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fเรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
            กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
 
  บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึง
วันท่ี 31 มกราคม 2566 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
  
                                                                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

 กองทุนรวม 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 มกราคม 2566) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

RMF3 20 ตุลาคม 2548 14.3753 -0.04% 1.26% 0.75% -0.08% 0.17% 0.73% 1.35% 2.12% 
Benchmark - - 0.92% 3.61% 2.36% -0.04% -0.53% 1.60% 2.42% 3.18%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 0.63% 0.75% 0.93% 1.07% 1.13% 0.94% 0.84% 1.38% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 1.28% 1.42% 1.75% 2.17% 1.92% 1.72% 1.48% 1.62% 

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

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

RMF3 2.22% 3.61% 1.69% 0.75% 1.53% 0.13% 2.88% 1.78% -0.69% -0.20%
Benchmark 2.24% 5.54% 3.30% 1.50% 3.40% 1.29% 8.20% 1.83% -2.15% -1.58%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

0.79% 0.65% 0.86% 0.85% 0.37% 0.42% 0.62% 1.46% 0.71% 1.08%

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

1.48% 0.87% 1.18% 1.49% 0.73% 0.78% 1.68% 2.05% 1.44% 2.16%

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 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 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  9,768.34   0.27   

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  390.73   0.01   

ค่านายทะเบียน  2,344.40   0.07   

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**  102.29   0.00   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***  12,605.76   0.35   

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

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) ไม่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารแห่งทุน 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

PTR = 61.54% 
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 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
 มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
รายละเอียดการลงทุน RMF3 มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   3,484,638,382.54 93.15 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  108,796,931.84 2.91 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  480,374,905.00 12.84 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  113,282.57 0.00             
 ต๋ัวเงินคลัง  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  29,839,764.55 0.80 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  85,106,656.32 2.28 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  142,218,774.12 3.80 
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  1,016,755,373.04 27.18 
 พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้คํ้าประกัน  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  50,286,101.50 1.34 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  1,510,941,870.60 40.39 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  60,204,723.00 1.61 
 อื่นๆ   256,050,243.63 6.85 
       ประเภทหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                                              112,482,359.85         3.01 
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ                          149,906,974.08         4.01 
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                           -6,339,090.30        -0.17 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,740,688,626.17 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 

กลุ่มของตราสาร        มูลค่าตามราคาตลาด     %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ     2,895,353,263.13         77.40 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์                                              113,282.57           0.00 
    หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade                            589,171,836.84         15.75   
     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 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
ประเภท ผู้ออก วันครบกําหนด อันดับความ

น่าเชื่อถือ 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด

หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู  4/8/2569  A+  30,466,646.64
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต  5/7/2569  AA  19,098,324.24
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)  20/7/2568  A-  48,913,242.50
หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์  19/8/2567  A-  30,340,897.80
หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี  1/4/2569  A  31,042,576.50
หุ้นกู้ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 6/5/2567  A  38,973,499.89
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์  24/3/2567  A  7,216,454.07
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู  1/4/2569  A+  76,233,172.40
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู  10/7/2568  A+  52,910,940.00
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  11/6/2569  AA  39,811,452.80
หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  11/6/2568  AA  39,637,718.80
หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์  22/8/2567  A+  42,391,791.60
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  22/1/2569  A+  37,168,204.22
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  24/1/2568  A+  53,401,857.13
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  5/6/2567  A+  3,035,404.89
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  19/8/2566  A+  20,336,737.20
หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต  29/7/2568  AA  10,249,436.00
หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง  27/5/2567  A  7,943,480.16
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)    AAA  112,243.18
เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน    AAA  1,039.39
ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง  21/6/2566    29,839,764.55
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/6/2567    59,303,127.60
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/6/2576    75,432,550.20
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/12/2566    85,106,656.32
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/6/2580    32,064,905.70
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/12/2571    224,461,586.70
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/6/2571    113,462,443.60
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  12/3/2571    222,227,693.69
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/6/2570    96,714,383.15
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/12/2569    252,391,810.00
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง  17/9/2567    82,915,646.52
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
ประเภท ผู้ออก วันครบกําหนด อันดับความ

น่าเชื่อถือ 
มูลค่าตาม 
ราคาตลาด

พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้คํ้าประกัน 31/5/2566    50,286,101.50
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 20/3/2566    50,359,515.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 28/9/2566    356,748,349.66
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 4/1/2567    49,316,993.42
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 14/12/2566    108,526,124.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 22/11/2566    165,009,648.98
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 13/11/2566    195,603,328.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 24/10/2566    50,190,860.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 18/9/2566    100,463,649.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 15/6/2566    14,920,050.77
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 24/5/2566    114,764,028.05
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 23/3/2566    199,607,348.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 28/11/2567    60,204,723.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 13/3/2566    100,437,824.00
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 30/3/2566    4,994,150.69
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สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 
ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงูมาก 

