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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF1) 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี  

31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้ท่านผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ทราบ 
               

 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา  
    
                                            ขอแสดงความนับถือ 
                                               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

  กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 27 กรกฎาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

RMF1 18 กันยายน 2545 57.5310 -2.77% -2.95% -2.36% 4.40% -0.36% 1.51% 3.13% 9.20% 
Benchmark - - -3.04% -2.21% -2.49% 1.30% 0.61% 2.62% 4.46% 7.64% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 8.53% 9.29% 8.84% 8.17% 14.45% 12.44% 13.36% 17.85% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 6.38% 7.29% 6.64% 5.91% 9.92% 8.33% 7.85% 9.73% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government 
Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์  
3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB  
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
RMF1 32.19% -6.10% 16.65% -10.35% 12.44% 10.79% -7.07% 2.08% -6.47% 13.47%
Benchmark 20.54% -0.23% 12.36% -4.02% 12.40% 10.19% -3.34% 6.35% -0.66% 7.50%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

13.23% 21.85% 13.23% 13.67% 11.20% 5.24% 10.39% 7.70% 21.77% 8.70%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

6.32% 10.72% 6.48% 6.91% 7.17% 3.27% 6.06% 4.69% 14.93% 6.04%

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI), ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA 
Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี 
ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB  
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

รอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 34,667.76 1.605  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 520.02 0.024  

ค่านายทะเบียน 2,773.42 0.128  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 110.90 0.006  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 38,072.10 1.763  

*เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

อันดับ ชื่อ 
 ค่านายหน้า 

(บาท)  
 อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 476,397.35   17.51% 

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 395,968.63   14.55% 

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 323,878.81   11.90% 

4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 163,164.63    6.00% 

5 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 140,041.99    5.15% 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 123,802.03    4.55% 

7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 114,140.63    4.19% 

8 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 106,466.23    3.91% 

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากัด (มหาชน) 103,028.20    3.79% 

10 บริษัทหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด 87,340.97    3.21% 

11 อ่ืน ๆ 687,220.24   25.25% 

 รวม 2,721,449.71 100.00% 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
PTR = 59.25%  

 
รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

รายละเอียดการลงทุน RMF1 มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   2,100,586,755.18 99.48 
 หุ้นสามัญ  
             หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  69,544,238.50 3.30 
             หมวดทรพัยากร  334,954,972.25 15.86 
             หมวดเทคโนโลยี  169,750,448.00 8.04 
             หมวดธุรกิจการเงิน  257,573,827.80 12.20 
             หมวดบริการ  356,553,252.60 16.89 
             หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  66,806,726.00 3.16 
             หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  165,942,889.00 7.86 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  16,616,225.14 0.79 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  126,958,470.34 6.01 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  79,019,674.32 3.74  
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น              20,236.46 0.00 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  20,942,038,.73 0.99 
 ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  8,446,198.28 0.40 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  11,592,710.65 0.55 
 ต๋ัวแลกเงิน  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  99,680,992.22 4.72 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  169,691,524.53 8.04 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  BBB  24,966,274.46 1.18 
 ต๋ัวเงินคลัง  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  25,450,247.43 1.21 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  61,210,239.00 2.90 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน RMF1 มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  34,865,569.47 1.65 
 อื่นๆ   10,965,741.63 0.52  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              18,994,157.91 0.90  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -8,028,416.28 -0.38 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2,111,552,496.81 100.00 

 
รายงานสรปุจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด       %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 121,526,055.90 5.76 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  40,980,947.66 1.94 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  516,933,161.01 24.48 
   เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์       5,289,860.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)    54,669,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ผลิตไฟฟ้า        12,247,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย        46,606,350.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม      56,875,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท. นํ้ามันและการค้าปลกี      21,925,231.50  
หุ้นสามัญ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       14,345,850.00  
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์        12,389,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แพลน บี มีเดีย        4,007,423.20 
หุ้นสามัญ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์        6,232,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บ้านปู       14,997,280.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น        6,307,100.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล       5,889,030.00  
หุ้นสามัญ บมจ. บัตรกรุงไทย        10,562,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ. บริทาเนีย        5,371,180.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ปตท        75,035,675.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรชั่น        4,257,605.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน        8,204,076.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามแม็คโคร        24,514,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์        10,260,250.40 
หุ้นสามัญ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี      4,183,000.00  
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น        7,511,616.00 
หุ้นสามัญ บมจ. พลังงานบริสุทธ์ิ        24,310,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ศุภาลัย        2,871,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      11,570,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา        7,156,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์      6,042,400.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์        6,147,812.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      22,654,073.50  
หุ้นสามัญ บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป       5,811,260.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์        4,275,375.00 
หุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง      11,770,200.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต        5,931,800.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เงินติดล้อ        4,826,788.50 
หุ้นสามัญ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์       11,878,575.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป        8,460,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. คอมเซเว่น        8,338,700.00 
หุ้นสามัญ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี     16,116,573.25  
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยออยล์        9,722,125.00 
หุ้นสามัญ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง        11,528,460.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์      3,637,550.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ       47,631,050.00 
หุ้นสามัญ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)     30,957,500.00
หุ้นสามัญ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     8,289,120.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)     12,255,800.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     54,706,200.00  
หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     7,479,360.00  
หุ้นสามัญ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์     67,888,327.50  
หุ้นสามัญ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา        28,594,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อินทัช โฮลด้ิงส์        26,614,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น       2,371,500.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนท์เชียลกรุ๊ป      6,849,900.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ท่าอากาศยานไทย        93,481,675.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น        11,438,568.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค        6,066,948.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจ มาร์ท       5,835,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น     10,470,300.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส     14,371,435.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ซีพี ออลล์       62,260,625.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)        4,166,080.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ชโย กรุ๊ป       4,452,794.30 
หุ้นสามัญ บมจ. ช.การช่าง        10,242,040.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร        25,209,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป        8,696,050.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)      18,865,200.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ไทยประกันชีวิต      17,303,680.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย     1,552,640.00  
หุ้นสามัญ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี        6,414,765.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เอเชียเสริมกิจลีสซ่ิง        5,299,200.00 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
หุ้นสามัญ บมจ.อินโดรามา  เวนเจอร์ส        26,320,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์        15,701,200.00 
หุ้นสามัญ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์      6,359,470.00  
หุ้นสามัญ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      10,261,650.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์       4,425,100.00  
หุ้นสามัญ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น     18,713,842.00  
หุ้นสามัญ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)        8,946,600.00 
หุ้นสามัญ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส      5,595,225.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โอสถสภา       2,971,875.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป        13,938,000.00 
หุ้นสามัญ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     73,787,100.00 
หุ้นสามัญ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง       14,446,260.00  
หุ้นสามัญ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์        16,019,850.00 
หุ้นสามัญ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล       6,629,550.00 
หุ้นสามัญ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป        2,516,180.00 
 หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไทย   15/9/2565  AA-  7,766,623.94 
 หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   24/3/2566  A  803,447.79 
 หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส ์  26/4/2567  A+  4,646,604.33 
 หุ้นกู้ บมจ. อีซ่ี บาย   26/4/2567  AA  5,688,419.31 
 หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 9/4/2566  A-  1,108,586.67  
 หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 5/5/2566  A-  6,287,102.00 
 หุ้นกู้ บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์   12/5/2566  A+  6,490,270.93 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2568  AA  26,899,585.90 
 หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง   18/11/2565  A  906,664.05 
 หุ้นกู้ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 9/4/2567  A-  2,099,334.68  
 หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 19/8/2566  A  2,040,797.96  
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2567  AA  27,569,501.62 
 หุ้นกู้ บจก. โตโยต้า ลิสซ่ิง   26/3/2567  AAA  16,616,225.14 
 หุ้นกู้ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์   3/3/2567  A-  2,019,805.22 
 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  22/1/2566  A+  2,705,315.57  
 หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์   18/3/2566  A+  9,894,819.51 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
 หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์   22/8/2567  A+  21,419,303.80 
 หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์   16/3/2569  A+  16,691,103.46 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2566  AA  24,776,316.25 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   20/4/2567  AA  34,258,023.32 
 หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   21/7/2567  A-  1,906,518.35 
ใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)     20,236.46  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA  823,134.62  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์    AAA  20,118,904.11 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1/9/2565  AA+  5,597,200.04  
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 6/9/2565  AAA  8,446,198.28  
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 31/8/2565  AA+  5,995,510.61  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)  13/1/2566  AA  59,724,636.49  
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด 23/9/2565  AA  19,970,376.43  
ต๋ัวแลกเงิน บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จํากัด 24/8/2565  AA  19,985,979.30  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู    5/8/2565  A+  9,997,475.42 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น  24/8/2565  BBB+  24,966,274.46  
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. หลักทรัพย์ธนชาติ    24/8/2565  A-  9,992,619.82 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)  8/9/2565  A-  9,989,289.63 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์    29/9/2565  A  29,948,368.31 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์    19/8/2565  A  9,993,937.75 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์    24/8/2565  A+  9,992,766.65 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ. บ้านปู    12/10/2565  A+  39,894,279.11 
ต๋ัวแลกเงิน บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง    20/10/2565  A-  49,882,787.84 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   9/11/2565    19,464,953.20 
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง    23/11/2565    5,985,294.23 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   12/12/2568    21,241,185.80 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2569    39,969,053.20 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  2/2/2566    14,930,420.15 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  5/1/2566    19,935,149.32 
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเส่ียงต่ําท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑส์งูมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

