รายงานสถานะการลงทุน
รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน
กองทุนเปิดพรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563
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เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด ขอนาส่งรายงานประจารอบระยะเวลา 12 เดือน งวด

วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2562 ถึ ง 30 พฤศจิ ก ายน 2563 ของกองทุ น เปิ ด พริ น ซิ เ พิ ล คอร์ ฟิก ซ์ อิ น คั ม มายั ง ผู้ ถื อ
หน่วยลงทุนทุกท่าน
สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2562 มีการขยายตัวที่สวนทางกับตอนปี 2561 ที่โตทั้งปีถึง 4.1% โดยเมื่อเข้าสู่ไตรมาส
่ มาจากการชะลอลงของภาคการส่งออกเป็นหลัก และใน
แรกของปี 2562 การเติบโตได้ชะลอลงมาที่ 2.8%YoY ซึง
ไตรมาส 2 เศรษฐกิจขยายตัวได้ที่ระดับ 2.3% ส่วนไตรมาส 3 ขยายตัวได้ที่ระดับ 2.4% และไตรมาส 4 ขยายตัว
1.6% ต่าสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นผลกระจบจากสงครามการค้าที่ได้สะท้อนจากตัวเลขด้านการลงทุนและการนาเข้าที่
ชะลอลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพี ยง 2.4% ต่ากว่าที่ธปท.และสศค.ประมาณ
การณ์การไว้ที่ 2.5-2.6%
สาหรับปี 2563 สงครามการค้าลดความร้อนแรงลงชั่วคราว จากความเสี่ยงใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่ง
่ งใหม่ทีไ่ ม่เคยเกิด
ก็คือ การแพร่ระบาดของ COVID-19 สงครามการค้าลดความร้อนแรงลงชั่วคราว จากความเสีย
ขึ้นมาก่อนซึ่งก็คือ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมและ
ผู้เสียชีวิตพุ่ งขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ทาให้มีการสั่งปิดพรมแดนห้ามการเคลื่อนย้ายประชากร ประกาศ
State Quarantine อย่างเข้มข้น ผลกระทบดังกล่าวทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักฉับพลันไม่ว่าจะ
เป็นระหว่างประเทศ (การค้ าและการท่องเที่ยว) และภายในประเทศ (การกักตัวอยู่บ้านและการปิดทาการของุรกิจ
ต่างๆ ทาให้การใช้จ่ายและการลงทุนหยุดชะงักเช่นกัน) สาหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ประกาศใช้พรก. ฉุกเฉิน ห้าม
การเข้าออกประเทศ และบังคับให้ห้างและสถานที่ที่เสี่ยงสูงปิดทาการหมดและขยายระยะเวลาจากสิ้นเดือนเมษายน
ถึ ง สิ้ น เดื อ นพฤษภาคมเพื่ อยั บ ยั้ ง การแพร่ ะ บาด โดยมี แ ผนจะทยอยผ่ อ นคลาย Lockdown 3-4 เฟสในช่ ว ง
้ อยู่กับสถานการณ์แพร่ระบาดในเวลานั้น ผลกระทบจาก COVID-19 ทาให้เศรษฐกิจไทย
พฤษภาคมถึงมิถุนายน ขึน
ขยายตั ว ติ ด ลบ -1.8% ในไตรมาสแรกและไตรมาสสองติ ด ลบถึ ง -12.2% ใกล้ เ คี ย งกั บ ที่ ส านั ก วิ จั ย หลายแห่ ง
ประเมิ น ขณะที่ ไ ตรมาส 3 หดตั ว -6.4% ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ที่ ต ลาดคาด ทั้ ง นี้ เ ชื่ อ ว่ า ไตรมาสสองจะเป็ น จุ ด ต่ า สุ ด ของ
เศรษฐกิ จ ไทย หลั ง ตั ว เลขเศรษฐกิ จ รายเดื อ นแสดงถึ ง การฟื้ นตั ว อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปตามการผ่ อ นคลาย
Lockdown ในประเทศ รวมถึงแรงหนุ นจากมาตรการภาครัฐในการช่วยพยุงกาลังซื้อประชาชน การพั กชาระหนี้
และสนับสนุนวงเงินกู้ Soft loan ให้กับ SME และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ จนทาให้กิจกรรมในประเทศ
กลับมาเกือบเป็นภาวะปกติ ยกเว้นการท่องเที่ยวและภาคการลงทุนเอกชนที่ยังหดตัวต่อเนื่องเพราะความกังวลการ
แพ่ รระบาด COVID-19 ระลอกสองยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ปรั บประมาณการณ์เติบโตทั้ ง ปี
2563 ว่ามีแนวโน้มหดตัวได้ที่ -7.7% ดีขึ้นเล็กน้อยจากประมาณการณ์เดือนมิ.ย. ที่ -8.1% ก่อนจะฟื้ นตัวในปีถัดไป
ที่ 3.6%
ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มการฟื้ นตัวเศรษฐกิจ ไทยโดยตรง ได้แก่ ความ
เสี่ ย งของการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ระลอกที่ ส องที่ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น พั ฒนาการของวั ค ซี น รั ก ษา และความ
เปราะบางของภาคการเงินโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อ SMEs หลังมาตรการช่วยเหลือจะทยอยสิ้นสุดลง
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563
ภาวะตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้
