
rating *กลุม่/ประเภท/ตราสารการลงทนุ
ตราสาร / ผูอ้อก

อตัราสว่นราคายตุธิรรม

วนัที ่ 28 เมษายน 2566 หนา้ที ่1/ 3

ผูอ้อก/ผูร้บัรอง/ตราสาร ตอ่ NAV (%)

จดัการโดย  บรษิทัหลกัทรพัย ์จดัการกองทนุ กรงุไทย จํากดั ( มหาชน)

รายงานการลงทนุในตราสารแหง่หนี ้เงนิฝาก และตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ

หนว่ย : บาท

              

 
     

      

กองทนุเปิดกรงุไทยตราสารหนี ้พลสั

(ก) ตราสารภาครฐัไทย/ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ       
พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย        

กระทรวงการคลงั 0.30     

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 12.62     
พันธบัตรรัฐบาล        

กระทรวงการคลงั 19.25     
(ข) ตราสารทีธ่นาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัต ัง้ข ึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษิทัเงนิทนุเป็นผูอ้อก/ผูร้บัรอง/อาวลั/สลกัหลงั/คํา้ประกนั      
เงนิฝากธนาคาร        

ธนาคาร BANK OF CHINA 3.22    A 

ธนาคาร ไอซบีซี ีจํากดั (มหาชน) 1.94    AA+ 

ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 2.16    AAA 

ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 0.01    AAA 
(ค) ตราสารหรอืผูอ้อกทีม่บีรษิทัทีไ่ดร้บั rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก/ผูร้บัรอง/อาวลั/สลกัหลงั/คํา้ประกนั      
ตัว๋แลกเงนิ        

บมจ. ทพีไีอ โพลนี 1.90    A- 

บมจ. บทีเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ 0.95    A 

บมจ. ลลลิ พร็อพเพอรต์ี้ 0.95    BBB+ 

บมจ. สยามแม็คโคร 2.83    A+ 

บมจ. ออรจิิน้ พร็อพเพอรต์ี้ 0.56    BBB+ 

บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์ 3.76    A- 

บมจ. เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 1.32    BBB+ 

บมจ.เนชัน่แนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 0.95    BBB+ 

บมจ.เมอืงไทย แคปปิตอล 0.95    BBB+ 
หุน้กู ้        

บจก. ดแีทค ไตรเน็ต 0.55    A+ 

บจก. บัตรกรงุศรอียธุยา 0.64    AAA 
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บจก. ลสีซิง่ไอซบีซี ี(ไทย) 2.13    AAA 

บจก. เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม 2.67    A+ 

บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ 1.92    A+ 

บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส์ 0.18    A- 

บมจ. เงนิตดิลอ้ 2.60    A 

บมจ. เจ เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซส็ 3.86    BBB+ 

บมจ. เจรญิโภคภัณฑอ์าหาร 2.71    A+ 

บมจ. ซพี ีออลล์ 0.58    A+ 

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 1.20    AA 

บมจ. บา้นปู 4.37    A+ 

บมจ. บ.ีกรมิ เพาเวอร์ 0.21    A 

บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร์ 0.17    A 

บมจ. พฤกษา โฮลดิง้ 1.37    A 

บมจ. พทีจี ีเอ็นเนอยี 1.14    BBB+ 

บมจ. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) 0.63    A 

บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 0.83    A 

บมจ. ลลลิ พร็อพเพอรต์ี้ 0.20    BBB+ 

บมจ. ศรตีรังแอโกรอนิดัสทรี 1.50    A 

บมจ. ศภุาลัย 1.00    A 

บมจ. แสนสริิ 1.00    BBB+ 

บมจ. ออรจิิน้ พร็อพเพอรต์ี้ 2.85    BBB+ 

บมจ. เอพ ี(ไทยแลนด)์ 2.30    A- 

บมจ. เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 1.71    BBB+ 

บมจ. ไออารพ์ซีี 0.21    A- 
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บมจ.ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 0.05    A- 

บมจ.บรหิารสนิทรัพย ์กรงุเทพพาณชิย์ 6.11    A- 

บมจ.เมอืงไทย แคปปิตอล 0.97    BBB+ 

บมจ.ราชธานลีสิซิง่ 0.36    A- 

บมจ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 0.33    A+ 

หมายเหต ุ: * การจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอือา้งองิจากสถาบันจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ดร้ับการยอมรับจากสํานักงาน กลต.