 
D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
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D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
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ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตาม
กําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะส้ัน 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
 

สรุปภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ปิดที่ 1,576.41 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 54.49 จุด หรือเพิ่มขึ้น 3.58% เม่ือ
เทียบกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยมีจุดสูงสุดของปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ระดับ 1,718.55 จุด และมีจุดตํ่าสุดของปีในเดือน
สิงหาคม 2564 ที่ระดับ 1,512.28 จุด มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 80,442.54 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 162,055.54 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื ้อสุทธิ 5,234.23 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 131,800.58 ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปขายสุทธิ 
35,489.00 ล้านบาท  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ กลุ่มบริการเฉพาะกิจเพ่ิมข้ึน 32.81% กลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
มีการปรับตัวลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ลดลง 48.45% สําหรับการปรับตัวของดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
ได้แก่ กลุ่มการท่องเที่ยวฯเพิ่มขึ้น 27.15%, กลุ่มการแพทย์เพิ่มขึ้น 22.54%, กลุ่มเทคโนโลยีฯเพิ่มขึ้น 16.30%, กลุ่มธนาคารเพิ่มข้ึน 
14.10% และ กลุ่มพลังงานฯเพิ่มข้ึน 10.38%  
      
ปัจจัยท่ีมีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 ได้แก่ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วในหลายประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown กลับมาเปิดเมือง เปิดประเทศ ส่งผลกระทบทางบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และหนุนให้เศรษฐกิจทั่วโลก
ทยอยฟื้นตัว ยกเว้นจีนที่ยังคงใช้นโยบาย Zero Covid และมาตรการ Lockdown ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจจีนและโลก 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น ได้แก่ นโยบายการเงินที่เข้มงวดทั้ง การลดการอัดฉีดเม็ดเงิน และ 
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสําคัญต่างๆทั่วโลก รวมถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายที่เข้มงวดของจีน และปัญหาความ
รุนแรงและความตึงเครียดระหว่างประเทศ ฯลฯ นํามาซ่ึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว 

3. ราคาพลังงานและราคาอาหารท่ีปรับตัวสูงข้ึนจากอุปทานท่ีขาดแคลนท่ัวโลก ทําให้เกิดความกังวลต่อการเร่งตัวของอัตราเงิน
เฟ้อและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจท่ัวโลก 
 

คาดการณ์แนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 
1. เศรษฐกิจไทยยังทรงตัวได้ จากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวหลังความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโอมิครอน

คลี่คลาย และภาคการท่องเที่ยวที่ฟื ้นตัวต่อเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และมาตรการหนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ในขณะท่ีปัจจัยสงครามในยูเครน มาตรการ Zero Covid และการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงภาวะการเงินโลกที่ตึงตัว จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยเร่งตัวสูง ลดทอนกําลังซื้อครัวเรือน 
และเพ่ิมต้นทุนทางธุรกิจแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ 

2. เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณชะลอตัว เห็นได้จากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ถูกกดดันจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในหลายประเทศ ในขณะท่ี
จีนคาดเริ่มผ่อนปรนมาตรการ Lockdown พร้อมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนกิจกรรมเศรษฐกิจให้กลับมาดําเนินการ
ตามปกติ 
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3. คาดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะสิ้นสุดท่ี 3.5-3.75% และการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มเร่ง
ตัวขึ้น โดยต้องคอยติดตามตัวเลขการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการส่งสัญญาณจากเฟด ซึ่งนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นนี้
ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินลดลง และเป็นผลลบต่อภาวะการเก็งกําไรและการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงท่ัวโลก 

4. สถานการณ์ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) ความยืดเย้ือของสงครามรัสเซีย-ยูเครน การเยือนไต้หวันของ
นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เป็นการยกระดับการเผชิญหน้าระหว่างจีน-สหรัฐ เพ่ิมความเสี่ยงในการ
ลงทุนในภูมิภาค 

5. ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่
ภาวะปกติหลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และรัฐบาลยกเลิกมาตรการควบคุมเกือบทั้งหมด ธุรกิจได้
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ราคาวัตุดิบพุ่งสูงข้ึนและภาวะชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานไปได้ระดับหนึ่งแล้ว อีกท้ังนักวิเคราะห์ใน
ตลาดได้ปรับประมาณการรับรู้ผลกระทบเชิงลบไปแล้วค่อนข้างมาก 
 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
 สัดส่วนการลงทุนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(RMF1) มีการลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพิ่มขึ้นจาก 66.17% เป็น 68.77% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มพลังงานฯ 
21.62%, กลุ่มธนาคาร 13.10%, กลุ่มพาณิชย์ 12.77%, กลุ่มเทคโนโลยีฯ 9.80% และ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7.04% 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
       (หน่วย : บาท)
        หมายเหตุ 2565   2564 

สินทรัพย์    

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม  2,099,090,333.36  2,060,986,988.86
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 7 15,241,442.07  3,108,889.50
ลูกหนี้      

 จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 1,829,530.34  1,964,031.87
 จากการขายเงินลงทุน 3,531,811.45  6,172,262.14
 จากการขายหน่วยลงทุน -  15,000.00
รวมสินทรัพย์ 2,119,693,117.22  2,072,247,172.37
หนี้สิน      

เจ้าหนี้      

 จากการซ้ือเงินลงทุน 5,156,318.57  26,582,631.17
 จากการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 10,000.00  610,989.98
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,270,238.82  3,248,652.57
รวมหนี้สิน 8,436,557.39  30,442,273.72
สินทรัพย์สุทธิ 2,111,256,559.83  2,041,804,898.65
สินทรัพย์สุทธิ :    

ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 367,028,443.40  370,388,907.34
กําไรสะสม 4 916,373,771.01  824,752,558.97
บัญชีปรับสมดุล 827,854,345.42  846,663,432.34
สินทรัพย์สุทธิ  2,111,256,559.83  2,041,804,898.65
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 57.5229  55.1259
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 36,702,843.7023  37,038,890.1005

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565

          (หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร  

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวนหน่วย

ราคาทุน  
 มูลค่า

ยุติธรรม  

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผล

        ค้างรับ
เงินฝากธนาคาร         

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  FD002609  20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.95 0.700 21/09/2565 120,438.36 
ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน)  SIUOBR01  822,982.42 822,982.42 822,982.42 0.04 0.250 เมื่อทวงถาม 174.74 
รวมเงินฝากธนาคาร  20,822,982.42 20,822,982.42 20,822,982.42 0.99   120,613.10 
ตราสารแห่งหนี้ทีธ่นาคารพาณิชยห์รือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก      

ตั๋วแลกเงนิ         

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน)   BANPU22805A  10,000,000.00 9,998,739.88 9,998,737.55 0.48 1.150 05/08/2565 - 
บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน)  BANPU22O12A  40,000,000.00 39,905,538.67 39,899,829.43 1.90 1.200 12/10/2565 - 
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

 BPP22824A  10,000,000.00 9,993,702.60 9,993,837.59 0.48 1.000 24/08/2565 - 

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ 
จํากดั (มหาชน) 

 BTSG22819A  10,000,000.00 9,995,021.66 9,995,039.43 0.48 1.010 19/08/2565 - 

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ 
จํากดั (มหาชน) 

 BTSG22929C  30,000,000.00 29,951,101.75 29,951,641.23 1.43 1.010 29/09/2565 - 

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 KGI22908A  10,000,000.00 9,989,807.66 9,990,308.68 0.48 0.980 08/09/2565 - 

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 MST23113A  60,000,000.00 59,748,809.46 59,731,124.76 2.85 0.930 13/01/2566 - 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 SC22824A  25,000,000.00 24,970,890.10 24,971,265.09 1.19 1.850 24/08/2565 - 

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด 
(มหาชน) 

 THANI22O20A  50,000,000.00 49,890,650.63 49,888,356.91 2.38 1.000 20/10/2565 - 

บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต 
จํากดั (มหาชน) 

 TNS22824A  10,000,000.00 9,993,387.94 9,993,712.49 0.48 1.050 24/08/2565 - 

บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 
YUANTA22824A  

20,000,000.00 19,987,656.94 19,988,055.20 0.95 0.980 24/08/2565 - 

บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 
YUANTA22923A  

20,000,000.00 19,971,580.17 19,972,452.41 0.95 0.980 23/09/2565 - 

รวมตัว๋แลกเงิน  295,000,000.00 294,396,887.46 294,374,360.77 14.02   - 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
           (หน่วย : บาท)

        รุ่นตราสาร 
  

มูลค่าท่ีตราไว้หรือ
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
  

 มูลค่ายุติธรรม  
  

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/เงนิปัน
ผลค้างรับ 

        
ตั๋วสัญญาใช้เงิน         

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 
(มหาชน) 

SERM22906A 8,454,488.61 8,446,990.46 8,447,026.59 0.40 0.900 06/09/2565 - 

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) SCIC22831A 6,000,000.00 5,995,811.15 5,996,038.43 0.29 0.850 31/08/2565 - 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) SCIC22901A 5,601,582.63 5,597,541.66 5,597,700.56 0.27 0.850 01/09/2565 - 
รวมตัว๋สญัญาใช้เงนิ  20,056,071.24 20,040,343.27 20,040,765.58 0.95   - 
ตั๋วเงินคลัง         