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 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคนืเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกจิ 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

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหน้ีท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
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 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับ
เครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกวา่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
ตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า   
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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 จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน        

 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

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)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2566 
(บาท) 

สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,493,424,326.42 บาท) 3,472,176,874.56
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 112,470,432.56
ลูกหนี้ 
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 12,473,435.27
     จากการขายเงินลงทุน 149,906,974.08

รวมสินทรัพย์ 3,747,027,716.47

หนี้สิน 
เจ้าหนี้ 
     จากการรับคืนหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 3,924,084.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2,415,006.28

หนี้สินรวม 6,339,090.30

สินทรัพย์สุทธิ 3,740,688,626.17

สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 2,602,159,995.41
กําไรสะสม 546,337,455.69
บัญชีปรับสมดุลย์ 592,191,175.07

สินทรัพย์สุทธิ  3,740,688,626.17

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด(หน่วย) 260,215,999.2257
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 14.3753

 
 



 

P a g e  12 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน 

RMF3 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
The Krung Thai Debt Securities RMF 3

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 

 
(บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้ดอกเบี้ย  25,296,316.77

รายได้ท้ังสิ้น  25,296,316.77

   

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  9,768,337.14
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  390,733.51
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  2,344,400.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  50,411.43
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  51,875.54

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  12,605,758.56

   

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  12,690,558.21

   

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น  (10,781,097.43)
     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี)  24,362,741.47

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน  13,581,644.04

   

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  26,272,202.25
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3)
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย จํากัด (มหาชน) 

  
มูลค่าที่ตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบ้ีย /  
เงินปนัผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน
ของมูลค่า
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

วันครบ 
กําหนด 

พันธบัตร ตั๋วเงนิคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

   ตั๋วเงินคลงั  

      กระทรวงการคลัง (MOF)  

         TB23621A -  ต๋ัวเงินคลัง งวดที่ 
(DM)6/182DTB/66 

30,000,000.00  29,865,971.34 0.00 29,839,764.55  0.86% 1.1700 21/06/2566 

      รวม กระทรวงการคลัง (MOF) 30,000,000.00  29,865,971.34 0.00 29,839,764.55  0.86% 
   รวม ตั๋วเงินคลงั 30,000,000.00  29,865,971.34 0.00 29,839,764.55  0.86% 
   พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกัน  

      กระทรวงการคลัง (MOF)  

  GGLB235A – พันธบัตรธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2561 
คร้ังที่ 1 

50,000,000.00  50,245,568.00 183,390.50 50,102,711.00  1.44% 2.1250 31/05/2566 

      รวม กระทรวงการคลัง (MOF) 50,000,000.00  50,245,568.00 183,390.50 50,102,711.00  1.44% 
   รวม พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํา้
ประกัน 

50,000,000.00  50,245,568.00 183,390.50 50,102,711.00  1.44%     

   พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  

      ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)  

         BOT233A - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2563 

199,000,000.00  199,085,810.79 657,082.08 198,950,265.92  5.73% 0.9200 23/03/2566 

         BOT235A - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/64 

115,000,000.00  114,953,482.50 110,872.65 114,653,155.40  3.30% 0.5100 24/05/2566 

         BOT239A - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รุ่นที่ 2/3ปี/2563 

358,000,000.00  358,183,843.74 803,294.72 355,945,054.94  10.25% 0.6500 28/09/2566 

         BOT23NA - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64 

166,000,000.00  166,035,158.80 213,117.44 164,796,531.54  4.75% 0.6600 22/11/2566 

         BOT24NA - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/65 

60,000,000.00  60,100,138.20 190,191.60 60,014,531.40  1.73% 1.7800 28/11/2567 

         CB23330A - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทยงวดที่ 52/91/65 

5,000,000.00  4,994,519.07 0.00 4,994,150.69  0.14% 0.7027 30/03/2566 

         CB23615A     - พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยงวดท่ี 6/364/65 

15,000,000.00  14,942,400.12 0.00 14,920,050.77  0.43% 1.0500 15/06/2566 

         CB23D14A - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทยงวดที่ 12/364/65 

110,000,000.00  108,640,805.87 0.00 108,526,124.98  3.13% 1.4451 14/12/2566 

         CB24104A - พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทยงวดที่ 66/1/364D 

