
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานะการลงทุน 

รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

เรียน   ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด (บลจ.พรินซิเพิล)  ขอน าส่งรายงาน 

ประจ ารอบระยะเวลา  12  เดือน งวดวันที่  1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562   ของกองทุน

เปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชพี  มายังผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกท่าน 

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ   

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในชว่งคร่ึงปีแรกของปี 2561   ยังคงขยายตัวในหลาย ๆ ภมูิภาค 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกัอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน และญ่ีปุ่น ส่งผลให้ประเทศไทย

ได้รับอานิสงค์การเติบโตจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ไตรมาส 2 

ปี 2561 เติบโตถึง 4.6%YoY มากกวา่ที่ตลาดคาด ขณะที่ช่วงคร่ึงปีหลังกลุ่มประเทศ Emerging 

Market เร่ิมได้รับผลกระทบจากสงครามการคา้ที่ยกระดับความตึงเครียดมากขึ้นส่งผลต่อการส่งออก

ที่ชะลอตัวค่อนขา้งชัดเจนทัง้ภูมภิาค โดยเฉพาะจีนและเอเชีย 

ประเทศไทยภาคก็ได้รับผลกระทบเช่นกนั โดยชะลอตัวลงทั้งภาคการส่งออกจากประเด็น

สงครามการคา้ และภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวจากนกัท่องเทีย่วจีนยังลดลงต่อเนื่อง แม้จะได้แรงส่ง

จากการลงทุนภาคเอกชนทีข่ยายตัวอย่างต่อเนือ่ง แต่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ก็โดนฉุดให้โตเพียง 

3.3% ต ่ากว่าที่ตลาดคาด และต ่ากวา่ไตรมาส 2 ค่อนข้างมาก เนื่องจากประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออก

ค่อนข้างมาก แต่ก็สามารถกลับมาขยายตัวได้สูงในไตรมาส 4 โดยโตถงึ 3.7% จากการบริโภค

ภาคเอกชนทีข่ยายตัวเกินความคาดหมายประกอบกับเม็ดเงินลงทุนจากโครงการภาครัฐ รวมถงึ

สัญญาณฟื้ นตัวของตัวเลขนักท่องเทีย่วในไตรมาส 4 จากมาตรการ Free VISA on arrival ท าให้

เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2561 โต 4.1% 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ไตรมาสแรกยังคงรักษาการเติบโตได้ดี หนุนโดยการบรโิภคและการ

ลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวดี อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 2 ผลกระจบจากสงครามการคา้เร่ิมสะท้อน

จากตัวเลขด้านการลงทนุและการบริโภคทีช่ะลอลงมากกว่าทีค่าด ท าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมกีาร

ปรับประมาณการณก์ารขยายตัวสู่ระดับ 3.3% ในปี 2562 โดยยังคงเนน้ย ้าการติดตามปัจจัยเส่ียงจาก

ภายนอกเป็นหลัก เร่ืองแรก คือ สงครามการค้าที่คาดเดาผลลพัธ์ได้ยาก เร่ืองต่อมาคือการเจราเร่ือง 

BREXIT ที่ยังไม่มคีวามชัดเจนอีกทั้งการลาออกของนาง เทเรซา เมย์ จะเพ่ิมความไม่แน่นอนหลังจากนี้

มากขึ้น  นอกจากนี้กยั็งมีประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ความเส่ียงในกลุ่มประเทศ EM บางประเทศที่มี

ปัจจัยพ้ืนฐานเศรษฐกิจเปราะบางและมีแนวโนม้ชะลอตัวจากสงครามการคา้   ซ่ึงความเส่ียงเหลา่นี้

นอกจากจะสร้างความผันผวนต่อการลงทุนแล้ว ยังส่งผลต่อเศรษฐกจิทั่วโลกในระยะต่อไปอีกด้วย 

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ 

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับท่าทีเป็น Dovish ค่อนข้างชัดเจนในการ

ด าเนินนโยบายการเงินต้ังแต่ช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นตามแผน

อีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 2561 ไปก็ตาม ล่าสุดตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะ

คงดอกเบ้ียในปีนี้ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเร่ิมชะลอลง  



 

3 
 

 

 

ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปคาดว่าจะคงดอกเบ้ียในปีนี้เช่นกัน ในส่วนของธนาคารกลางญ่ีปุ่นก็

ด าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี 2563  

ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบายคร้ังแรกนับต้ังแต่ปี 2554 ขึ้นมา

ที่ 1.75% เมื่อตอนส้ินปี 2561 ตามที่ตลาดคาดการณ ์ในการประชุมคร้ังลา่สุดมแีนวโน้มทีจ่ะคงดอกเบ้ีย

ตลอดทั้งปีนี้ แม้จะยังคงมุมมองเชิงบวกของการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2562 แต่คาดว่าการเติบโต

อาจจ ากัดมากขึ้นจากผลกระทบจากปัจจัยเส่ียงภายนอกที่สูงกว่าคาดการณ์และมีทีท่าจะยืดเย้ือและไม่

แน่นอนมากขึ้น อีกทั้งยังคงระมัดระวังความเส่ียงที่สะสมในระบบการเงินจากสภาพแวดล้อมดอกเบ้ียที่

ต ่านานเกินไป โดยยังย ้าชัดเจนว่าแนวทางการด าเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลข

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

 ภาวะตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าที่ยกระดับความตึง

เครียด รวมทั้งความไม่แน่นอนการเจรจาเร่ือง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและ

ระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury  แต่มีแรงซ้ือเข้า

มาอย่างต่อเนื่องจากการปรับเพ่ิมน ้าหนักในดัชนีของ JP Morgan GBI-EM ท าให้ Yield Curve มี

แนวโน้มแบนลง (Flatten) ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะส้ัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะ

ส้ันทรงตัวในระดับใกล้เคียงอัตราดอกเบ้ียนโยบายปัจจุบันที่บริเวณ 1.70-1.75% 

การลงทุนของกองทุน  

 กองทุนเน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะและตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทน

เหมาะสมกับความเส่ียง มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงินต้น เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีใน

ระยะยาว 

  

สุดท้ายนี้ บลจ.พรินซิเพิล  ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจ

ลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ.พรินซิเพิล 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
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Fund Name: PRINCIPAL FIRMF
Balance Date: Fri 26 Jul 2019
Inception: Fri 5 Aug 2005

ผลการด าเนินงาน ณ วนัที ่26 กรกฎาคม 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 65,166,589.50
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 13.5340

ผลตอบแทนย้อนหลัง
ผลตอบแทนของ

กองทุน

เกณฑ์

มาตรฐาน*

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
Information Ratio

3 เดือน 0.99% 4.26% 0.33% -7.56
6 เดือน 1.42% 5.01% 0.27% -4.98

1 ปี1 1.98% 7.46% 0.28% -4.32
3 ปี1 1.47% 3.28% 0.31% -1.79
5 ปี1 2.16% 4.60% 0.44% -2.12

10 ปี1 2.16% 4.48% 0.48% -1.81
YTD 1.48% 5.38% 0.27% -4.36

ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน2 2.20% 4.93% 0.53% -1.43
1 % ต่อปี (Annualized Return)
2 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตั้งมาแลว้ 1 ปีข้ึนไป
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใชปั้จจุบนั GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%
**เกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นอดีต

1 ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2548 ถึง 29 กนัยายน 2561 ใชเ้กณฑม์าตรฐาน GovBond Index 50.00% + CorpBBBup Index 50.00%
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1.  แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษทัต่างๆ ในรอบปีปฏิทิน ไดจ้าก web site ของบริษทัจดัการ (www.principal.th) 

 

2. รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 

 

รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วข้องทีม่กีารท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพลิ ตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ 