กระทรวงการคลัง TB22N09A 19,500,000.00 19,467,287.86 19,466,298.82 0.93 0.613 09/11/2565 - 
กระทรวงการคลัง TB22N23A 6,000,000.00 5,988,590.50 5,985,791.55 0.29 0.610 23/11/2565 - 
รวมตัว๋เงินคลงั  25,500,000.00 25,455,878.36 25,452,090.37 1.21   - 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบาล      

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  CB23105A  20,000,000.00 19,931,627.69 19,936,755.42 0.95 0.798 05/01/2566 - 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  CB23202A  15,000,000.00 14,960,569.68 14,931,886.05 0.71 0.520 02/02/2566 - 
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกู ้

 LB25DA  20,000,000.00 21,199,165.00 21,140,532.60 1.01 3.850 12/12/2568 105,479.40 

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหาร
หน้ีให้กู้ต่อ 

 LB26DA  40,000,000.00 40,383,529.60 39,873,843.60 1.90 2.125 17/12/2569 104,794.40 

รวมพันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย และ
พันธบัตรรัฐบาล 

95,000,000.00 96,474,891.97 95,883,017.67 4.57   210,273.80 

หุ้นกู ้          

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จาํกัด 
(มหาชน) 

 AP247A  1,900,000.00 1,900,000.00 1,905,474.74 0.09 2.770 21/07/2567 1,586.10 

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

 BAM234A  1,100,000.00 1,100,000.00 1,102,415.18 0.05 1.850 09/04/2566 6,355.89 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565
       (หน่วย : บาท)
        

รุ่นตราสาร 
มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

BAM235A 6,200,000.00 6,200,000.00 6,246,053.04 0.30 2.830 05/05/2566 42,302.66 

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ กรุงเท
พาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

BAM244A 2,100,000.00 2,100,000.00 2,086,069.53 0.10 2.110 09/04/2567 13,839.29 

บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

BJC233B 800,000.00 800,000.00 799,587.76 0.04 1.400 24/03/2566 3,989.04 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

CPALL233B 9,800,000.00 9,800,000.00 9,832,515.62 0.47 1.900 18/03/2566 63,767.13 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

CPALL248B 20,000,000.00 21,445,650.80 20,982,610.20 1.00 5.050 22/08/2567 442,739.80 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

CPALL263B 16,600,000.00 16,600,000.00 16,517,057.10 0.79 2.860 16/03/2569 179,498.29 

บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) 

CPF231A 2,700,000.00 2,700,000.00 2,704,431.13 0.13 1.750 22/01/2566 1,294.52 

บริษัท อีซ่ี บาย จาํกัด 
(มหาชน) 

EB244A 5,800,000.00 5,800,000.00 5,672,066.68 0.27 1.160 26/04/2567 17,879.89 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) 

GULF238A 2,000,000.00 2,026,160.64 2,017,533.10 0.10 2.650 19/08/2566 23,668.50 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) 

KTC229A 7,700,000.00 7,700,000.00 7,710,656.80 0.37 1.930 15/09/2565 56,593.92 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จํากดั (มหาชน) 

LH235B 6,500,000.00 6,500,000.00 6,472,600.22 0.31 1.090 12/05/2566 18,828.62 

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จํากดั (มหาชน) 

LH244A 4,700,000.00 4,700,000.00 4,629,079.12 0.22 1.500 26/04/2567 18,735.61 

บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด 
(มหาชน) 

PSH22NB 900,000.00 900,000.00 902,625.38 0.04 2.250 18/11/2565 4,160.96 

บริษัท ควอลิตี้เฮา้ส์ จาํกัด 
(มหาชน) 

QH243A 2,000,000.00 2,000,000.00 1,999,671.00 0.10 2.500 03/03/2567 20,684.94 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
           (หน่วย : บาท)
        

รุ่นตราสาร 
มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของ
มูลค่า

ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

TBEV236A 24,800,000.00 24,800,000.00 24,739,703.76 1.18 1.170 11/06/2566 40,542.79 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

TBEV244A 34,700,000.00 34,700,000.00 34,147,594.40 1.63 1.210 20/04/2567 118,483.84 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

TBEV246A 27,900,000.00 27,900,000.00 27,519,586.85 1.31 1.450 11/06/2567 56,526.24 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากดั (มหาชน) 

TBEV256A 27,500,000.00 27,500,000.00 26,828,722.80 1.28 2.070 11/06/2568 79,539.08 

บริษัท โตโยต้า ลสีซ่ิง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

TLT243A 16,800,000.00 16,800,000.00 16,554,471.53 0.79 1.110 26/03/2567 65,395.68 

รวมหุ้นกู ้  222,500,000.00 223,971,811.44 221,370,525.94 10.55   1,276,412.79 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P a g e  24 | รายงานประจําปี 

RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565
(หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

หุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย    

ใบสําคัญแสดงสทิธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ   

ธนาคาร    

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

TTB-W1 38,182.00 12,123.92 20,236.46 0.00 - - - 

     38,182.00 12,123.92 20,236.46 0.00  - 
หุ้นสามัญ    

ธนาคาร    

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) BBL 412,600.00 54,873,317.37 54,669,500.00 2.60 - - -
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

KBANK 374,700.00 50,500,472.66 54,706,200.00 2.61 - - - 

ธนาคารเกียรตินาคิน KKP 186,400.00 10,879,790.92 12,255,800.00 0.58 - - -
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) KTB 470,400.00 6,755,523.11 7,479,360.00 0.36 - - - 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) 

SCB 305,000.00 35,000,923.69 30,957,500.00 1.47 - - - 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) 

TISCO 77,400.00 6,824,924.27 6,849,900.00 0.33 - - - 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

TTB 6,907,600.00 8,603,820.60 8,289,120.00 0.39 - - - 

     8,734,100.00 173,438,772.62 175,207,380.00 8.35  - 
วัสดุก่อสร้าง    

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด 
(มหาชน) 

DCC 2,151,400.00 6,441,661.20 6,066,948.00 0.29 - - - 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) 

EPG 259,400.00 2,628,785.54 2,516,180.00 0.12 - - - 

บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จํากัด 
(มหาชน) 

SCC 124,950.00 50,160,593.61 46,606,350.00 2.22 - - - 

     2,535,750.00 59,231,040.35 55,189,478.00 2.63  - 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
 (หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จํากดั (มหาชน) 

 IVL  601,600.00 22,753,160.71 26,320,000.00 1.25 - - - 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากดั (มหาชน) 

 PTTGC 324,200.00 18,676,317.09 14,345,850.00 0.68 - - - 

     925,800.00 41,429,477.80 40,665,850.00 1.94  -
บริการรับเหมากอ่สร้าง         

บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน)  CK  478,600.00 9,250,471.35 10,242,040.00 0.49 - - - 
     478,600.00 9,250,471.35 10,242,040.00 0.49  -
พาณิชย ์     

บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 

 BJC  381,200.00 14,669,856.63 12,389,000.00 0.59 - - - 

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด 
(มหาชน) 

 COM7  273,400.00 5,493,969.46 8,338,700.00 0.40 - - - 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

 CPALL 1,016,500.00 66,188,667.72 62,260,625.00 2.97 - - - 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

 CRC  512,708.00 18,357,401.45 18,713,842.00 0.89 - - - 

บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์
จํากดั (มหาชน) 

 
GLOBAL 

545,758.00 9,564,218.54 10,260,250.40 0.49 - - - 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

  
HMPRO 

1,204,500.00 16,565,882.88 16,019,850.00 0.76 - - - 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

 MAKRO 721,000.00 31,160,362.90 24,514,000.00 1.17 - - - 

บริษัท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 
จํากดั (มหาชน) 

 MEGA  87,700.00 4,251,271.12 4,275,375.00 0.20 - - - 

     4,742,766.00 166,251,630.70 156,771,642.40 7.47  -
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 (หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ        

สื่อสารและโทรคมนาคม         

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

ADVANC 367,100.00 71,214,117.90 73,787,100.00 3.52 - - - 

บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

DTAC 254,300.00 9,667,197.26 11,570,650.00 0.55 - - 216,155.00 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด 
(มหาชน) 

INTUCH 380,200.00 27,058,431.35 26,614,000.00 1.27 - - - 

บริษัท เจ มาร์ท จาํกัด (มหาชน) JMART 122,200.00 5,136,431.05 5,835,050.00 0.28 - - - 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

SYNEX 221,600.00 5,120,248.12 4,166,080.00 0.20 - - - 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) 

TRUE 2,413,200.00 11,465,955.60 11,438,568.00 0.54 - - - 

     3,758,600.00 129,662,381.28 133,411,448.00 6.36   216,155.00 
ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์        

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

DELTA 39,800.00 15,119,069.87 18,865,200.00 0.90 - - - 

บริษัท ฮานา ไมโคร
อิเล็คโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

HANA 122,300.00 5,503,147.69 5,595,225.00 0.27 - - - 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
จํากดั (มหาชน) 

KCE 189,300.00 10,941,331.11 11,878,575.00 0.57 - - - 

     351,400.00 31,563,548.67 36,339,000.00 1.73   - 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