ด้านนโยบายการเงิน ในปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปทั้งหมด 3 ครั้ง
ติดกันลงมาอยู่ที่ 1.50-1.75% เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเริ่มชะลอลงและผลจากสงครามการค้าสร้างความ
ไม่แน่นอนมากกว่าที่ประเมิน ขณะที่ทางด้านธนาคารกลางยุโรปก็กลับมาดาเนินนโยบายผ่อนคลายพร้อมย้าจะทาทุก
วิถีทางเพื่ อประคองเศรษฐกิจต่อไป ในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ดาเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ต่อ ไป
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อย่ า งน้ อ ยจนถึ ง ปี 2563 ขณะที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยหลั ง จากปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย นโยบายครั้ ง แรกนั บ ตั้ ง แต่ ปี
2554 ขึ้ น มาที่ 1.75% เมื่ อ ตอนสิ้ น ปี 2561 ตามที่ ต ลาดคาดการณ์ ในการประชุ ม ครั้ ง เดื อ นสิ ง หาคมก็ ไ ด้ ป รั บ ลด
ดอกเบี้ ย เป็ น ครั้ ง แรกและครั้ ง ที่ ส องในเดื อ นพฤศจิ ก ายน จนกลั บ ลงมาสู่ ร ะดั บ ต่ า สุ ด ในรอบสิ บ ปี ที่ 1.25% โดย
เรียกว่าเป็น “Insurance Cut” เพื่ อสนับสนุนเศรษฐกิจที่เผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้ามากกว่าที่ประเมิน
ซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อและตึงเครียดมากยิ่งขึ้น โดยยังย้าชัดเจนว่าแนวทางการดาเนินนโยบายในระยะถัดไปจะยังเน้น
การติดตามตัวเลขเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่ อประเมินความเหมาะสมต่อไป
ต่อมาในช่วงต้นปี 2563 หลักจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่แย่ลงต่อเนื่อง ธนาคารกลาง
สหรั ฐ ฯ ได้ ป ระกาศลดอั ต ราดอกเบี้ ย แบบฉุ ก เฉิ น 50 bps ในวั น ที่ 3 มี น าคม ลงมาที่ 1.00-1.25% ซึ่ ง เป็ น การ
ประกาศก่อ นถึ ง รอบการประชุ ม ปกติ และต่อมาในการประชุม รอบปกติ ก็ ปรั บ ลดอีก 100 bps ลงมาอยู่ที่ 0.000.25% พร้อมประกาศมาตรการ Unlimited QE และมาตรการสร้างเสถียรภาพต่อตลาดการเงินต่างๆ เพื่ อหวัง
ลดความผันผวนและความกังวลในตลาดตราสารหนี้ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ลดดอกเบี้ย 25 bps เป็น
ครั้งที่ 3 ตอนเดือนกุมภาพั นธ์ลงมาที่ 1.00% และในวันที่ 20 มีนาคมก็ลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินอีก 25 bps ลงมา
ที่ 0.75% และในวันที่ 25 มีนาคมก็ประกาศมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดตราสารหนี้ ได้แก่ สนับสนุนภาพ
คล่ อ งให้ แ ก่ ก องทุ น รวมผ่ า นธนาคารพาณิ ช ย์ จั ด ตั้ ง กองทุ น Corporate Bond Facility Fund (BSF) และเข้ า
เสริมสภาพคล่องในตราสารหนี้ตลาดรอง และล่าสุดวันที่ 20 พฤษภาคมก็ได้ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps ลงมาที่
่ ว่าจะคงที่ระดับนี้จนถึงสิ้นปี 2563
0.50% ตามตลาดคาด โดยยังคงที่ระดับเดิมจนถึงปัจจุบัน เชือ
ในด้ า นของภาวะตลาดตราสารหนี้ ใ นช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกปี 2562 มี ค วามผั น ผวนสู ง จากสงครามการค้ า ที่
ยกระดับ ความตึ งเครี ย ด รวมทั้งความไม่ แ น่น อนการเจรจาเรื่อ ง BREXIT โดยอัตราผลตอบแทนพั นธบัต รระยะ
กลางและระยะยาวของไทยเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางของอัตราผลตอบแทน US Treasury แต่มีแรงซื้อจาก
ต่างชาติเข้ามาอย่า งต่อเนื่อ งจากการปรับเพิ่ มน้ าหนั กในดั ช นีของ JP Morgan GBI-EM รวมทั้งเงินบาทไทยที่ มี
ทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องจากมุมมองของการเป็น Safe haven ของกลุ่ม EMs ทาให้ Yield Curve มีแนวโน้มแบน
ลง (Flatten) ขณะที่ อั ต ราผลตอบแทนพั นธบั ต รระยะสั้ น อั ต ราผลตอบแทนพั นธบั ต รระยะสั้ น ทรงตั ว ในระดั บ
ใกล้ เ คี ย งอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายที่ บ ริ เ วณ 1.70-1.75% จนกระทั่ ง ช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี 2562 ที่ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 1.50% และ 1.25% จึงทาให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลงอย่างมาก
โดยอัตราผลตอบแทนพั นธบัตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปีและพั นธบัตรรุ่นอายุ 2-10 ปีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดอกเบี้ย
นโยบาย

