
ณ วนัที 28 เมษายน 2566

กองทุนเปิดพรินซิเพิล สตราทีจิค อินคมั ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารแห่งหนี เงินฝากและตราสารกึงหนกีึงทุน

จัดทาํโดย  บริษทัหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน พรินซิเพิล จํากดั

กลุ่ม/ประเภท/ตราสารการลงทุน

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ตราสาร

Symbol ผู้รับรอง/อาวัล/คาํ

ประกัน
Rating Agency Rating

Rating*  ตราสาร

Rating Agency Rating

Rating* ผู้รับรอง วันทคีรบกาํหนด ราคายุติธรรม อัตราส่วนราคา

ยุติธรรมต่อ NAV 

(%)

สดัส่วนการลงทุนขัน

สงู (%)

1. ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 79,692,755.10 9.34
1.2810,893,592.10พนัธบตัรรฐับาล

 กระทรวงการคลัง 10,893,592.10 1.28
8.0668,799,163.00พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย

 ธนาคารแห่งประเทศไทย 68,799,163.00 8.06
2. ตราสารทีธนาคารทีมีกฏหมายเฉพาะจัดตงัขึน ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก / ผูส้งัจ่าย / รบัรอง / อาวลั / สลกั
หลงั / คําประกนั

18,492,984.21 2.17

2.1718,492,984.21เงินฝากธนาคาร

 ธนาคารกสกิรไทย จาํกัด ( มหาชน ) 6,324,758.16 0.74AA+FITCH

 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกัด  ( มหาชน ) 12,168,226.05 1.43AA-FITCH

3. ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถอือยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทุนได ้
(Investment grade)

318,516,342.87 37.32

37.32318,516,342.87หุน้กูบ้ริษทั

 บริษัท ภัทรลิสซิง จาํกัด  ( มหาชน ) 44,774,312.43 5.25BBB+TRIS

 บริษัท ช . การช่าง จาํกัด  ( มหาชน ) 2,430,221.64 0.28A-TRIS

 บริษัท ซีพี ออลล์ จาํกัด  ( มหาชน ) 19,926,395.70 2.33A+TRIS

 บริษัท โตโยต้า ลีสซิง  ( ประเทศไทย )  จาํกัด 9,115,072.56 1.07AAATRIS

 บริษัท เบอร์ลียุคเกอร์ จาํกัด  ( มหาชน ) 31,445,375.59 3.68ATRIS

 บริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์  ( ไทยแลนด ์)  จาํกัด  ( มหาชน ) 15,133,959.60 1.77A-FITCH

 บริษัท เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี  ( ประเทศไทย )  จาํกัด  ( มหาชน ) 11,982,197.76 1.40ATRIS

 บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชันซิสเทม จาํกัด 16,971,577.70 1.99A+TRIS

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน จาํกัด ( มหาชน ) 7,977,937.06 0.93A-TRIS

 บริษัท ศรีสวัสดิ คอร์ปอเรชัน จาํกัด  ( มหาชน ) 15,033,194.40 1.76BBB+TRIS
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 บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด  ( มหาชน ) 9,085,408.83 1.06BBB+TRIS

 บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จาํกัด  ( มหาชน ) 59,973,936.62 7.03A-TRIS

 บริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จาํกัด 11,042,774.82 1.29A+TRIS

 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จาํกัด 40,948,842.00 4.80A+TRIS

 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิิตีส ์แอนด์ พาวเวอร์ จาํกัด  ( มหาชน ) 10,036,023.00 1.18A-TRIS

 บริษัท บีทเีอส กรุ๊ป โฮลดิงส ์จาํกัด  ( มหาชน ) 12,639,113.16 1.48ATRIS

4. ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถอือยู่ในอนัดบัตํากว่าอนัดบัที
สามารถลงทุนได ้(Investment grade)

0.00 15.000.00

รวมการลงทุนในตราสารแห่งหนี เงินฝาก และตราสารกงึหนกีึงทุน

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ (NAV)
416,702,082.18
853,583,342.59

48.82
100.00

หมายเหตุ : * การจัดอันดับความน่าเชือถือ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทไีด้รับการยอมรับจากสาํนักงาน กลต.

ขอรับรองว่ารายงานนีถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

(นางสาว โช ซู ฮุน)

ตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าทสีายวางแผนและปฏบิัติการ

วันท ี8 พฤษภาคม 2566

ผู้มีอาํนาจลงลายมือชือผูกพันบริษัท

ตราสารหนีทไีม่มีคุณสมบัติตามประกาศท ีสน.28/2549 ซึงกองทุนได้ลงทุนไว้ มีมูลค่ายุติธรรม 0.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.0000 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิ


