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รายงานสถานะการลงทุน 
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคมั ส าหรับกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

ต้ังแต่วันที ่16 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 
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เรียน      ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด ขอน าส่งรายงานประจ ารอบระยะเวลา  6  เดือน งวดวันท่ี 16 

สิงหาคม  2562 ถึง 31 มกราคม 2563 ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟกิซ์ อินคัม ส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มายัง

ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

 

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการขยายตัวท่ีสวนทางกับตอนปี 2561 ท่ีโตท้ังปีถึง 4.1% โดยเม่ือเข้าสู่ไตรมาสแรกของปี 

2562 การเติบโตได้ชะลอลงมาท่ี 2.8%YoY ซ่ึงมาจากการชะลอลงของภาคการส่งออกเป็นหลัก และในไตรมาส 2 เศรษฐกิจ

ขยายตัวได้ท่ีระดับ 2.3%YoY  ส่วนไตรมาส 3 ขยายตัวได้ท่ีระดับ 2.4% ซ่ึงผลกระจบจากสงครามการค้าได้สะท้อนจาก

ตัวเลขด้านการลงทุนและการน าเข้าท่ีชะลอลงอย่างต่อเน่ือง ท าให้ธปท.และสศค.มีการปรับลดประมาณการณ์การขยายตัวลง

มาท่ีระดับ 2.5-2.6% ส าหรับในปี 2562 และ 2.8% ส าหรับปี 2563 โดยยังคงเน้นย ้าการติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกเป็น

หลัก เร่ืองแรก คือ สงครามการค้าท่ีลุ้นว่าจะมีการเจรจาเซ็น Trade Deal Phase 1 ได้ส าเร็จหรือไม่ เร่ืองต่อมาคือการเจรจา

เร่ือง BREXIT ท่ีใกล้ถึงก าหนดการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป นอกจากน้ีก็ยังมีปัจจัยในประเทศ เช่น ภาวะภัยแล้ง ความ

ล่าช้าของพรบ.งบประมาณปี 63 เป็นต้น 

ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ 

ด้านนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับท่าทีเป็น Dovish ค่อนข้างชัดเจนในการด าเนินนโยบายการเงิน

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ท่ีผ่านมา แม้ว่าจะได้ปรับอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นตามแผนอีก 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ส่งท้ายปี 

2561 ไปก็ตาม ท้ังน้ีในช่วงคร่ึงปีหลัง 2562 ก็ได้ปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงไป 3 คร้ังติดกันลงมาอยู่ท่ี 1.50-1.75% 

เน่ืองจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเร่ิมชะลอลงและผลจากสงครามการค้าสร้างความไม่แน่นอนมากกว่าท่ีประเมิน ขณะท่ี

ทางด้านธนาคารกลางยุโรปก็กลับมาด าเนินนโยบายผ่อนคลายพร้อมย ้าจะท าทุกวิถีทางเพ่ือประคองเศรษฐกิจต่อไป ในส่วน

ของธนาคารกลางญ่ีปุ่นก็ด าเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปี 2563  

ส าหรับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบายคร้ังแรกนับตั้งแต่ปี 2554 ขึ้นมาท่ี 1.75% เม่ือตอนสิ้น

ปี 2561 ตามท่ีตลาดคาดการณ์ ในการประชุมคร้ังเดือนสิงหาคมก็ได้ปรับลดดอกเบ้ียเป็นคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองในเดือน

พฤศจิกายน จนกลับลงมาสู่ระดับต ่าสุดในรอบสิบปีท่ี 1.25% โดยเรียกว่าเป็น “Insurance Cut” เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจท่ี

เผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้ามากกว่าท่ีประเมิน ซ่ึงมีแนวโน้มยืดเย้ือและตึงเครียดมากย่ิงขึ้น โดยยังย ้าชัดเจนว่าแนว

ทางการด าเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้นการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินความเหมาะสมต่อไป 

 ภาวะตลาดตราสารหน้ีในช่วงคร่ึงปีแรกมีความผันผวนสูงจากสงครามการค้าท่ียกระดับความตึงเครียด รวมท้ัง

ความไม่แน่นอนการเจรจาเร่ือง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวน

ตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury  แต่มีแรงซ้ือจากต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเน่ืองจากการปรับเพ่ิมน ้าหนักใน

ดัชนีของ JP Morgan GBI-EM รวมท้ังเงินบาทไทยท่ีมีทิศทางแข็งค่าต่อเน่ืองจากมุมมองของการเป็น Safe haven ของ

กลุ่ม Ems ท าให้ Yield Curve มีแนวโน้มแบนลง (Flatten) ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรระยะสั้นทรงตัวในระดับใกล้เคียงอัตราดอกเบ้ียนโยบายท่ีบริเวณ 1.70-1.75% จนกระท่ังช่วงคร่ึงปีหลังท่ี ธปท.ปรับ

ลดดอกเบ้ียนโยบายลงมาอยู่ท่ี 1.50% และ 1.25% ตามล าดับ จึงท าให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงอย่างมากโดยอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน้น้อยกว่า 1 ปีและพันธบัตรรุ่นอายุ 2-10 ปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดอกเบ้ียนโยบาย 

ทังน้ีเม่ือเข้าสู่เดือนแรกของปี 2563 ตลาดเร่ิมสะท้อนความคาดหวังว่าธปท.จะปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงต่ออีกคร้ังซ่ึง

สะท้อนผ่านอัตราผลตอบแทนท่ีปรับตัวลดลงไปต ่ากว่าดอกเบ้ียนโยบาย โดยความคาดหวังน้ีเกิดจากความเสี่ยงของปัจจัย

ใหม่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยท่ีส่อเค้าชะลอลงกว่าปีก่อนหน้าจากปัจจัยต่างๆ 

ภายในประเทศ เช่น ความล่าช้าของพรบ.งบประมาณปี 63 ภัยแล้ง และการบริโภคายในประเทศท่ีอ่อนแอ เป็นต้น 

การลงทุนของกองทุน  

 กองทุนเน้นการเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหน้ีคุณภาพดี มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและเงิน

ต้นท่ีม่ันคงและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง เพ่ือให้ได้รับอัตราผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว  

 

สุดท้ายน้ี บลจ. พรินซิเพิล  ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน ท่ีได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวม

ของ บลจ. พรินซิเพิล 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด 
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Fund Name: PRINCIPAL iFIXEDPVD
Balance Date: Fri 31 Jan 2020
Inception: Fri 16 Aug 2019

ผลการด าเนินงาน ณ วนัที ่31 มกราคม 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) 4,390,069,211.82
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) 10.1147

ผลตอบแทนย้อนหลัง
ผลตอบแทนของ

กองทุน

เกณฑ์

มาตรฐาน*

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน
Information Ratio

3 เดือน 0.95% 0.86% 0.42% 1.26
6 เดือน n/a n/a n/a n/a

1 ปี1 n/a n/a n/a n/a
3 ปี1 n/a n/a n/a n/a
5 ปี1 n/a n/a n/a n/a

10 ปี1 n/a n/a n/a n/a
YTD 0.46% 0.28% 0.55% 6.07

ตั้งแต่จดัตั้งกองทุน2 1.15% 1.12% 0.39% 0.28
1 % ต่อปี (Annualized Return)
2 % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจดัตั้งมาแลว้ 1 ปีข้ึนไป
*เกณฑม์าตรฐานท่ีใชปั้จจุบนั GovBond 1-3Yrs Index 50.00% + MTMCorpA-up 1-3Yrs Index 25.00% + Avg12MFixed 25.00%
**เกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นอดีต     -
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1. รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีมกีารท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 
 

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีมกีารท าธุรกรรมกับกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  31  มกราคม  2563 

- ไม่มี - 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนรวมไดท่ี้ บริษทั
จดัการโดยตรง หรือท่ี website ของบริษทัจดัการ (www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 
2. รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
    ของธุรกิจกองทุนรวม 
     - ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้ริการบคุคลอืน่ (Soft Commission) – 
 
 
3. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่มิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ท่ัวไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
      - ไม่มี – 
 
4. ค่านายหน้าท้ังหมดจากการที่บริษัทส่ังซ้ือขายหลักทรัพย์ฯ 
    - ไม่มี  - 
 
  

http://www.principal.com/
http://www.sec.or.th/
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5. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพนั 
 

รายละเอยีดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพนั 
ณ วันที่  31  มกราคม  2563 

รายละเอยีดการลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

    

มูลค่าตามราคาตลาด 
(บาท)*1  % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       

 พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    

  อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี         234,937,333.37   5.36  

  อายคุงเหลือ 1-3 ปี         334,833,317.79   7.62  

 พนัธบตัรรัฐบาล     

  อายคุงเหลือ 1-3 ปี         857,418,974.07   19.54  

  อายคุงเหลือ 3-7 ปี         250,331,629.82   5.70  

  อายคุงเหลือมากกว่า 7 ปี           99,361,315.42   2.26  

 พนัธบตัรท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูอ้อก/รับรอง/อาวลั/ค ้าประกนั           10,693,212.06   0.24  

 หุ้นกู ้      

  Rate  AAA            83,223,427.44   1.89  

  Rate  AA+            77,531,374.09          1.77  

  Rate  AA          265,052,332.38          6.03  

  Rate  AA-          206,225,346.73          4.69  

  Rate  A+            87,049,045.10          1.98  

  Rate  A          279,774,689.48   6.37  

  Rate  A-        1,009,411,427.69   22.99  

  Rate  BBB+         581,326,304.78         13.26  

 เงินฝากธนาคาร            34,934,178.06   0.80  
อ่ืน ๆ             

 ทรัพยสิ์นอื่น  9,051,855.61   0.21  

 หน้ีสินอ่ืน  (31,086,552.07)  (0.71) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ        4,390,069,211.82    100.00 
หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้   
  

*2 อนัดบัเครดิตของผูอ้อกตราสารหน้ี   
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รายงานสรุปจ านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี ้เงินฝากหรือตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทุน ของกองทุนรวม 

รายงานสรุปเงินลงทุน 
กองทุนเปิดพรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มของตราสาร 

มูลค่าตาม   

ราคาตลาด 
% 

NAV 
(บาท)*   

 (ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

      - ตราสารภาครัฐไทย 
 

1,776,882,570.47  
   40.48  

      - ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - ไม่มี - - ไม่มี - 
 (ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุน     

      เป็นผูอ้อก ผูส่ั้งจา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือ ผูค้  ้าประกนั 
    

117,138,859.07  
     2.67  

 (ค) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(investment 
grade) 

 
2,518,082,478.74  

   57.36  

 (ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้   

      (investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ - ไม่มี - - ไม่มี - 
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV   
หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้  
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รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวัใน Port 
กองทุนเปิดพรินซิเพลิ คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  ประเภท ผูอ้อก 

ผูค้  ้า/ 
ผู ้

รับรอง/ 
ผูส้ลกั
หลงั 

วนัครบ
ก าหนด 

อนัดบั 
ความ 

น่าเช่ือถือ 

 จ านวนเงินตน้/ 
มูลค่าหนา้ตัว๋  

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

1 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/2022 N/A 80,200,000.00 82,459,959.81 
2 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 14/07/2021 N/A 394,600,000.00 430,067,744.99 
3 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/2026 N/A 26,800,000.00 28,515,921.19 
4 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/06/2022 N/A 337,900,000.00 344,891,269.27 
5 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/06/2038 N/A 17,000,000.00 21,484,940.85 
6 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 17/12/2024 N/A 218,100,000.00 221,815,708.64 
7 พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 25/06/2032 N/A 61,600,000.00 77,876,374.57 
8 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 12/03/2021 N/A 70,800,000.00 71,644,612.85 
9 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 21/05/2020 N/A 88,600,000.00 89,013,113.44 
10 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 24/09/2021 N/A 188,000,000.00 192,409,583.24 
11 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 26/11/2020 N/A 138,500,000.00 139,928,682.91 
12 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 26/08/2021 N/A 70,000,000.00 70,779,121.70 
13 พนัธบตัร กระทรวงการคลงั - 27/02/2020 N/A 6,000,000.00 5,995,537.02 
14 พนัธบตัร บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั - 29/11/2020 AA- 10,600,000.00 10,693,212.06 
15 เงินฝาก

ธนาคาร 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- - A- 2,875,016.51 2,875,645.40 

16 เงินฝาก
ธนาคาร 

ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) - - A 32,051,117.81 32,058,532.66 

17 หุ้นกู ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - 26/01/2021 AAA 35,300,000.00 35,536,522.71 
18 หุ้นกู ้ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) - 04/04/2022 AAA 45,300,000.00 46,668,158.30 
19 หุ้นกู ้ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) - 23/06/2020 A 300,000.00 302,103.29 
20 หุ้นกู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) - 26/04/2021 BBB+ 28,900,000.00 29,048,629.52 
21 หุ้นกู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) - 16/01/2023 BBB+ 22,500,000.00 22,580,122.73 
22 หุ้นกู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) - 05/08/2020 BBB+ 18,800,000.00 19,134,436.39 
23 หุ้นกู ้ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) - 09/05/2021 A- 6,300,000.00 6,626,034.89 
24 หุ้นกู ้ บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 05/10/2021 A+ 6,300,000.00 22,852,241.79 
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มูลค่าตาม 
ราคาตลาด *1 

25 หุ้นกู ้ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 08/05/2022 A- 7,000,000.00 7,219,005.43 
26 หุ้นกู ้ บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 27/11/2022 A- 11,100,000.00 11,272,872.73 
27 หุ้นกู ้ บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) - 16/12/2021 AA 18,800,000.00 19,055,498.21 
28 หุ้นกู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 27/11/2020 A- 19,800,000.00 20,079,886.67 
29 หุ้นกู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 27/03/2024 A- 11,400,000.00 11,973,171.03 
30 หุ้นกู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 04/03/2022 A- 15,400,000.00 15,736,020.15 
31 หุ้นกู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 20/12/2022 A- 18,600,000.00 18,840,890.64 
32 หุ้นกู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 27/09/2023 A- 28,500,000.00 28,982,784.59 
33 หุ้นกู ้ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 17/12/2024 A- 25,900,000.00 26,274,144.93 
34 หุ้นกู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 25/07/2022 A 23,100,000.00 23,721,019.71 
35 หุ้นกู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 23/05/2022 A 33,100,000.00 33,876,211.55 
36 หุ้นกู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2024 A 30,200,000.00 31,064,033.17 
37 หุ้นกู ้ บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) - 26/05/2021 A 26,400,000.00 27,041,126.64 
38 หุ้นกู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 22/07/2021 A- 35,100,000.00 35,516,519.76 
39 หุ้นกู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 25/12/2021 A- 31,700,000.00 32,661,840.77 
40 หุ้นกู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 17/05/2023 A- 32,400,000.00 33,908,238.14 
41 หุ้นกู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 19/08/2023 A- 28,000,000.00 28,644,582.68 
42 หุ้นกู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 23/01/2024 A- 19,200,000.00 19,298,953.73 
43 หุ้นกู ้ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) - 19/07/2020 A- 25,000,000.00 25,233,450.25 
44 หุ้นกู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) - 07/03/2021 BBB+ 17,800,000.00 17,986,941.47 
45 หุ้นกู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) - 02/08/2021 BBB+ 22,700,000.00 23,148,198.65 
46 หุ้นกู ้ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) - 24/02/2020 BBB+ 14,900,000.00 15,003,166.71 
47 หุ้นกู ้ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) - 05/10/2022 A 35,600,000.00 36,854,030.29 
48 หุ้นกู ้ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์นชัน่แนล จ ากดั 

(มหาชน) 
- 15/03/2021 A 2,800,000.00 2,850,670.20 

49 หุ้นกู ้ บริษทั เบอร์ล่ียคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) - 07/09/2029 A+ 9,000,000.00 9,315,734.22 
50 หุ้นกู ้ บริษทั เบอร์ล่ียคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) - 07/09/2026 A+ 24,600,000.00 27,613,486.23 
51 หุ้นกู ้ บริษทั เบอร์ล่ียคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) - 07/09/2025 A+ 7,300,000.00 7,736,033.01 
52 หุ้นกู ้ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 

จ ากดั (มหาชน) 
- 15/12/2022 A- 20,700,000.00 21,490,196.63 
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53 หุ้นกู ้ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 16/12/2020 A- 100,000.00 101,139.04 

54 หุ้นกู ้ บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 15/11/2024 A- 22,100,000.00 22,853,173.75 

55 หุ้นกู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 10/08/2020 BBB+ 27,700,000.00 28,050,592.11 
56 หุ้นกู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 15/02/2021 BBB+ 44,100,000.00 44,699,527.15 
57 หุ้นกู ้ บริษทั เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 18/06/2020 BBB+ 50,000,000.00 50,138,887.00 
58 หุ้นกู ้ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั 

(มหาชน) 
- 28/03/2022 A- 20,800,000.00 21,223,855.95 

59 หุ้นกู ้ บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท ์แอนด ์ลีส จ ากดั 
(มหาชน) 

- 25/07/2023 A- 14,400,000.00 14,732,584.27 

60 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 28/06/2020 A- 25,600,000.00 25,761,527.04 
61 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 04/08/2020 A- 25,000,000.00 25,417,816.93 
62 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 01/12/2020 A- 38,300,000.00 38,597,550.79 
63 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 14/12/2020 A- 15,300,000.00 15,507,285.30 
64 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 14/02/2021 A- 25,900,000.00 26,241,275.28 
65 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 08/02/2021 A- 27,700,000.00 27,878,108.51 
66 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 17/10/2022 A- 24,400,000.00 24,791,117.85 
67 หุ้นกู ้ บริษทั ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) - 10/03/2020 A- 100,000.00 101,239.03 
68 หุ้นกู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 18/08/2020 A- 17,100,000.00 17,378,992.15 
69 หุ้นกู ้ บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) - 23/02/2021 A- 21,900,000.00 22,237,793.48 
70 หุ้นกู ้ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) - 12/07/2021 A- 100,000.00 105,124.04 
71 หุ้นกู ้ บริษทั แอล.พี.เอน็ ดิเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 

(มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

- 12/04/2022 A- 21,400,000.00 21,857,064.84 
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72 หุ้นกู ้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 18/05/2023 A- 47,900,000.00 50,079,483.53 

73 หุ้นกู ้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2021 A- 100,000.00 101,229.98 

74 หุ้นกู ้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 14/03/2023 A- 14,200,000.00 14,619,348.15 

75 หุ้นกู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 15/02/2022 A- 13,100,000.00 13,534,118.54 

76 หุ้นกู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- 14/01/2025 A- 13,900,000.00 13,950,037.50 

77 หุ้นกู ้ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเนค็ชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