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ภาวะตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนสูงโดยอัตราผลตอบแทนพั นธบัตร
ระยะสั้นปรับตัวลงบริเวณ 0.65-0.75% ตามดอกเบี้ยนโยบายที่ถูกปรับลดลงมาอีก 2 ครั้งมาอยู่ที่ 0.75% จาก
่ ทาให้ตลาดเข้าสู่โหมด
ความเสี่ยงใหม่เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงและยืดเยื้อกว่าคาด ซึง
Risk-off และมีความต้องการถือพั นธบัตรรัฐบาลเพิ่ มมากขึ้นโดยเฉพาะรุ่นอายุสั้นๆ น้อยกว่า 1 ปีจนถึงอายุไม่เกิน
3 ปี เนื่องจากมีความกังวลถึง Supply ของพั นธบัตรระยะยาวที่อาจเพิ่ มขึ้นเยอะจากพรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท
อีกทั้งดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดอีกครั้งล่าสุดเหลือ 0.50% ทาให้ Yield Curve มีลักษณะชันขึ้น (Steepen) ใน
ส่วนของ Credit Spread ของตลาดหุ้นกู้เอกชนก็ขยายกว้างขึ้นต่อเนื่องในทุกช่วงอายุและทุกกลุ่มเรตติ้งตาม
ทิศทางตลาดโลกซึ่งเป็นความไม่มั่นใจจากแนวโน้มที่แย่ลงอย่างชัดเจนของเศรษฐกิจไทย งบดุลของภาคเอกชน
บางส่วนที่มีหนี้สูง และการจ้างงานในประเทศที่แย่ลงมาก
อย่างไรก็ต ามเมื่อเข้า สู่ ช่ว งไตรมาสสามจนถึ ง ช่ ว งปลายปี นี้ สถานการณ์ต ลาดปรั บตั ว ดี ขึ้น โดย Yield
Curve ปรับตัวแบนลง (Flatten) ต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดหุ้นกู้เอกชนนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นสะท้อนจากเริ่มมี
้ ไปทาให้ Credit Spread แคบลงอย่างค่อยเป็น
กลับมาลงทุนในหุ้นกู้เอกชนในอันดับเครดิตคุณภาพดีตั้งแต่ A ขึน
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ค่อยไปในทุกช่วงอายุ อีกทั้งยังมีการออกหุ้นกู้เอกชนใหม่ๆ จากบริษัทเอกชนที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งสนั บสนุน
้ เช่นกัน
ความมั่นใจต่อตลาดมากยิ่งขึน
การลงทุนของกองทุน
ในการลงทุนของกองทุนเปิด พรินซิเพิ ล พรินซิเพิ ล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม เน้นลงทุนในพั นธบัตรรัฐบาลและ
ตราสารหนี้คุณภาพดีที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและเงินต้น เพื่ อให้
ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
สุดท้ายนี้ บลจ. พรินซิเพิ ล ขอขอบคุณท่ า นผู้ ถือหน่ว ยลงทุ น ทุ กท่ า น ที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุ น ใน
กองทุนรวมของ บลจ. พรินซิเพิ ล
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1. แนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง

แนวทางในการใช้ สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียง
ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสี ยงและการดาเนินการใช้สิทธิออกเสี ยงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่างๆ
ในรอบปี ปฏทิน ได้จาก web site ของบริ ษทั จัดการ (www.principal.th)
2. รายชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
รายชื่ อบุคคลที่เกี่ยวข้ องที่มกี ารทาธุรกรรมกับกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- ไม่มี หมายเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบการทาธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บริ ษทั
จั ด การโดยตรง หรื อที่ website ของบริ ษั ท จั ด การ (www.principal.th) และส านั ก งาน ก.ล.ต.
(www.sec.or.th)
3. รายชื่ อผู้จัดการกองทุนรวม
รายชื่ อผู้จัดการกองทุนที่บริหารจัดการกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
1. นายวิน พรหมแพทย์
2. นางสาวชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
3. นายวสุ ชนม์ ทรายแก้ว
4. นายปิ ยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
หมายเหตุ : ผู ้ล งทุ น สามารถดู ร ายชื่ อ ผู ้จัด การกองทุ น ทั้ง หมดได้ที่ website ของบริ ษ ัท จัด การ
(www.principal.th)
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4. รายงานรายละเอียดการรับค่าตอบแทน หรื อประโยชน์ อื่นใดที่มิใช่ ดอกเบีย้ หรื อผลประโยชน์ ทั่วไปที่เกิดจากการลงทุน
- ไม่มี –
5. รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
รายงานการรับผลประโยชน์ ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้ บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
ของธุรกิจกองทุนรวม
- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บริ การบุคคลอื่น (Soft Commission) –
6. ค่านายหน้ าทั้งหมดจากการที่บริษัทสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ฯ
- ไม่มี - (กองทุนตราสารหนี้)
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7.รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
มูลค่าตามราคาตลาด
(บาท)*1
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
36,928,160.58
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือ 1 - 3 ปี
86,472,813.84
อายุคงเหลือ 3 - 7 ปี
125,186,395.86
อายุคงเหลือ 8 - 20 ปี
43,937,615.78
พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี้กระทรวงการคลังเป็ นผูอ้ อก/รับรอง/อาวัล/ค้ าประกัน
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
134,838,842.27
อายุคงเหลือ 3 - 7 ปี
8,070,276.01
หุ้นกู้
Rate AA
50,715,880.90
Rate AA12,636,291.55
Rate A+
26,172,389.28
Rate A
37,271,610.49
Rate A274,119,544.84
Rate BBB+
190,304,656.67
เงินฝากธนาคาร
52,560,987.80
อื่น ๆ
ทรัพย์สินอื่น
33,244.94
หนี้สินอื่น
(856,945.40)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุ ทธิ
หมายเหตุ :