ตั้งแต่วนัที ่ 1  สิงหาคม  2561  ถึงวันที ่ 31  กรกฎาคม  2562 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ

กองทุนรวมได้ท่ี  บริษัทจัดการโดยตรง หรือท่ี  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 

3. รายช่ือผู้จดัการกองทุนรวม 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนทีบ่ริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพลิ ตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ 

 

1. นายวนิ  พรหมแพทย ์

2. นางสาวชนยักานต ์ สวสัดิฤกษ ์

3. นายวสุชนม ์ ทรายแกว้ 

4.   นายปิยะศกัด์ิ  ดวงบณัฑิตกลุ 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนทั้งหมดไดท่ี้ website ของบริษทั

จดัการ (www.principal.th) 

 

 

http://www.sec.or.th/
http://www.sec.or.th/
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4. รายงานรายละเอยีดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดทีม่ใิช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปทีเ่กดิจากการลงทุน 

              - ไม่มี – 

 

5. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธุรกจิกองทุนรวม 

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) – 

 

6. ค่านายหน้าทั้งหมดจากการทีบ่ริษัทส่ังซ้ือขายหลกัทรัพย์ฯ 

    - ไม่มี - (กองทุนตราสารหน้ี) 
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7.รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผูกพนั 

รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพนั 
ณ วนัที ่ 31  กรกฎาคม 2562 

รายละเอยีดการลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพลิ ตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี             3,392,008.35   4.79  

  อายคุงเหลือ 1-3  ปี             8,164,449.99   11.50  

 พนัธบตัรกระทรวงการคลงั    

  อายคุงเหลือนอ้ยกวา่ 1 ปี               720,875.02   1.02  

  อายคุงเหลือ 1-3  ปี           13,130,928.83   18.51  

  อายคุง 3  ปีข้ึนไป             1,691,626.43   2.38  

 พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีกระทรวงการคลงัเป็นผูอ้อก/รับรอง/อาวลั/ค ้าประกนั  

  อายคุงเหลือ 1-3  ปี             1,364,587.91   1.92  

 พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหน้ีรัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก/รับรอง/อาวลั/ค ้าประกนั   

  อายคุงเหลือ 1-3  ปี               100,371.95   0.14  

 หุน้กู ้   
   

  Rate  AAA              4,479,774.52   6.26  

  Rate  AA+                705,756.13   1.00  

  Rate  AA              5,369,537.33   7.57  

  Rate  AA-              3,884,442.63   5.48  

  Rate  A+                711,971.98   1.00  

  Rate  A              4,710,758.82   6.64  

  Rate  A-            12,315,256.46   17.37  

  Rate  BBB+             5,051,418.42   7.12  

 เงินฝากธนาคาร              6,379,944.13   9.00  
อ่ืน ๆ             

 ทรัพยสิ์นอ่ืน                515,684.72   0.73  

 หน้ีสินอ่ืน  (1,773,549.86)  (2.44) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ            70,915,843.76    100.00 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้   
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รายงานสรุปจ านวนเงนิลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงนิฝากหรือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรุปเงนิลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพลิ ตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด % NAV 

(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
  

      - ตราสารภาครัฐไทย 28,464,476.53 40.14 

      - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - ไม่มี - - ไม่มี - 

 (ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ ผูค้  ้าประกนั 7,492,824.78 10.57 

 (ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 36,176,407.59 51.01 

 (ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ - ไม่มี - - ไม่มี - 

สัดส่วนเงนิลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษทัจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง)= 15% NAV 
  

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้  
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รายละเอยีดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 

  
กองทุนเปิดพรินซิเพลิ ตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ  

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงิน
ตน้/ 

มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทิสโก ้จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A 2,646.79 2,648.64 

2 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA- 6,354,427.71 6,354,509.01 

3 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AAA 20,062.63 20,075.34 

4 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- - AA+ 2,710.21 2,711.14 

5 พนัธบตัร
รัฐบาล 

กระทรวงการคลงั - 14/07/2021 N/A 5,900,000.00 6,439,307.02 

6 พนัธบตัร
รัฐบาล 

กระทรวงการคลงั - 13/08/2019 N/A 400,000.00 410,764.63 

7 พนัธบตัร
รัฐบาล 

กระทรวงการคลงั - 17/06/2022 N/A 5,600,000.00 5,640,958.90 

8 พนัธบตัร
รัฐบาล 

กระทรวงการคลงั - 17/12/2023 N/A 1,000,000.00 1,031,476.14 

9 พนัธบตัร
รัฐบาล 

กระทรวงการคลงั - 13/12/2019 N/A 309,000.00 310,110.39 

10 พนัธบตัร
รัฐบาล 

กระทรวงการคลงั - 15/07/2021 N/A 1,000,000.00 1,050,662.91 

11 พนัธบตัร
รัฐบาล 

กระทรวงการคลงั - 10/05/2028 N/A 600,000.00 660,150.29 

12 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 27/08/2020 N/A 1,000,000.00 1,009,279.07 
13 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/09/2020 N/A 1,500,000.00 1,505,663.02 
14 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/11/2020 N/A 2,200,000.00 2,213,969.38 
15 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 18/02/2021 N/A 600,000.00 605,032.62 
16 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/03/2021 N/A 1,100,000.00 1,104,804.87 
17 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/09/2021 N/A 1,700,000.00 1,725,701.03 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงิน
ตน้/ 

มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

18 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 12/09/2019 N/A 700,000.00 698,609.29 
19 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 19/09/2019 N/A 1,600,000.00 1,596,319.39 
20 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 26/09/2019 N/A 1,100,000.00 1,097,079.67 
21 พนัธบตัร ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ 
- 12/01/2020 AAA 1,350,000.00 1,364,587.91 

22 พนัธบตัร บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่
อาศยั 

- 29/11/2020 AA- 100,000.00 100,371.95 

23 หุน้กู ้ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/01/2021 AAA 400,000.00 400,502.82 

24 หุน้กู ้ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/04/2022 AAA 700,000.00 712,377.83 

25 หุน้กู ้ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/01/2022 AA- 1,000,000.00 1,012,446.55 

26 หุน้กู ้ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนิูเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 

- 02/08/2021 BBB+ 400,000.00 405,559.16 

27 หุน้กู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/04/2021 BBB+ 300,000.00 299,174.16 

28 หุน้กู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/07/2022 A 300,000.00 304,013.29 

29 หุน้กู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/06/2024 A 400,000.00 406,358.21 

30 หุน้กู ้ บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/06/2021 A- 300,000.00 301,434.35 

31 หุน้กู ้ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
  

- 29/09/2021 A+ 100,000.00 100,896.08 

32 หุน้กู ้ บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลล
อปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 100,000.00 101,852.70 

33 หุน้กู ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร 
จ ากดั 

- 05/09/2021 A- 500,000.00 506,346.71 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงิน
ตน้/ 

มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

34 หุน้กู ้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) - 15/11/2021 AAA 500,000.00 524,036.62 
35 หุน้กู ้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) - 06/03/2024 AAA 900,000.00 1,093,914.25 
36 หุน้กู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 28/11/2021 BBB+ 400,000.00 405,406.20 

37 หุน้กู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ 
แอนด ์พาวเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 600,000.00 607,827.79 

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

- 15/12/2022 A- 200,000.00 203,143.72 

39 หุน้กู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง 
จ ากดั (มหาชน) 

- 10/08/2020 BBB+ 300,000.00 303,217.72 

40 หุน้กู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/02/2021 BBB+ 500,000.00 503,444.72 

41 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 21/12/2019 AA- 300,000.00 301,046.38 

42 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 08/09/2021 AA- 500,000.00 509,120.32 

43 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 23/06/2022 AA- 100,000.00 103,105.29 

