู ้ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 07/07/2019 BBB 22,000,000.00 22,099,131.34 

84 หุน้กู ้ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 03/02/2020 BBB 53,800,000.00 53,950,486.67 

85 หุน้กู ้ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 03/02/2021 BBB 20,900,000.00 21,028,719.96 

86 หุน้กู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 01/09/2019 A- 21,700,000.00 21,852,357.65 
87 หุน้กู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 18/08/2020 A- 27,300,000.00 27,539,923.86 
88 หุน้กู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 23/02/2021 A- 34,900,000.00 34,984,765.47 
89 หุน้กู ้ บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซ่ิง จ ากดั - 27/07/2020 AA+ 40,000,000.00 40,252,337.60 
90 หุน้กู ้ บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั - 18/01/2020 AAA 49,600,000.00 50,122,877.74 
91 หุน้กู ้ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
- 15/07/2020 A+ 31,000,000.00 31,432,320.11 

92 หุน้กู ้ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 15/03/2021 A 7,600,000.00 7,626,587.92 

93 หุน้กู ้ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
  

- 29/03/2024 A 28,300,000.00 29,188,451.33 
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94 หุน้กู ้ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์นชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 29/03/2024 A 17,000,000.00 17,579,254.43 

95 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 19/09/2020 AA 25,000,000.00 25,217,294.75 
96 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2021 AA 100,000.00 99,884.58 
97 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2021 AA 27,200,000.00 27,716,192.90 
98 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 19/03/2022 AA 107,900,000.00 110,204,454.83 
99 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2023 AA 17,000,000.00 17,086,509.43 
100 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 01/03/2024 AA 65,200,000.00 67,255,639.29 
101 หุน้กู ้ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) - 19/01/2022 AA- 37,000,000.00 37,638,832.75 
102 หุน้กู ้ บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั - 21/03/2021 AA 11,100,000.00 11,137,612.80 
103 หุน้กู ้ บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) - 02/10/2019 A- 5,000,000.00 5,074,795.45 
104 หุน้กู ้ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
- 25/07/2020 BBB+ 27,200,000.00 27,257,056.62 

105 หุน้กู ้ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

- 16/11/2020 BBB+ 36,400,000.00 36,541,504.28 

106 หุน้กู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

- 30/03/2021 A 28,800,000.00 28,775,667.46 

107 หุน้กู ้ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 05/10/2022 A 55,300,000.00 54,888,037.12 
108 หุน้กู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 19/07/2020 A- 39,800,000.00 40,559,409.87 
109 หุน้กู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 22/07/2021 A- 56,000,000.00 56,008,151.36 
110 หุน้กู ้ บริษทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 25/12/2021 A- 48,900,000.00 50,031,880.97 
111 หุน้กู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 17/05/2023 A- 49,600,000.00 50,071,588.86 
112 หุน้กู ้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) - 16/12/2021 AA 30,000,000.00 30,609,230.40 
113 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ

ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- 15/02/2022 A 20,900,000.00 21,143,535.16 

114 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2021 A 100,000.00 100,297.33 

115 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  

- 18/07/2021 A 16,800,000.00 17,803,583.96 
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116 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2023 A 22,600,000.00 22,536,560.22 

117 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลด้ิงส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 17/08/2022 AA- 62,100,000.00 63,194,493.87 

118 หุน้กู ้ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) - 12/07/2021 A- 200,000.00 209,131.36 
119 หุน้กู ้ บริษทั แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 

(มหาชน) 
- 12/04/2020 A- 34,100,000.00 34,293,900.44 

120 หุน้กู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) - 24/02/2020 BBB+ 23,800,000.00 23,878,492.64 
121 หุน้กู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) - 07/03/2021 BBB+ 28,400,000.00 28,507,834.25 
122 หุน้กู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) - 02/08/2021 BBB+ 36,200,000.00 36,304,696.92 
123 หุน้กู ้ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 05/10/2021 A+ 35,200,000.00 35,974,828.73 
124 หุน้กู ้ บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) - 28/03/2022 A 22,000,000.00 22,148,660.38 
125 หุน้กู ้ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 08/08/2019 A- 20,000,000.00 20,371,024.40 
126 หุน้กู ้ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 08/05/2022 A- 11,200,000.00 11,291,961.29 
127 หุน้กู ้ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 24/02/2020 BBB+ 41,800,000.00 41,891,704.18 

128 หุน้กู ้ บริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน)  

- 27/01/2020 BBB 10,000,000.00 10,111,316.90 

129 หุน้กู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 27/04/2021 A- 17,200,000.00 17,209,980.82 

130 หุน้กู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 24/04/2024 A- 16,300,000.00 16,424,150.42 

131 หุน้กู ้ ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

- 17/08/2021 AA 74,300,000.00 75,359,617.57 

132 หุน้กู ้ ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 21,100,000.00 21,432,978.89 

133 หุน้กู ้ บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
  

- 09/05/2024 A 13,100,000.00 13,239,867.78 
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134 หุน้กู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/09/2020 A 23,240,000.00 23,459,968.93 

135 หุน้กู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/12/2022 A 54,700,000.00 54,946,547.12 

136 หุน้กู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/05/2024 A 43,100,000.00 43,186,965.02 

137 หุน้กู ้ บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/12/2019 BBB+ 20,000,000.00 20,479,511.63 

138 หุน้กู ้ บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/12/2020 BBB+ 40,000,000.00 42,265,806.00 

139 หุน้กู ้ บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/11/2020 BBB+ 28,100,000.00 28,030,207.19 

140 หุน้กู ้ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) - 23/06/2020 A 500,000.00 507,721.35 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้    
  

 

 
 
6.  สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกนิ 1 ใน 3 (%)    
       -  ร้อยละ  35.68 
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ค าอธิบายการจัดอนัดบัเครดติตราสารหนีร้ะยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป 
ของสถาบันการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
AAA     อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต ่าท่ีสุด บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  
AA มีความเส่ียงต ่ามาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑสู์งมาก แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA  
A มีความเส่ียงในระดบัต ่า บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑสู์ง แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ 

BBB มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเม่ือเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ 

BB มีความเส่ียงในระดบัสูง บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เพียงพอ 

B มีความเส่ียงในระดบัสูงมาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการช าระหน้ี
ไดต้ามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

C มีความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีสูงท่ีสุด บริษทัไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยตอ้งอาศยัเง่ือนไขท่ี
เอ้ืออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ อยา่งมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหน้ีได ้ 

D เป็นระดบัท่ีอยูใ่นสภาวะผิดนดัช าระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 
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