*1
*2

1,078,391,765.41

% NAV

3.42
8.02
11.61
4.07
12.50
0.75
4.70
1.17
2.43
3.46
25.41
17.66
4.87
0.00
(0.08)

100.00

มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว
อันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้
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รายงานสรุปจานวนเงินลงทุนในตราสารแห่ งหนี้ เงินฝากหรื อตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน ของกองทุนรวม
รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
กลุ่มของตราสาร
มูลค่าตาม
ราคาตลาด
% NAV
(บาท)*
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ตราสารภาครัฐไทย
435,434,104.34
40.38
- ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
- ไม่มี - ไม่มี (ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบริ ษทั เงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ั่งจ่าย ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อ ผูค้ ้ าประกัน
52,560,987.80
4.87
(ค) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ง) ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
591,220,373.73
54.82
(investment grade) หรื อตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- ไม่มี - ไม่มี สัดส่ วนเงินลงทุนขั้นสู ง (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่ าจะลงทุนในตราสารกลุ่ม (ง) 15% NAV

หมายเหตุ :* มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

1
2
3
4
5
6

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่ อถือของตราสารทุกตัวใน Port
กองทุนเปิ ดพรินซิเพิล คอร์ ฟิ กซ์ อินคัม
ผูค้ ้ า/
ผู ้
อันดับ
วันครบ
จานวนเงินต้น/
ประเภท
ผูอ้ อก
รับรอง/
ความ
กาหนด
มูลค่าหน้าตัว๋
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
เงินฝาก ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
A1,413,311.40
ธนาคาร (ไทย) จากัด (มหาชน)
เงินฝาก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด
AA51,000,111.48
ธนาคาร (มหาชน)
เงินฝาก ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
A
110,838.57
ธนาคาร
พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
11/02/2021 N/A
7,000,000.00
พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
20/05/2021 N/A
30,000,000.00
พันธบัตร กระทรวงการคลัง
14/07/2021 N/A
123,880,000.00

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1
1,414,738.87
51,035,313.79
110,935.14
6,993,516.18
29,934,644.40
134,838,842.27
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7
8
9
10
11
12
13

พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
พันธบัตร
หุ้นกู้
หุ้นกู้

14 หุ้นกู้
15 หุน้ กู้
16 หุน้ กู้
17 หุ้นกู้
18
19
20
21
22
23

หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้

24 หุ้นกู้
25 หุ้นกู้
26 หุ้นกู้
27 หุน้ กู้

ผูค้ ้ า/
ผู ้
ผูอ้ อก
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ภัทรลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ช.การช่าง จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอพี (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
-

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

17/06/2022
17/12/2029
12/03/2028
17/12/2024
17/06/2038
23/06/2020
26/04/2021

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D
BBB+

84,000,000.00 86,472,813.84
31,800,000.00 32,794,211.42
7,800,000.00 8,070,276.01
120,900,000.00 125,186,395.86
9,000,000.00 11,143,404.36
16,600,000.00 16,684,199.35

09/05/2021
08/05/2022
16/12/2021

AAAA

3,700,000.00
4,200,000.00
11,200,000.00

3,767,356.24
4,256,789.55
11,376,873.65

25/06/2025

AA

1,800,000.00

1,845,705.22

20/12/2022
27/03/2024
27/09/2023
17/12/2024
28/06/2024
25/12/2021

BBB+
BBB+
BBB+
BBB+
A
A-

9,200,000.00
5,400,000.00
17,500,000.00
16,300,000.00
10,000,000.00
18,300,000.00

9,221,548.97
5,423,777.28
17,195,944.33
16,072,038.96
10,231,824.90
18,718,581.94

17/05/2023

A-

18,500,000.00

18,735,569.20

19/08/2023

A-

17,100,000.00

17,029,637.94

13/05/2030
30/06/2025

AAAA-

6,000,000.00
5,000,000.00

6,035,797.14
5,156,829.70
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28 หุ้นกู้
29 หุ้นกู้
30 หุ้นกู้
31 หุ้นกู้
32 หุ้นกู้
33 หุ้นกู้
34 หุ้นกู้
35 หุ้นกู้
36 หุ้นกู้
37 หุ้นกู้
38 หุ้นกู้
39 หุ้นกู้
40 หุ้นกู้
41 หุ้นกู้

ผูอ้ อก

บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ยคุ เกอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เบอร์ลี่ยคุ เกอร์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชียเสริ มกิจลีสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์
ลีส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยคาร์เร้นท์ แอนด์
ลีส จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ฐิติกร จากัด (มหาชน)

ผูค้ ้ า/
ผู ้
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
-

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

07/03/2021

-

จานวนเงิน
ต้น/
มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

BBB+

10,600,000.00

10,683,481.41

02/08/2021

BBB+

13,500,000.00

13,582,676.16

-

14/02/2023

BBB+

7,500,000.00

7,506,973.66

-

15/03/2021

A

2,100,000.00

2,111,256.55

-

07/09/2025

A+

4,300,000.00

4,466,578.90

-

07/09/2029

A+

5,400,000.00

5,281,692.37

-

15/12/2022

A-

12,400,000.00

12,624,669.36

-

15/11/2024

A-

14,000,000.00

13,768,898.92

-

15/02/2021

BBB+

15,000,000.00

15,036,149.55

-

28/03/2022

A-

12,400,000.00

12,494,737.24

-

25/07/2023

A-

8,200,000.00

8,342,234.90

-

14/02/2021

A-

15,500,000.00

15,612,139.71

-

08/02/2021

A-

16,500,000.00

16,563,112.67

-

23/02/2021

A-

13,000,000.00

13,089,343.93
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42 หุ้นกู้
43 หุ้นกู้
44 หุ้นกู้
45 หุ้นกู้
46 หุ้นกู้
47 หุน้ กู้
48 หุ้นกู้
49 หุ้นกู้
50 หุ้นกู้
51 หุ้นกู้
52 หุ้นกู้
53 หุ้นกู้
54 หุ้นกู้
55 หุ้นกู้

ผูอ้ อก

บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เฟรเซอร์ส พร็ อพเพอร์ต้ ี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อีซี่ บาย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมืองไทย แคปปิ ตอล
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

ผูค้ ้ า/
ผู ้
อันดับ
วันครบ
รับรอง/
ความ
กาหนด
ผูส้ ลัก
น่าเชื่อถือ
หลัง
12/04/2022
A-

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

12,700,000.00

12,829,472.82

-

18/07/2021

A-

6,200,000.00

6,424,952.12

-

14/03/2023

A-

8,000,000.00

8,047,594.08

-

22/03/2023

AA

6,300,000.00

6,539,209.18

-

28/01/2022
30/06/2022

AA
A-

9,200,000.00
10,200,000.00

9,359,708.87
10,243,910.69

-

24/04/2024

A-

6,100,000.00

6,168,804.15

-

27/04/2021

A-

6,400,000.00

6,428,544.83

-

03/07/2023

A-

3,700,000.00

3,745,868.98

-

30/12/2020

BBB+

14,900,000.00

15,275,015.12

-

28/02/2021

BBB+

25,000,000.00

25,314,145.25

-

14/02/2023

BBB+

4,600,000.00

4,622,522.25

-

07/08/2030

AA-

1,400,000.00

1,443,664.71

-

23/06/2022

A-

5,100,000.00

5,249,770.73
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ประเภท

56 หุ้นกู้
57 หุ้นกู้
58 หุ้นกู้

59 หุ้นกู้

60 หุ้นกู้
61 หุน้ กู้
62 หุน้ กู้
63 หุ้นกู้
64
65
66
67

หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้

68 หุ้นกู้

69 หุ้นกู้
70 หุ้นกู้

ผูค้ ้ า/
ผู ้
ผูอ้ อก
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอพรี เมี่ยม โกรท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอพรี เมี่ยม โกรท
บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด
บริ ษทั เงินติดล้อ จากัด
บริ ษทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริ ษทั ดีแทค ไตรเน็ต จากัด
บริ ษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็ อพเพอร์ต้ ี
บริ ษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชัน่ จากัด