44 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 18/07/2024 AA- 300,000.00 300,868.12 

45 หุน้กู ้ บริษทั บริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 

- 21/06/2025 AA- 800,000.00 836,097.26 

46 หุน้กู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/02/2021 AA+ 200,000.00 203,911.15 

47 หุน้กู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/01/2022 AA+ 200,000.00 201,922.62 

48 หุน้กู ้ บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) 
จ ากดั 
 

- 26/11/2019 AAA 300,000.00 301,477.47 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงิน
ตน้/ 

มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

49 หุน้กู ้ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์
แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 

- 28/03/2022 A- 200,000.00 201,400.82 

50 หุน้กู ้ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์
แอนด ์ลีส จ ากดั (มหาชน) 
  

- 25/07/2023 A- 200,000.00 200,268.44 

51 หุน้กู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 10/11/2019 BBB+ 200,000.00 201,400.77 

52 หุน้กู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 10/02/2020 BBB+ 300,000.00 305,974.00 

53 หุน้กู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

- 28/02/2021 BBB+ 500,000.00 511,515.80 

54 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 29/10/2019 A- 500,000.00 505,661.49 
55 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 29/05/2020 A- 200,000.00 201,894.72 
56 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 08/11/2020 A- 200,000.00 202,637.71 
57 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 24/07/2021 A- 200,000.00 200,240.89 
58 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 14/12/221 A- 300,000.00 301,377.34 
59 หุน้กู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 24/01/2022 A- 200,000.00 200,306.77 
60 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
- 17/08/2019 A- 100,000.00 101,041.10 

61 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 27/11/2020 A- 200,000.00 202,215.93 

62 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/03/2022 A- 100,000.00 101,742.72 

63 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 20/12/2022 A- 200,000.00 200,809.81 

64 หุน้กู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 27/03/2024 A- 100,000.00 102,737.88 

65 หุน้กู ้ บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหาร
เงิน จ ากดั 
 

- 19/06/2022 AAA 1,000,000.00 1,006,080.53 
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  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงิน
ตน้/ 

มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

66 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/06/2020 A- 300,000.00 301,516.57 

67 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 04/08/2020 A- 800,000.00 812,019.56 

68 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/12/2020 A- 400,000.00 400,900.26 

69 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/12/2020 A- 200,000.00 201,401.75 

70 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/02/2021 A- 2,400,000.00 2,414,066.01 

71 หุน้กู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 08/02/2021 A- 400,000.00 400,561.62 

72 หุน้กู ้ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2020 BBB+ 300,000.00 302,934.23 

73 หุน้กู ้ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 03/02/2021 BBB+ 100,000.00 101,642.77 

74 หุน้กู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 01/09/2019 A- 200,000.00 202,082.05 
75 หุน้กู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 18/08/2020 A- 200,000.00 202,803.26 
76 หุน้กู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 23/02/2021 A- 300,000.00 302,655.75 
77 หุน้กู ้ บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซ่ิง 

จ ากดั (มหาชน) 
- 27/07/2020 AA+ 300,000.00 299,922.36 

78 หุน้กู ้ บริษทั โตโยตา้ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 18/01/2020 AAA 400,000.00 401,385.00 

79 หุน้กู ้ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/07/2020 A+ 300,000.00 301,855.38 

80 หุน้กู ้ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) 

- 15/03/2021 A 100,000.00 101,148.34 

81 หุน้กู ้ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) 
 

- 29/03/2024 A 300,000.00 213,162.18 
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82 หุน้กู ้ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั (มหาชน) 

- 29/03/2024 A 200,000.00 319,784.87 

83 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/09/2020 AA 200,000.00 203,126.39 

84 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2021 AA 200,000.00 205,344.61 

85 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/03/2021 AA 1,000,000.00 1,033,171.63 

86 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/03/2023 AA 100,000.00 101,942.53 

87 หุน้กู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 01/03/2024 AA 600,000.00 632,432.32 