- 18/07/2021 A- 10,600,000.00 11,069,216.84 

78 หุ้นกู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2023 AA 11,700,000.00 12,206,111.11 
79 หุ้นกู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2021 AA 100,000.00 101,605.03 
80 หุ้นกู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 19/03/2022 AA 59,500,000.00 62,317,596.92 
81 หุ้นกู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 19/09/2020 AA 15,700,000.00 15,982,570.02 
82 หุ้นกู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 22/03/2021 AA 17,300,000.00 17,804,599.66 
83 หุ้นกู ้ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) - 01/03/2024 AA 43,200,000.00 46,703,978.36 
84 หุ้นกู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) - 28/01/2022 AA+ 15,600,000.00 15,902,244.85 
85 หุ้นกู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) - 12/03/2020 AA+ 12,500,000.00 12,735,840.63 
86 หุ้นกู ้ บริษทั อีซ่ี บาย จ ากดั (มหาชน) - 25/02/2021 AA+ 14,300,000.00 14,626,159.12 
87 หุ้นกู ้ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
- 25/07/2020 BBB+ 17,000,000.00 17,063,755.44 

88 หุ้นกู ้ บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

- 16/11/2020 BBB+ 22,800,000.00 23,112,709.07 

89 หุ้นกู ้ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 31/08/2021 AA 1,400,000.00 1,431,777.43 

90 หุ้นกู ้ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

- 05/09/2024 AA+ 8,800,000.00 9,088,402.58 

91 หุ้นกู ้ บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) - 16/12/2021 A 100,000.00 103,790.10 
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92 หุ้นกู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 27/04/2021 A- 10,800,000.00 10,868,926.36 

93 หุ้นกู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน)  

- 24/04/2024 A- 10,400,000.00 10,711,855.96 

94 หุ้นกู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
(มหาชน) 

- 30/09/2022 A- 17,000,000.00 17,198,971.40 

95 หุ้นกู ้ บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) - 18/06/2021 A- 22,400,000.00 22,650,531.68 
96 หุ้นกู ้ บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 

(มหาชน) 
- 30/11/2020 BBB+ 17,700,000.00 17,865,748.11 

97 หุ้นกู ้ บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

- 30/12/2020 BBB+ 25,100,000.00 25,870,981.39 

98 หุ้นกู ้ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 03/02/2020 BBB 33,800,000.00 34,131,145.36 

99 หุ้นกู ้ บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 03/02/2021 BBB 13,100,000.00 13,367,369.44 

100 หุ้นกู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - 28/02/2021 BBB 44,800,000.00 46,083,865.86 
101 หุ้นกู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - 14/02/2023 BBB 7,400,000.00 7,559,350.58 
102 หุ้นกู ้ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) - 10/02/2020 BBB 33,800,000.00 34,402,442.41 
103 หุ้นกู ้ บริษทั ทิสโก ้โตเกียว ลิสซ่ิง จ ากดั - 27/07/2020 AA+ 25,100,000.00 25,178,726.91 
104 หุ้นกู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์

จ ากดั 
- 08/09/2021 AA- 44,600,000.00 45,688,047.77 

105 หุ้นกู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 21/06/2025 AA- 60,500,000.00 63,933,701.70 

106 หุ้นกู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 18/07/2024 AA- 21,400,000.00 22,051,071.67 

107 หุ้นกู ้ บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั 

- 23/06/2022 AA- 8,500,000.00 8,867,173.57 

108 หุ้นกู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

- 30/03/2021 A 18,100,000.00 18,251,181.88 
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109 หุ้นกู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าดบับลิวเอชเอ พรีเม่ียม โกรท 

- 04/12/2022 A 9,300,000.00 9,354,587.93 

110 หุ้นกู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 14/12/2021 A- 27,400,000.00 27,783,493.96 
111 หุ้นกู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 24/07/2021 A- 15,600,000.00 15,752,985.14 
112 หุ้นกู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 24/01/2022 A- 12,900,000.00 13,068,691.49 
113 หุ้นกู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 08/11/2020 A- 23,500,000.00 23,864,678.41 
114 หุ้นกู ้ บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั - 29/05/2020 A- 1,250,000.00 12,611,457.38 
115 หุ้นกู ้ บริษทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  

- 19/01/2022 AA- 23,200,000.00 23,824,740.27 

116 หุ้นกู ้ บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/02/2020 BBB+ 26,200,000.00 26,376,608.96 

117 หุ้นกู ้ บริษทั ดีแทค ไตรเนต็ จ ากดั - 21/03/2021 AA 7,000,000.00 7,128,230.90 
118 หุ้นกู ้ บริษทั ดีแทค ไตรเนต็ จ ากดั - 05/07/2024 AA 5,100,000.00 5,292,953.86 
119 หุ้นกู ้ บริษทั ดีแทค ไตรเนต็ จ ากดั - 05/07/2026 AA 14,600,000.00 15,338,557.35 
120 หุ้นกู ้ บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
- 15/07/2020 A+ 19,400,000.00 19,531,549.85 

121 หุ้นกู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่าไทยแลนด ์ไพร์ม พร็อพเพอร์ต้ี 

- 16/01/2023 A- 28,000,000.00 28,068,358.36 

122 หุ้นกู ้ บริษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) - 28/03/2022 A 14,600,000.00 14,983,823.93 
123 หุ้นกู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) 
- 28/11/2021 BBB+ 29,700,000.00 30,364,849.06 

124 หุ้นกู ้ บริษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 09/01/2022 BBB+ 24,300,000.00 24,763,240.33 

125 หุ้นกู ้ บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาว
เวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- 26/06/2023 A- 41,700,000.00 42,990,214.26 

126 หุ้นกู ้ บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน) 

- 25/01/2024 A- 9,700,000.00 10,074,727.10 

127 หุ้นกู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

- 17/08/2021 AA 46,600,000.00 47,859,639.01 
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128 หุ้นกู ้ ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์CPN รีเทล โกรท 

- 08/02/2023 AA 13,200,000.00 13,829,214.52 

129 หุ้นกู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 26/12/2022 A 36,200,000.00 37,063,840.60 

130 หุ้นกู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 07/09/2020 A 14,600,000.00 14,828,488.25 

131 หุ้นกู ้ บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

- 24/05/2024 A 28,100,000.00 29,479,781.94 

132 หุ้นกู ้ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- 17/08/2022 AA- 40,200,000.00 41,860,611.75 

133 หุ้นกู ้ บริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั - 05/09/2021 A- 32,200,000.00 21,868,860.38 
134 หุ้นกู ้ บริษทั ปตท.สผ. ศูนยบ์ริหารเงิน จ ากดั - 05/09/2021 A- 1,000,000.00 1,018,746.43 

 หมายเหตุ : *1 มูลค่าตามราคาตลาดท่ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับแลว้      
 

 
6.  สัดส่วนผู้ถือหน่วยเกิน 1 ใน 3 (%)    
       -  ร้อยละ  ….. 
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ค าอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป 
ของสถาบันการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ TRIS Rating   
AAA     อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต ่าท่ีสุด บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑสู์งสุด และไดรั้บผลกระทบนอ้ยมากจาก

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

AA มีความเส่ียงต ่ามาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA  

A มีความเส่ียงในระดบัต ่า บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑสู์ง แต่อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า 

BBB มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูง
กว่า 

BB มีความเส่ียงในระดบัสูง บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดบัปานกลาง และจะไดรั้บผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่เพียงพอ 

B มีความเส่ียงในระดบัสูงมาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑต์ ่า และอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจใน
การช าระหน้ีไดต้ามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ  

C มีความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีสูงท่ีสุด บริษทัไม่มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ตามก าหนดอย่างชัดเจน โดยตอ้งอาศัย
เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ อยา่งมากจึงจะมีความสามารถในการช าระหน้ีได ้ 

D เป็นระดบัท่ีอยูใ่นสภาวะผิดนดัช าระหน้ี โดยผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 
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