 (หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ        

พลังงานและสาธารณูปโภค         

บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน) BANPU 1,119,200.00 12,956,521.08 14,997,280.00 0.71 - - - 
บริษัท บางจาก คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

BCP 213,800.00 6,041,706.97 6,307,100.00 0.30 - - - 

บริษัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

BGRIM 164,000.00 5,714,760.90 6,232,000.00 0.30 - - - 

บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จํากัด 
(มหาชน) 

EA 299,200.00 20,684,781.63 24,310,000.00 1.16 - - - 

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จํากดั 
(มหาชน) 

EGCO 66,200.00 14,206,394.95 12,247,000.00 0.58 - - - 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 

GPSC 237,883.00 17,018,844.49 16,116,573.25 0.77 - - - 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล
อปเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

GULF 1,436,790.00 50,105,357.58 67,888,327.50 3.23 - - - 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 
(มหาชน) 

GUNKUL 2,134,900.00 9,823,205.12 11,528,460.00 0.55 - - - 

บริษัท ปตท. น้ํามนัและการค้า
ปลีก จํากัด (มหาชน) 

OR 868,326.00 15,911,340.88 21,925,231.50 1.04 - - - 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) PTT 2,159,300.00 100,816,361.03 75,035,675.00 3.57 - - - 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ
ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

PTTEP 350,000.00 40,182,843.79 56,875,000.00 2.71 - - - 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์
น่ิง จาํกัด (มหาชน) 

SPRC 1,006,000.00 10,945,148.13 11,770,200.00 0.56 - - - 

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั 
(มหาชน) 

TOP 189,700.00 10,433,342.30 9,722,125.00 0.46 - - - 

     10,245,299.00 314,840,608.85 334,954,972.25 15.96   - 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
 



 

P a g e  28 | รายงานประจําปี 

RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
(หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

ธุรกิจสื่อและสิ่งพมิพ์    

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จํากดั (มหาชน) 

 
MAJOR  

282,100.00 5,349,449.63 5,811,260.00 0.28 - - - 

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากัด (มหาชน) 

 ONEE  465,800.00 4,978,468.45 4,425,100.00 0.21 - - - 

บริษัท แพลน บี มเีดีย จํากัด 
(มหาชน) 

 PLANB  662,384.00 3,701,700.78 4,007,423.20 0.19 - - - 

     1,410,284.00 14,029,618.86 14,243,783.20 0.68  - 
ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย ์         

บริษัท เอเซียเสริมกิจลสีซ่ิง จํากดั 
(มหาชน) 

 ASK  147,200.00 6,739,312.44 5,299,200.00 0.25 - - - 

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 

 BAM  376,300.00 7,671,143.28 6,359,470.00 0.30 - - - 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) CHAYO 416,149.00 5,148,457.90 4,452,794.30 0.21 - - - 
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วสิ
เซ็ส จาํกัด (มหาชน) 

 JMT  192,260.00 9,053,531.65 14,371,435.00 0.68 - - - 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  KTC  184,500.00 11,199,695.00 10,562,625.00 0.50 - - - 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั 
(มหาชน) 

 MTC  137,400.00 7,235,447.32 6,629,550.00 0.32 - - - 

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 
(มหาชน) 

 
SAWAD  

85,580.00 4,906,110.76 4,257,605.00 0.20 - - - 

บริษัท เงินตดิล้อ จํากดั (มหาชน) TIDLOR 169,361.00 5,775,232.24 4,826,788.50 0.23 - - - 
     1,708,750.00 57,728,930.59 56,759,467.80 2.70   - 
อาหารและเคร่ืองดื่ม         

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) 

CBG 75,200.00 8,455,623.77 8,460,000.00 0.40 - - - 

บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั 
(มหาชน) 

CPF 998,400.00 26,356,930.62 25,209,600.00 1.20 - - - 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
(หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
(มหาชน) 

MINT 676,241.00 17,292,427.97 22,654,073.50 1.08 - - - 

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) OSP 95,100.00 3,395,101.64 2,971,875.00 0.14 - - -
บริษัท อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากดั 
(มหาชน) 

RBF 121,300.00 1,404,886.77 1,552,640.00 0.07 - - - 

บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TU 533,500.00 9,122,467.65 8,696,050.00 0.41 - - -
        2,499,741.00 66,027,438.42 69,544,238.50 3.31  -
ธุรกิจการแพทย ์    

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด 
(มหาชน) 

 BCH  290,100.00 5,614,211.61 5,889,030.00 0.28 - - - 

บริษัท กรงุเทพดุสติเวชการ จาํกัด (มหาชน) BDMS  1,780,600.00 41,535,726.39 47,631,050.00 2.27 - - -
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 
จํากดั (มหาชน) 

 BH  33,200.00 5,752,224.16 6,042,400.00 0.29 - - - 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารตัน์ จาํกดั (มหาชน)  CHG  1,643,800.00 4,397,144.16 6,147,812.00 0.29 - - - 
    3,747,700.00 57,299,306.32 65,710,292.00 3.13  - 
การท่องเท่ียวและสันทนาการ    

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) CENTEL 170,400.00 6,232,430.28 7,156,800.00 0.34 - - - 
     170,400.00 6,232,430.28 7,156,800.00 0.34  -
ประกันภัยและประกันชีวิต    

บริษัท กรงุเทพประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) BLA 156,100.00 6,415,242.84 5,931,800.00 0.28 - - -
บริษัท ไทยประกนัชีวิต จาํกัด (มหาชน) TLI 1,138,400.00 18,214,400.00 17,303,680.00 0.82 - - - 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 
(มหาชน) 

TQM 52,700.00 1,388,526.46 2,371,500.00 0.11 - - - 

    1,347,200.00 26,018,169.30 25,606,980.00 1.22  -
วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร    

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั 
(มหาชน) 

 STARK  1,738,800.00 7,773,977.61 7,511,616.00 0.36 - - - 

    1,738,800.00 7,773,977.61 7,511,616.00 0.36  - 
บรรจุภัณฑ ์   

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกัด (มหาชน)  SCGP  283,260.00 12,402,768.58 14,446,260.00 0.69 - - - 
    283,260.00 12,402,768.58 14,446,260.00 0.69  -

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
(หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์    

บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน 
จํากดั (มหาชน) 

AMATA 455,782.00 9,650,560.75 8,204,076.00 0.39 - - - 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) 
จํากดั (มหาชน) 

AP 917,600.00 5,282,345.67 8,946,600.00 0.43 - - - 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ 
คอร์ป จาํกัด (มหาชน) 

AWC 2,787,600.00 13,466,183.71 13,938,000.00 0.66 - - - 

บริษัท บริทาเนีย จํากดั 
(มหาชน) 

BRI 531,800.00 6,217,936.14 5,371,180.00 0.26 - - - 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 
จํากดั (มหาชน) 

CPN 450,300.00 26,371,012.48 28,594,050.00 1.36 - - - 

บริษัท แลนด์ แอน เฮ้าส์ 
จํากดั (มหาชน) 

LH 1,847,200.00 18,704,065.65 15,701,200.00 0.75 - - - 

บริษัท ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์
ตี้ จาํกัด (มหาชน) 

ORI 644,700.00 5,916,022.87 6,414,765.00 0.31 - - - 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด 
(มหาชน) 

SPALI 148,000.00 2,844,565.47 2,871,200.00 0.14 - - - 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

WHA 3,490,100.00 12,270,417.83 10,470,300.00 0.50 - - - 

     11,273,082.00 100,723,110.57 100,511,371.00 4.79  -
ธุรกิจขนส่ง     

บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากดั (มหาชน) 

AOT 1,330,700.00 87,030,787.98 93,481,675.00 4.45 - - - 

บริษัท ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 
(มหาชน) 

BEM 1,179,500.00 11,429,614.48 10,261,650.00 0.49 - - - 

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮล
ดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) 

BTS 615,100.00 6,691,133.45 5,289,860.00 0.25 - - - 

บริษัท เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟ
โลจิสตกิส์ จํากัด (มหาชน) 

JWD 273,500.00 3,485,649.13 3,637,550.00 0.17 - - - 

     3,398,800.00 108,637,185.04 112,670,735.00 5.37  -
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
 (หน่วย : บาท)

        รุ่นตรา
สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

ยานยนต ์              
บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ด
วานซ์ เทคโนโลยี จํากดั 
(มหาชน) 

 SAT  235,000.00 4,894,563.02 4,183,000.00 0.20 - - - 

     235,000.00 4,894,563.02 4,183,000.00 0.20   - 
รวมหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  

59,623,514.00 1,387,447,554.13 1,421,146,590.61 67.70   - 

รวมเงินลงทุน  738,502,567.66 2,068,610,349.05 2,099,090,333.36 100.00   1,823,454.69 

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากออม
ทรัพย์ดําเนินงาน 

      6,075.65 

รวมดอกเบี้ยและเงิน
ปันผลค้างรับ 

       1,829,530.34 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564

      (หน่วย : บาท)
        

รุ่นตราสาร 
มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

เงินฝากธนาคาร     

ธนาคารยูโอบี จาํกัด 
(มหาชน) 

 SIUOBR01  23,710,925.73 23,710,925.73 23,710,925.73 1.15 1.150 เมื่อทวงถาม 3,623.18 