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

18/07/2024

A-

12,300,000.00

12,464,197.49

05/11/2025

A-

8,000,000.00

8,046,870.96

30/03/2021

A

10,700,000.00

10,761,682.72

04/12/2022

A

5,700,000.00

5,854,349.46

24/07/2021
24/01/2022
19/01/2022

AAA+

9,200,000.00
7,600,000.00
13,800,000.00

9,341,631.42
7,732,241.14
14,078,796.44

29/07/2023

BBB+

3,500,000.00

3,515,515.68

05/07/2024
05/07/2026
24/09/2027
20/08/2027

AA
AA
AA
A+

3,100,000.00
8,300,000.00
1,400,000.00
2,300,000.00

3,249,893.71
8,742,481.80
1,415,057.25
2,345,321.57

16/01/2023

A-

10,000,000.00

10,035,542.50

28/03/2022

A

8,200,000.00

8,312,496.86

16/08/2022

BBB+

10,000,000.00

10,094,443.70
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ผูค้ ้ า/
ผู ้
ผูอ้ อก
รับรอง/
ผูส้ ลัก
หลัง
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนท์ จากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่า อสังหาริ มทรัพย์ CPN รี เทล โกรท
บริ ษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จากัด
-

ประเภท

71 หุ้นกู้
72 หุ้นกู้
73 หุ้นกู้
74 หุ้นกู้
75 หุ้นกู้
หมายเหตุ :

8.

*1

มูลค่าตามราคาตลาดที่รวมดอกเบี้ยค้างรับแล้ว

*2

อันดับเครดิตของผูอ้ อกตราสารหนี้

วันครบ
กาหนด

อันดับ
ความ
น่าเชื่อถือ

จานวนเงินต้น/
มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม
ราคาตลาด *1

28/11/2021

BBB+

10,000,000.00

10,085,118.00

09/11/2022

BBB+

10,000,000.00

9,991,107.00

25/01/2024

A-

5,200,000.00

5,393,575.05

08/02/2023

AA

7,900,000.00

8,186,951.22

05/09/2021

A-

6,866,804.00

6,963,496.28

สัดส่ วนผู้ถือหน่ วยเกิน 1 ใน 3 (%)
-

ร้ อยละ

…..
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คาอธิบายการจัดอันดับเครดิตตราสารหนีร้ ะยะกลางและยาวมีอายุต้งั แต่ 1 ปี ขึน้ ไป
ของสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ TRIS Rating
AAA อันดับเครดิตสู งสุ ด มี ความเสี่ ยงต่าที่สุด บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุ ด และได้รับ
ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
AA มีความเสี่ ยงต่ามาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
มีความเสี่ ยงในระดับต่า บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการ
A
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งกว่า
BBB มีความเสี่ ยงในระดับปานกลาง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อ
เทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสู งกว่า
BB มีความเสี่ ยงในระดับสู ง บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ากว่าระดับปานกลาง และจะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน ซึ่ งอาจส่ งผลให้ความสามารถในการ
ชาระหนี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
มีความเสี่ ยงในระดับสู งมาก บริ ษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่า และอาจจะหมดความสามารถ
B
หรื อความตั้งใจในการชาระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
มีความเสี่ ยงในการผิดนัดชาระหนี้สูงที่สุด บริ ษทั ไม่มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกาหนดอย่างชัดเจน
C
โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
เป็ นระดับที่อยูใ่ นสภาวะผิดนัดชาระหนี้ โดยผูอ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถชาระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกาหนด
D
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่ องหมายบวก (+) หรื อลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิ ล จากัด
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th
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