88 หุน้กู ้ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/01/2022 AA- 200,000.00 204,288.35 

89 หุน้กู ้ บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั - 21/03/2021 AA 100,000.00 101,097.10 
90 หุน้กู ้ บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2024 AA 100,000.00 100,422.06 
91 หุน้กู ้ บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั - 05/07/2026 AA 200,000.00 201,456.97 
92 หุน้กู ้ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์

เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 25/07/2020 BBB+ 300,000.00 300,274.45 

93 หุน้กู ้ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์
เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- 16/11/2020 BBB+ 300,000.00 302,908.81 

94 หุน้กู ้ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากดั (มหาชน) 

- 08/08/2021 AA 800,000.00 848,971.63 

95 หุน้กู ้ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จ ากดั (มหาชน) 

- 31/08/2021 AA 600,000.00 612,187.05 

96 หุน้กู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการ
เช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม  
โกรท 
 

- 30/03/2021 A 200,000.00 200,512.14 
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97 หุน้กู ้ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 05/10/2022 A 400,000.00 404,763.52 

98 หุน้กู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 19/07/2020 A- 300,000.00 302,812.35 

99 หุน้กู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 22/07/2021 A- 400,000.00 399,144.99 

100 หุน้กู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/12/2021 A- 400,000.00 407,470.79 

101 หุน้กู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 17/05/2023 A- 500,000.00 513,288.23 

102 หุน้กู ้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 16/12/2021 AA 200,000.00 203,805.95 

103 หุน้กู ้ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

- 02/05/2023 AA 200,000.00 205,475.22 

104 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 15/02/2022 A 200,000.00 205,960.41 

105 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/03/2021 A 200,000.00 201,950.09 

106 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 18/07/2021 A 200,000.00 210,055.81 

107 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- 14/03/2023 A 200,000.00 203,018.88 

108 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ต้ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 
 

- 18/05/2023 A 700,000.00 720,065.68 
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109 หุน้กู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ต้ี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

- 17/08/2022 AA- 600,000.00 617,470.36 

110 หุน้กู ้ บริษทั แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอป
เมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

- 12/04/2022 A- 300,000.00 304,808.53 

111 หุน้กู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 24/02/2020 BBB+ 100,000.00 100,857.26 

112 หุน้กู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 07/03/2021 BBB+ 200,000.00 200,636.81 

113 หุน้กู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 
จ ากดั (มหาชน) 

- 02/08/2021 BBB+ 300,000.00 303,288.96 

114 หุน้กู ้ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 05/10/2021 A+ 300,000.00 309,220.52 

115 หุน้กู ้ บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 28/03/2022 A 200,000.00 202,870.07 

116 หุน้กู ้ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 29/11/2019 A- 100,000.00 100,675.07 

117 หุน้กู ้ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 08/05/2022 A- 100,000.00 102,190.84 

118 หุน้กู ้ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
  

- 24/02/2020 BBB+ 300,000.00 302,428.69 

119 หุน้กู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 27/04/2021 A- 100,000.00 100,123.68 

120 หุน้กู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 30/06/2022 A- 200,000.00 200,335.97 

121 หุน้กู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 

- 24/04/2024 A- 200,000.00 203,458.29 
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122 หุน้กู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN 
รีเทล โกรท 

- 17/08/2021 AA 700,000.00 714,128.09 

123 หุน้กู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์CPN 
รีเทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 200,000.00 205,975.78 

124 หุน้กู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 07/09/2020 A 200,000.00 203,272.25 

125 หุน้กู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 26/12/2022 A 400,000.00 402,757.72 

126 หุน้กู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 24/05/2024 A 400,000.00 411,065.36 

127 หุน้กู ้ บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง 
จ ากดั (มหาชน) 

- 30/11/2020 BBB+ 200,000.00 200,753.91 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้     
 

 

8.  สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกนิ 1 ใน 3 (%)    

     -  ร้อยละ  ….. 
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