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มลูค่า ณ วันท ี� 30 December 2565

รายละเอ ียดการลงทุน มลูค่าตามราคาตลาด %NAV

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

KT-mai

100.21หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 124,336,053.90

หุ้นสามัญ 

 หมวดเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 13,445,500.00 10.84

 หมวดทรัพยากร 489,856.00 0.40

 หมวดเทคโนโลยี 37,307,706.00 30.07

 หมวดธุรกิจการเงิน 1,788,930.00 1.44

 หมวดบริการ 38,438,498.35 30.98

 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม 5,285,029.10 4.26

 หมวดสินค้าอปุโภคบริโภค 5,852,100.00 4.72

 หมวดอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 7,741,650.00 6.24

ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิท ี�จะซ ื Cอห ุ้น 

37,025.00 0.03

เงนิฝากธนาคาร 

 อนัดบัความนา่เชื2อถือ :  AA 13,949,759.45 11.24

-0.21อ ื�นๆ -262,616.05

ประเภทรายการค้างรับอ ื�นๆ

3,382,052.39 2.73

ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี Cส ินอ ื�นๆ

-3,644,668.44 -2.94

124,073,437.85 100.00มลูค่าทรัพย์สินสุทธ ิ



สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Tris Rating 
ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 

ปี ขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมาย
ดังนี ้
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้น

ในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มคีวามสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ 
AAA 

A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์ูง 
แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตำ่
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สงูท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึง
จะมีความสามารถในการชำระหนี้ได ้

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผูอ้อกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี ้
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มสีถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผดินัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดติในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดบัดังกลา่ว
ซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงยิ่งข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได ้



T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 

อันดับเครดิตทุกประเภทท่ีจัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดติตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมเีครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยท่ีความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 

ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ท่ีอาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดบัเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชำระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก ่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดบัเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ท้ังนี้ เพ่ือเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือ่ถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความเสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือข้ันปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้



ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อื่นที ่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือใน
ประเภทท่ีสูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเง่ือนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้
ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื ่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

 D (tha) อันดับความน่าเช่ือถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนีซ้ึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนดัชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถข้ันสูงสุดในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือท่ีมีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเช่ือถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเง่ือนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเช่ือถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนหรือตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน 



หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสัน้ สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งช้ีพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเช่ือถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเช่ือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มใน
การปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือ
คงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเช่ือถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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