รวมเงินฝากธนาคาร  23,710,925.73 23,710,925.73 23,710,925.73 1.15  3,623.18
ตราสารแห่งหนี้ทีธ่นาคารพาณิชยห์รือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก   

ตั๋วแลกเงนิ    

บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) BANPU22117A 40,000,000.00 39,705,850.36 39,742,822.51 1.93 1.600 17/01/2565 - 
บริษัท หลักทรัพย์เมย์
แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

MBKET22119A 60,000,000.00 59,725,785.01 59,726,687.19 2.90 0.980 19/01/2565 - 

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง 
จํากดั (มหาชน) 

THANI22119A 50,000,000.00 49,743,649.85 49,736,868.44 2.41 1.100 19/01/2565 - 

บริษัท หลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) 
จํากดั 

YUANTA21817A 20,000,000.00 19,991,849.90 19,991,772.43 0.97 0.930 17/08/2564 - 

บริษัท หลักทรัพย์
หยวนต้า (ประเทศไทย) 
จํากดั 

YUANTA21923A 20,000,000.00 19,970,132.34 19,972,357.48 0.97 1.030 23/09/2564 - 

รวมตัว๋แลกเงิน  190,000,000.00 189,137,267.46 189,170,508.05 9.18  -
ตั๋วสัญญาใช้เงิน    

บริษัท ไทยเรือง
อุตสาหกรรม จํากดั 

TRI21903A 5,202,378.95 5,197,679.68 5,197,662.49 0.25 1.000 03/09/2564 - 

บริษัท ชัยเจริญไมตรี จํากัด PA013444 6,000,000.00 5,988,541.38 5,988,541.38 0.29 0.970 12/10/2564 - 
บริษัท ยูนิค เอ็นจเินียริ่ง 
แอนด์ คอนสตรัคช่ัน 
จํากดั (มหาชน) 

UNIQ21817A 20,000,000.00 19,989,484.98 19,991,207.99 0.97 1.200 17/08/2564 - 

บริษัท สยามชัยอินเตอร์
เทรด จาํกัด 

PA013450 7,400,000.00 7,393,072.79 7,393,072.79 0.36 0.950 06/09/2564 - 

บริษัท สยามชัยอินเตอร์
เทรด จาํกัด 

PA013451 8,100,000.00 8,092,207.09 8,092,207.09 0.39 0.950 07/09/2564 - 

รวมตัว๋สญัญาใช้เงนิ  46,702,378.95 46,660,985.92 46,662,691.74 2.26  -
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



 

P a g e  33 | รายงานประจําปี 

RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
      (หน่วย : บาท)
        

รุ่นตราสาร 
มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

ตั๋วเงินคลัง      

กระทรวงการคลัง  TB21N10A  30,000,000.00 29,965,174.72 29,963,932.46 1.45 0.420 10/11/2564 -
รวมตัว๋เงินคลงั  30,000,000.00 29,965,174.72 29,963,932.46 1.45  - 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรรัฐบาล   

พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

  CB21O21A  33,000,000.00 32,970,221.12 32,970,001.81 1.60 0.407 21/10/2564 - 

พันธบัตรรัฐบาล  LB256A  20,000,000.00 20,221,424.60 20,229,120.20 0.98 0.950 17/06/2568 23,424.60 
พันธบัตรรัฐบาล
เพื่อการปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกู ้

  LB25DA  25,000,000.00 26,926,030.50 28,344,219.00 1.38 3.850 12/12/2568 131,849.25 

พันธบัตรรัฐบาล
เพื่อการปรับ
โครงสร้างหน้ีเงินกู ้

 LB29DA  36,400,000.00 37,497,459.27 37,103,079.47 1.80 1.600 17/12/2572 71,802.64 

พันธบัตรรัฐบาล
เพื่อการบริหารหน้ี
ให้กูต้่อ 

 LB26DA  40,000,000.00 40,467,110.40 42,739,539.60 2.07 2.125 17/12/2569 104,794.40 

รวมพันธบัตร
ธนาคารแหง่
ประเทศไทย และ
พันธบัตรรัฐบาล 

 154,400,000.00 158,082,245.89 161,385,960.08 7.83   331,870.89 

หุ้นกู ้       

บริษัท เอพี (ไทย
แลนด์) จํากัด 
(มหาชน) 

 AP21DA  3,000,000.00 3,028,200.21 3,028,249.11 0.15 3.130 25/12/2564 9,518.64 

บริษัท เอพี (ไทย
แลนด์) จํากัด 
(มหาชน) 

 AP247A  1,900,000.00 1,900,000.00 1,972,441.99 0.10 2.770 21/07/2567 1,586.10 

บริษัท อยุธยา 
แคปปิตอล ออโต้ 
ลีส จํากัด (มหาชน) 

 AYCAL222A  6,900,000.00 6,900,000.00 6,924,284.89 0.34 1.530 06/02/2565 50,904.98 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
      (หน่วย : บาท)
        

รุ่นตราสาร 
มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

 BAM224A  6,200,000.00 6,199,845.50 6,221,234.26 0.30 1.400 09/04/2565 27,110.12 

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

 BAM234A  1,100,000.00 1,099,961.10 1,106,812.56 0.05 1.850 09/04/2566 6,355.89 

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

 BAM235A  6,200,000.00 6,200,000.00 6,344,227.19 0.31 2.830 05/05/2566 42,302.66 

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

 BAM244A  2,100,000.00 2,099,911.95 2,132,107.26 0.10 2.110 09/04/2567 13,839.29 

บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

 BJC233B  800,000.00 800,000.00 806,434.26 0.04 1.400 24/03/2566 3,989.04 

บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จํากัด 

 CLT226A  7,600,000.00 7,600,000.00 7,684,160.73 0.37 2.100 26/06/2565 15,741.35 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

 
CPALL233B  

9,800,000.00 9,800,000.00 9,881,915.16 0.48 1.900 18/03/2566 63,767.13 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

 
CPALL248B  

20,000,000.00 22,130,700.40 22,149,705.40 1.07 5.050 22/08/2567 448,274.00 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

 
CPALL263B  

16,600,000.00 16,597,730.95 17,070,845.39 0.83 2.860 16/03/2569 179,498.29 

บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์
อาหาร จํากัด (มหาชน) 

 CPF231A  2,700,000.00 2,700,000.00 2,732,818.50 0.13 1.750 22/01/2566 1,294.52 

บริษัท อีซ่ี บาย จาํกัด 
(มหาชน) 

 EB244A  5,800,000.00 5,799,977.49 5,817,190.56 0.28 1.160 26/04/2567 17,142.60 

บริษัท บัตรกรุงศรอียุธยา 
จํากดั 

 KCC223A  10,500,000.00 10,455,748.59 10,462,648.46 0.51 0.710 05/03/2565 - 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั 
(มหาชน) 

 KTC229A  7,700,000.00 7,700,000.00 7,802,544.14 0.38 1.930 15/09/2565 56,593.92 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
          (หน่วย : บาท)
        

รุ่นตราสาร 
มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด 

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

บริษัท แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส ์จาํกัด 
(มหาชน) 

  LH235B  6,500,000.00 6,499,870.26 6,517,560.98 0.32 1.090 12/05/2566 18,828.62 

บริษัท แลนด์ แอนด์ 
เฮ้าส ์จาํกัด 
(มหาชน) 

 LH244A  4,700,000.00 4,699,870.61 4,756,154.05 0.23 1.500 26/04/2567 18,735.61 

บริษัท พฤกษา โฮ
ลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 PSH22NB  900,000.00 900,000.00 907,360.04 0.04 2.250 18/11/2565 4,160.96 

บริษัท ควอลิตี้เฮา้ส์ 
จํากดั (มหาชน) 

 QH243A  2,000,000.00 1,999,771.48 2,053,580.28 0.10 2.500 03/03/2567 20,684.94 

บริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ จาํกดั (มหาชน) 

 
TBEV236A  

24,800,000.00 24,799,517.89 24,801,645.98 1.20 1.170 11/06/2566 40,542.79 

บริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ จาํกดั (มหาชน) 

 
TBEV244A  

34,700,000.00 34,699,268.88 34,672,731.01 1.68 1.210 20/04/2567 118,483.84 

บริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ จาํกดั (มหาชน) 

 
TBEV246A  

27,900,000.00 27,899,299.71 28,058,421.22 1.36 1.450 11/06/2567 56,526.24 

บริษัท ไทยเบฟเวอ
เรจ จาํกดั (มหาชน) 

 
TBEV256A  

27,500,000.00 27,498,927.22 28,137,084.52 1.37 2.070 11/06/2568 79,539.08 

บริษัท โตโยต้า ลี
สซ่ิง (ประเทศไทย) 
จํากดั 

 TLT243A  16,800,000.00 16,799,178.82 16,904,403.26 0.82 1.110 26/03/2567 65,395.68 

รวมหุ้นกู ้  254,700,000.00 256,807,781.06 258,946,561.20 12.56   1,360,816.29 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564
      (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

หุ้นสามัญทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

ใบสําคัญแสดงสทิธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ  

พาณิชย์     

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  RS-W4  43,740.00 - 149,590.80 0.01 - - - 
     43,740.00 - 149,590.80 0.01  -
วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร  

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั 
(มหาชน) 

 STARK-
W1  

615,850.00 - 511,155.50 0.02 - - - 

     615,850.00 - 511,155.50 0.02  -
หุ้นสามัญ    

ธุรกิจการเกษตร    

บริษัท เอเช่ียนซี คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) 

ASIAN 191,100.00 3,235,978.53 3,707,340.00 0.18 - - - 

บริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี 
จํากดั (มหาชน) 

STA 132,200.00 6,598,614.10 4,990,550.00 0.24 - - - 

     323,300.00 9,834,592.63 8,697,890.00 0.42  - 
ธนาคาร    

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) BBL 192,400.00 27,068,924.16 19,721,000.00 0.96 - - - 
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK 240,000.00 30,009,812.90 24,720,000.00 1.20 - - - 
ธนาคารเกียรตินาคิน KKP 124,100.00 6,239,602.15 6,329,100.00 0.31 - - - 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) 

SCB 329,100.00 34,096,426.20 30,770,850.00 1.49 - - - 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) TCAP 313,600.00 12,257,046.12 10,192,000.00 0.49 - - - 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) 

TISCO 119,000.00 10,439,335.50 10,472,000.00 0.51 - - - 

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) 

TTB 10,406,400.00 12,480,716.11 10,094,208.00 0.49 - - - 

     11,724,600.00 132,591,863.14 112,299,158.00 5.45  -
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
          (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ        

วัสดุก่อสร้าง         

บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด 
(มหาชน) 

 DCC  1,384,200.00 4,305,776.40 4,401,756.00 0.21 - - - 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) 

 EPG  390,500.00 4,568,850.00 4,725,050.00 0.23 - - - 

บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จํากัด 
(มหาชน) 

SCC 162,950.00 65,950,411.12 67,461,300.00 3.27 - - - 

     1,937,650.00 74,825,037.52 76,588,106.00 3.72   - 
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์         

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จํากดั (มหาชน) 

 IVL  643,200.00 22,093,814.38 23,316,000.00 1.13 - - - 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากดั (มหาชน) 

 PTTGC  453,900.00 25,777,365.35 25,758,825.00 1.25 - - - 

     1,097,100.00 47,871,179.73 49,074,825.00 2.38   - 
บริการรับเหมากอ่สร้าง         

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 
(มหาชน) 

 CK  376,900.00 6,570,798.41 6,897,270.00 0.33 - - - 

     376,900.00 6,570,798.41 6,897,270.00 0.33   - 
พาณิชย ์         

บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ จาํกดั 
(มหาชน) 

BJC 361,400.00 16,962,260.91 12,287,600.00 0.60 - - - 

บริษัท คอมเซเว่น จํากัด 
(มหาชน) 

COM7 184,500.00 5,154,381.32 11,946,375.00 0.58 - - - 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั 
(มหาชน) 

CPALL 871,800.00 57,926,857.18 51,436,200.00 2.50 - - - 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

CRC 547,408.00 20,314,344.05 16,969,648.00 0.82 - - - 

บริษัท ดูโฮม จาํกดั (มหาชน) DOHOME 249,250.00 5,000,571.68 6,206,325.00 0.30 - - - 
 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
      (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

บริษัท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกัด 
(มหาชน) 

GLOBAL 610,873.00 9,875,616.24 13,927,904.40 0.68 - - - 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จํากดั (มหาชน) 

HMPRO 1,228,800.00 16,683,616.78 16,343,040.00 0.79 - - - 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 

MAKRO 240,900.00 8,864,124.57 8,732,625.00 0.42 - - - 

บริษัท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด 
(มหาชน) 

MEGA 119,000.00 3,319,398.07 4,730,250.00 0.23 - - - 

     4,413,931.00 144,101,170.80 142,579,967.40 6.92   - 
สื่อสารและโทรคมนาคม         

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 

 
ADVANC  

347,000.00 66,070,211.99 62,286,500.00 3.02 - - - 

บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมู
นิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 DTAC  189,800.00 6,004,444.49 7,164,950.00 0.35 - - 153,615.00 

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด 
(มหาชน) 

  
INTUCH  

181,700.00 10,750,773.78 11,719,650.00 0.57 - - - 

บริษัท เจ มาร์ท จาํกัด  JMART  170,500.00 3,529,350.00 5,711,750.00 0.28 - - - 
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จํากดั 

 SYNEX  281,900.00 6,140,271.98 6,991,120.00 0.34 - - - 

     1,170,900.00 92,495,052.24 93,873,970.00 4.55   153,615.00 
ช้ินส่วนอิเลคโทรนิคส์         

บริษัท ฮานา ไมโคร
อิเล็คโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) 

 HANA  239,800.00 7,826,211.11 18,284,750.00 0.89 - - - 

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
จํากดั (มหาชน) 

 KCE  294,500.00 11,893,826.57 23,118,250.00 1.12 - - - 

     534,300.00 19,720,037.68 41,403,000.00 2.01   - 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564
      (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

พลังงานและสาธารณูปโภค         

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอรจ์ี้ 
จํากดั (มหาชน) 

ACE 1,007,400.00 3,730,404.38 3,928,860.00 0.19 - - - 

บริษัท บ้านปู จาํกดั BANPU 283,500.00 3,164,110.60 3,770,550.00 0.18 - - - 
บริษัท บี.กรมิ เพาเวอร์ จํากดั 
(มหาชน) 

BGRIM 347,800.00 14,912,024.73 13,738,100.00 0.67 - - - 

บริษัท พลงังานบริสุทธิ์ จํากัด 
(มหาชน) 

EA 433,300.00 20,933,010.67 25,781,350.00 1.25 - - - 

บริษัท ผลิตไฟฟา้ จํากดั (มหาชน) EGCO 55,300.00 12,867,634.10 9,456,300.00 0.46 - - - 
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด ESSO 986,000.00 7,314,482.49 7,197,800.00 0.35 - - - 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย่ี์ 
จํากดั (มหาชน) 

GPSC 450,683.00 31,119,197.69 34,589,920.25 1.68 - - - 

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด (มหาชน) 

GULF 1,066,990.00 30,165,354.88 35,744,165.00 1.73 - - - 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 
(มหาชน) 

GUNKUL 1,301,100.00 3,271,117.00 6,037,104.00 0.29 - - - 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั IRPC 3,686,600.00 13,735,449.41 12,976,832.00 0.63 - - - 
บริษัท ปตท. น้ํามนัและการค้าปลีก 
จํากดั (มหาชน) 

OR 1,043,326.00 18,779,868.00 28,952,296.50 1.40 - - - 

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด 
(มหาชน) 

PTG 329,200.00 5,936,925.00 5,168,440.00 0.25 - - - 

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) PTT 2,771,900.00 129,418,270.34 96,323,525.00 4.67 - - - 
บริษัท ปตท. สํารวจและผลติ
ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

PTTEP 363,400.00 39,759,914.96 37,430,200.00 1.82 - - - 

บริษัท ผลิตไฟฟา้ราชบุรีโฮลดิ้ง 
จํากดั (มหาชน) 

 RATCH 102,500.00 6,697,684.93 4,356,250.00 0.21 - - - 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 
จํากดั (มหาชน) 

SPRC 937,900.00 8,892,287.42 7,878,360.00 0.38 - - - 

บริษัท เสรมิสรา้ง พาวเวอร์ คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

SSP 270,200.00 3,666,995.56 3,377,500.00 0.16 - - - 

 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



 

P a g e  40 | รายงานประจําปี 

RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
      (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั 
(มหาชน) 

TOP 218,700.00 12,209,008.83 9,622,800.00 0.47 - - - 

     15,655,799.00 366,573,740.99 346,330,352.75 16.80  - 
ธุรกิจสื่อและสิ่งพมิพ์         

บริษัท แพลน บี มเีดีย จํากัด 
(มหาชน) 

 PLANB  1,159,800.00 6,536,084.80 6,088,950.00 0.30 - - - 

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  RS  218,700.00 4,760,225.64 4,089,690.00 0.20 - - - 
     1,378,500.00 11,296,310.44 10,178,640.00 0.49  -
ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย ์    

บริษัท บรหิารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) 

 BAM  332,100.00 6,990,558.43 5,479,650.00 0.27 - - - 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค 
เซอร์วิสเซ็ส จาํกัด (มหาชน) 

 JMT  123,500.00 4,075,500.00 5,001,750.00 0.24 - - - 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั  KTC  120,000.00 8,192,638.58 7,410,000.00 0.36 - - - 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จํากดั (มหาชน) 

 MTC  240,300.00 12,481,441.79 14,357,925.00 0.70 - - - 

บริษัท ศรีสวัสดิ ์คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) 

 SAWAD 170,580.00 9,297,752.10 10,917,120.00 0.53 - - - 

บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด 
(มหาชน) 

 THANI  985,100.00 4,782,561.99 4,570,864.00 0.22 - - - 

บริษัท เงินตดิล้อ จํากดั TIDLOR 248,000.00 9,052,000.00 9,672,000.00 0.47 - - - 
     2,219,580.00 54,872,452.89 57,409,309.00 2.79   - 
อาหารและเคร่ืองดื่ม         

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด 
(มหาชน) 

CBG 116,100.00 12,789,877.96 16,834,500.00 0.82 - - - 

บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร 
จํากดั (มหาชน) 

CPF 930,900.00 25,148,938.51 24,203,400.00 1.17 - - - 

บริษัท ไมเนอร์ อนิเตอร์เนช่ัน
แนล จาํกดั (มหาชน) 

MINT 595,941.00 13,988,533.25 17,729,244.75 0.86 - - - 
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564
      (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/
เงินปันผล
ค้างรับ         

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) OSP 361,800.00 13,055,538.75 12,753,450.00 0.62 - - - 
บริษัท อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากดั 
(มหาชน) 

RBF 319,200.00 3,569,487.20 5,841,360.00 0.28 - - - 

บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) SAPPE 141,800.00 3,746,015.68 3,615,900.00 0.18 - - - 
บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TU 1,359,300.00 21,189,013.64 30,176,460.00 1.46 - - - 
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) TVO 97,000.00 3,351,970.31 3,055,500.00 0.15 - - - 
        3,922,041.00 96,839,375.30 114,209,814.75 5.54   - 
ธุรกิจการแพทย ์        

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด 
(มหาชน) 

 BCH  339,500.00 6,013,666.78 8,911,875.00 0.43 - - - 

บริษัท กรงุเทพดุสติเวชการ จาํกัด 
(มหาชน) 

 
BDMS  

1,679,600.00 38,556,173.89 37,791,000.00 1.83 - - - 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารตัน์ จาํกดั 
(มหาชน) 

 CHG  1,964,500.00 4,787,226.85 8,290,190.00 0.40 - - - 

     3,983,600.00 49,357,067.52 54,993,065.00 2.67   - 
ประกันภัยและประกันชีวิต        

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 
(มหาชน) 

 TQM  54,300.00 2,861,365.72 6,081,600.00 0.30 - - - 

     54,300.00 2,861,365.72 6,081,600.00 0.30   - 
วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร        

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรช่ัน จาํกดั 
(มหาชน) 

 
STARK  

1,431,100.00 5,956,796.05 6,125,108.00 0.30 - - - 

     1,431,100.00 5,956,796.05 6,125,108.00 0.30   - 
บรรจุภัณฑ ์        

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกัด 
(มหาชน) 

 SCGP  540,260.00 20,151,983.42 37,413,005.00 1.82 - - - 

     540,260.00 20,151,983.42 37,413,005.00 1.82   - 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
          (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

เวชภัณฑ์และเคร่ืองสําอาง         

บริษัท ศรีตรงัโกลฟส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) 

STGT 146,600.00 4,363,536.88 5,497,500.00 0.27 - - - 

     146,600.00 4,363,536.88 5,497,500.00 0.27   - 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์         

บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน 
จํากดั (มหาชน) 

  
AMATA 

442,482.00 9,506,939.88 8,053,172.40 0.39 - - - 

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จาํกัด 
(มหาชน) 

 AP  1,015,800.00 5,847,653.37 8,024,820.00 0.39 - - - 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอรป์ 
จํากดั (มหาชน) 

 AWC  1,905,600.00 9,483,632.39 6,974,496.00 0.34 - - - 

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด 
(มหาชน) 

CPN 346,000.00 20,173,705.87 16,262,000.00 0.79 - - - 

บริษัท แลนด์ แอน เฮ้าส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

LH 2,016,400.00 20,624,468.85 15,727,920.00 0.76 - - - 

บริษัท ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ 
จํากดั (มหาชน) 

ORI 644,700.00 5,916,022.87 5,576,655.00 0.27 - - - 

บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) SPALI 338,200.00 6,145,875.32 7,136,020.00 0.35 - - - 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

WHA 3,065,400.00 10,726,506.18 9,380,124.00 0.46 - - - 

     9,774,582.00 88,424,804.73 77,135,207.40 3.74   - 
ธุรกิจขนส่ง         

บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากดั (มหาชน) 

 AOT  1,126,900.00 73,383,432.34 63,669,850.00 3.09 - - - 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 BEM  1,384,000.00 13,827,824.21 10,587,600.00 0.51 - - - 

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส์ 
จํากดั (มหาชน) 

 BTS  678,000.00 7,685,356.38 5,763,000.00 0.28 - - 108,480.00 

บริษัท เจดบัเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิ
สติกส์ จาํกัด (มหาชน) 

 JWD  418,600.00 5,128,464.36 6,823,180.00 0.33 - - - 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 
          (หน่วย : บาท)
        รุ่นตรา

สาร 

มูลค่าท่ีตราไว้
หรือจํานวน

หน่วย 
ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  

อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา
ดอกเบี้ย

(%) 

วันครบ
กําหนด

ดอกเบี้ย/เงนิ
ปันผลค้างรับ         

บริษัท เคอรี่ เอก็ซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

 KEX  162,700.00 7,499,369.54 6,548,675.00 0.32 - - - 

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง 
จํากดั (มหาชน) 

 PSL  275,100.00 5,543,492.58 6,409,830.00 0.31 - - - 

     4,045,300.00 113,067,939.41 99,802,135.00 4.84   108,480.00 
ยานยนต ์              
บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ด
วานซ์ เทคโนโลยี จํากดั 
(มหาชน) 

 SAT  188,200.00 4,025,482.82 3,895,740.00 0.19 - - - 

     188,200.00 4,025,482.82 3,895,740.00 0.19   - 
รวมหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

 65,578,133.00 1,345,800,588.32 1,351,146,409.60 65.56   - 

รวมเงินลงทุน  765,091,437.68 2,050,164,969.10 2,060,986,988.86 100.00   1,958,405.36 

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับเงิน
ฝากออมทรัพย์
ดําเนินงาน 

       5,626.51 

รวมดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรบั     1,964,031.87 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
      (หน่วย : บาท)

      หมายเหตุ 2565   2564 
รายได้จากการลงทุน    

รายได้เงินปันผล      40,548,677.40          35,351,150.99 
รายได้ดอกเบี้ย        8,772,824.38            8,380,214.52 
รวมรายได้      49,321,501.78          43,731,365.51 
ค่าใช้จ่าย    

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5 และ 8      34,667,763.13          32,552,163.74 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5          520,016.43              488,282.47 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5 และ 8        2,773,421.11            2,604,173.04 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี            48,000.00                48,000.00 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ        2,974,846.14            3,370,061.02 
รวมค่าใช้จ่าย      40,984,046.81          39,062,680.27 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ        8,337,454.97            4,668,685.24 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน    

รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึน      63,618,924.38          53,249,771.34 
รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึน      19,664,832.69        123,012,257.49 
รวมรายการกําไรจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน      83,283,757.07        176,262,028.83 
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน      91,621,212.04        180,930,714.07 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

    
(หน่วย : บาท)

       2565   2564 
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 

  

รายได้สุทธิจากการลงทุน 8,337,454.97  4,668,685.24
รายการกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 63,618,924.38  53,249,771.34
รายการกําไรสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 19,664,832.69  123,012,257.49
การเพ่ิมข้ึนสุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 91,621,212.04  180,930,714.07
การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 

  

มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายระหว่างปี 60,363,788.93  67,398,633.70
มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนระหว่างป ี (63,724,252.87)  (79,362,735.71)

   
(3,360,463.94)  (11,964,102.01)

บวก การเปลี่ยนแปลงที่ลดลงของบัญชีปรับสมดุล (18,809,086.92)  (58,597,042.22)
การลดลงสุทธิของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (22,169,550.86)  (70,561,144.23)

     

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 69,451,661.18  110,369,569.84
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี 2,041,804,898.65  1,931,435,328.81
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี 2,111,256,559.83  2,041,804,898.65

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) (จํานวนหน่วย)  (จํานวนหน่วย) 
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี 37,038,890.1005  38,235,300.3170
บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี 6,036,378.8525  6,739,863.3391
หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี (6,372,425.2507)  (7,936,273.5556)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี 36,702,843.7023  37,038,890.1005

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
 
1. ลักษณะของกองทุนเปิด 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร
ทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก รวมท้ังหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่างตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสถานการณ์ที่เหมาะสมกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยไม่มีกําหนดอายุของโครงการ มีเงินทุนจดทะเบียนของโครงการรวม
ทั้งสิ้น 1,500.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 150,000,000 หน่วยลงทุน หน่วยลงทุนละ 10.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออม
แบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทุน ได้รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้จัดตั้งเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 โดยมีบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนและมีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนและได้เปลี่ยนเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในวันท่ี 11 มิถุนายน 2553 

ท้ังนี้กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และ
ได้จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ผู้บริหารของกองทุน
ต้องใช้การประมาณและการตั้งสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน 
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการเงินลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรมตามท่ี
อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี 
3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
3.1 การวัดมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจํานวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุน
ประกอบด้วย รายจ่ายซ้ือเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายโดยตรงท้ังสิ้นท่ีกองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้น 
- เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมใช้ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทน

จากการซื้อขายครั้งล่าสุดในวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุนซึ่งประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือราคาที่คํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขาย ซึ่งบริษัทจัดการฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

- เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงตามมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน โดยใช้ราคาจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เงินลงทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือ
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ขายคล่องรองรับแสดงในราคาเสนอซื้อขายครั้งล่าสุด ซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าเป็นตัวแทนท่ีดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม 
ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 

- เงินลงทุนในเงินฝากเพื่อการลงทุน และตั๋วสัญญาใช้เงินแสดงในราคาทุน 
- กําไรหรือขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุนถือเป็นกําไรหรือขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินซ่ึงถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 
เดือน นับจากวันที่นําฝากปราศจากภาระผูกพันและถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายชําระภาระผูกพันระยะสั้นมากกว่าเพื่อการ
ลงทุน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 

3.3 การรับรู้รายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี มีกําหนดตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในเวลาไม่เกิน 5 ปี 

3.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามระยะเวลาท่ีพึงรับโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้นับแต่วันท่ีมีสิทธิจะได้รับ 
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายเงินลงทุนบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่จําหน่ายเงินลงทุน 
โดยต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
ส่วนเกินหรือส่วนลดระหว่างมูลค่าหน้าตั๋วกับราคาที่ซื้อมาของเงินลงทุนในตราสารหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายตามอายุ
ของตราสารแห่งหนี้นั้นโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยกองทุน จะหยุดรับรู้ส่วนเกินหรือส่วนลดของมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าว 
เม่ือกองทุนรับรู้ความเป็นไปได้ท่ีจะไม่ได้รับรายได้หรือไม่ได้รับคนืเงินต้นจากเงินลงทุนนั้น 
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

3.5 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนหมายถึง บริษัทจัดการที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุน บุคคลที่มิใช่
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายท้ังหมด นิติบุคคลที่บริษัทจัดการหรือผู้ถือ
หุ้นของบริษัทจัดการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายท้ังหมด ผู้บริหารของบริษัทจัดการ ผู้จัดการกองทุนรวมท้ังนิติ
บุคคลที่ผู้บริหารของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทั้งหมด นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึง บุคคลท่ีเป็นท่ีปรึกษาและกองทุนอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

3.6 มูลค่าต่อหน่วยกองทุนเปิด 
มูลค่าต่อหน่วยกองทุนเปิด คํานวณโดยนํามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ณ วันที่คํานวณ
มูลค่าต่อหน่วย โดยทําการคํานวณทุกวันทําการ 

3.7 บัญชีปรับสมดุล 
ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนของหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่งสรร ณ วันที่เกิด
รายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 

3.8 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า 
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กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินจัดเป็น 3 ระดับ ซ่ึงข้ึนอยู่
กับประเภทของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เชน่ ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กองทุนจะประเมินการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจํา 

4. กําไรสะสม 
 

 (หน่วย : บาท)
 2565  2564 
กําไรสะสมต้นปี 824,752,558.97 643,821,844.90
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี 91,621,212.04 180,930,714.07
กําไรสะสมปลายปี 916,373,771.01 824,752,558.97

5. ค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ อัตราร้อยละ 

 2565 2564  
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.5000 1.5000 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.0225 0.0225 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.1200 0.1200 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน โดยตั้งค้างจ่ายไว้และจ่ายจริงภายใน 5 
วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทุกวันที่มีการคํานวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดย
ใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละวันคํานวณเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม 
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6. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนได้มีการซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างงวดโดยไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝาก

ธนาคาร และตั๋วสัญญาใช้เงินต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี ดังนี้ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 
 2565 ร้อยละ 2564 ร้อยละ 
ซ้ือเงินลงทุนถัวเฉลี่ย 1,859.27 86.08 2,271.29 111.86 
ขายเงินลงทุนถัวเฉลี่ย 1,883.36 87.19 2,317.88 114.16 

7. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 

(หน่วย : บาท) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  
2565 2564 2565  2564 

เงินฝากออมทรัพย์     
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.125 0.125 2,125.65 2,122.99 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.250 0.250 15,239,316.42 3,106,766.51 
รวม   15,241,442.07 3,108,889.50 

8. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 
(หน่วย : บาท)

 2565 2564 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย 2,858,438.64 2,830,065.33 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย 228,675.09 226,405.20 

   
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
เงินฝากออมทรัพย์ 2,125.65 2,122.99 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทจัดการธนาคารและสถาบัน
การเงิน ซ่ึงมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ รายการท่ีสําคัญดังกล่าว มีดังนี้ 

 
   (หน่วย : บาท)
 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)   
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 34,667,763.13 32,552,163.74 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,773,421.11 2,604,173.04 ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
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บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
ขายเงินลงทุน 18,143,889.76 10,086,394.92 ราคาตลาด 
ซ้ือเงินลงทุน 12,887,690.39 17,398,024.26 ราคาตลาด 
รายได้เงินปันผล 101,800.00 122,232.00 ตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

9. เครื่องมือทางการเงิน 
9.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

กองทุนไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพ่ือการเก็งกําไรหรือการค้า 
9.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากข้ึนเท่านั้น 
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงจําแนกตามวันท่ีกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบ
กําหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนนับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
(หน่วย : บาท)

 2565 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
มีอัตราดอกเบี้ยปรับ 
ข้ึนลงตามอัตราตลาด 

 
มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

 
ไม่มีดอกเบี้ย 

 
รวม 

เงินลงทุน 822,982.42 677,120,760.33 - 677,943,742.75
เงินฝากธนาคาร 15,241,442.07 - - 15,241,442.07

 
 (หน่วย : บาท)
 2565 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด 

สินทรัพย์ทางการเงิน เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี-5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินฝากธนาคาร 16,064,424.49 20,000,000.00 - - 36,064,424.49 
ต๋ัวแลกเงิน - 294,374,360.77 - - 294,374,360.77 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - 20,040,765.58 - - 20,040,765.58 
ต๋ัวเงินคลัง - 25,452,090.37 - - 25,452,090.37 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 34,868,641.47 - - 34,868,641.47 
พันธบัตรรัฐบาล - - 61,014,376.20 - 61,014,376.20 
หุ้นกู้ - 60,510,588.89 160,859,937.05 - 221,370,525.94 

 



 

P a g e  51 | รายงานประจําปี 

RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

(หน่วย : บาท)
 2564 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

มีอัตราดอกเบี้ยปรับ 
ข้ึนลงตามอัตราตลาด 

 
มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

 
ไม่มีดอกเบี้ย 

 
รวม 

เงินลงทุน 23,710,925.73 686,129,653.53 - 709,840,579.26 
เงินฝากธนาคาร 3,108,889.50 - - 3,108,889.50 

 (หน่วย : บาท)
 2564 
 ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกําหนด 

สินทรัพย์ทางการเงิน เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 ปี-5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินฝากธนาคาร 26,819,815.23 - - - 26,819,815.23 
ต๋ัวแลกเงิน - 189,170,508.05 - - 189,170,508.05 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - 46,662,691.74 - - 46,662,691.74 
ต๋ัวเงินคลัง - 29,963,932.46 - - 29,963,932.46 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 32,970,001.81 91,312,878.80 - 124,282,880.61 
พันธบัตรรัฐบาล - - - 37,103,079.47 37,103,079.47 
หุ้นกู้ - 43,030,481.63 215,916,079.57 - 258,946,561.20 

9.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
สินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและเงินฝากธนาคาร กองทุนจึง
คาดว่าจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ํา 

9.4 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อต่ํา เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย และลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและ
หน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจของกองทุน กองทุนไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ดังกล่าว 

9.5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

9.6 ความเสี่ยงด้านตลาด 
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซ่ึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวข้ึนอยู่กับความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้าน
ลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความ
ผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทําให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 

9.7 การบริหารความเสี่ยง 
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเงินลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงิน
ลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีลงทุน 
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10. ข้อมูลเก่ียวกับลําดับชั้นและวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกองทุนเป็นเงินลงทุนซึ่งวัดค่าตามมูลค่ายุติธรรม และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่

จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย กองทุนจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมดังนี้ 

 
 (หน่วย : บาท)

2565 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารหนี้  - 657,120,760.33 - 657,120,760.33
ตราสารทุน 1,421,146,590.61 - - 1,421,146,590.61

 
(หน่วย : บาท)

2564 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารหนี้  - 686,129,653.53 - 686,129,653.53
ตราสารทุน 1,351,146,409.60 - - 1,351,146,409.60

11. การอนุมัติงบการเงิน 
การออกงบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอํานาจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) แล้วเม่ือวันท่ี  

16 กันยายน 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฏาคม 2565 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th 
หรือท่ี website ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญช ี

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
รอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 

แสงจันทร์  ลี จิราภา  กําพุสิริ 
กอบกาญจน์  เอ่ียมจิตกุศล ภากร  ธรรมกุล 

 ยืนยง  เทพจํานงค์ 
 รติรัตน์ ธัญญวานิช 
 รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ 
 ศรชัย เตรียมวรกุล 
 อรวรรณ  เกียรติพิศาลสกุล 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของบลจ. ท่ี http://www.ktam.co.th" 

 
เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 

เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 
(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย

ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 Bank of China Hong Kong Holding Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 Citigroup global limited  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 Citigroup Global Market Funding Luxembourg ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 Citigroup Global Market Holding Inc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 HSBC Holding Plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 JP Morgan Chase Financial Co.LLC ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 JPMorgan Chase Bank, N.A. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารแหง่อเมรกิา คอรป์อเรช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 ธนาคารทหารไทยธนชาต  จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
26 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
33 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF1) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
34 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35 บริษัท ไดว่า แคปปิตอล มารเ์ก็ตส์ สิงคโปร์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

43 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

44 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

62 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

63 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

65 
บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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RMF1 
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) 
The Krung Thai Mixed Fund RMF 1

       