50,000,000.00  49,406,980.87 0.00 49,316,993.42  1.42% 1.3000 04/01/2567 
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         CBF23313A - พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยงวดท่ี  65/9/FRB182D 

100,000,000.00  100,224,011.91 428,649.00 100,009,175.00  2.88% 1.1018 13/03/2566 

         CBF23320A - พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยงวดท่ี 65/3/FRB364D 

50,000,000.00  50,048,345.02 353,711.00 50,005,804.00  1.44% 0.8145 20/03/2566 

         CBF23918A - พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยงวดท่ี 9/FRB364/65 

100,000,000.00  100,627,132.91 413,407.00 100,050,242.00  2.88% 1.1177 18/09/2566 

         CBF23N13A - พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยงวดท่ี 11/FRB364D/65 

195,000,000.00  194,993,594.65 515,346.00 195,087,982.05  5.62% 1.2210 13/11/2566 

         CBF23O24A - พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทยงวดท่ี 10/FRB364/65 

50,000,000.00  50,136,793.03 160,503.50 50,030,356.50  1.44% 1.1835 24/10/2566 

    รวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) 1,573,000,000.00  1,572,373,017.48 3,846,174.99 1,567,300,418.61  45.14% 
 รวม พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 1,573,000,000.00  1,572,373,017.48 3,846,174.99 1,567,300,418.61  45.14% 
   พันธบัตรรัฐบาล   

      กระทรวงการคลัง (MOF)   

         ESGLB376A    - พันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือความย่ังยืนสําหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1 
65/5/14.75Y 

30,000,000.00  31,718,445.30 128,169.90 31,936,735.80  0.92% 3.3900 17/06/2580 

         ILB283A - พันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ
เปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 คร้ังที่ 2 

200,000,000.00  221,766,561.48 1,097,785.60 221,129,908.09  6.37% 1.2500 12/03/2571 

         LB23DA - พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คร้ังที่ 12 

84,000,000.00  84,677,507.88 254,071.44 84,852,584.88  2.44% 2.4000 17/12/2566 

         LB246A - พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คร้ังที่ 1 

60,000,000.00  59,322,852.60 56,712.60 59,246,415.00  1.71% 0.7500 17/06/2567 

         LB249A - พันธบัตรรัฐบาล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 1 

84,000,000.00  82,796,328.72 236,465.88 82,679,180.64  2.38% 0.7500 17/09/2567 

         LB26DA - พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 คร้ังที่ 1 

250,000,000.00  251,400,747.50 669,520.00 251,722,290.00  7.25% 2.1250 17/12/2569 
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         LB276A - พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการ
บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คร้ังที่ 11 

101,000,000.00  95,876,422.51 127,287.27 96,587,095.88  2.78% 1.0000 17/06/2570 

         LB286A       - พันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 คร้ังที่ 12 

110,000,000.00  112,082,551.90 367,370.30 113,095,073.30  3.26% 2.6500 17/06/2571 

         LB28DA - พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการ
ปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ระยะที่สอง) 

215,000,000.00  230,936,675.05 779,007.35 223,682,579.35  6.44% 2.8750 17/12/2571 

         LB336A - พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการ
บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คร้ังที่ 1 

70,000,000.00  74,665,945.90 295,534.40 75,137,015.80  2.16% 3.3500 17/06/2576 

      รวม กระทรวงการคลัง (MOF) 1,204,000,000.00  1,245,244,038.84 4,011,924.74 1,240,068,878.74  35.71% 
   รวม พันธบัตรรัฐบาล 1,204,000,000.00  1,245,244,038.84 4,011,924.74 1,240,068,878.74  35.71% 
รวม พันธบัตร ตั๋วเงินคลงั หรือพันธบตัร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2,857,000,000.00  2,897,728,595.66 8,041,490.23 2,887,311,772.90  83.16%     

เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

   เงินสดในมือ/เงนิฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์  

      ธนาคารออมสิน (GSB)   

         SIGSB001 - เงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารออมสิน 

1,039.16  1,039.16 0.23 1,039.16  0.00% 0.2500 เมื่อทวงถาม 

      รวม ธนาคารออมสิน (GSB) 1,039.16  1,039.16 0.23 1,039.16  0.00% 
  ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) (UOBT)   

         SIUOBR01 - เงินฝากออมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน-ธนาคารยูโอบี จก.(มหาชน) 

112,195.53  112,195.53 47.65 112,195.53  0.00% 0.5000 เมื่อทวงถาม 

  รวม ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
(UOBT) 

112,195.53  112,195.53 47.65 112,195.53  0.00%     

   รวม เงินสดในมือ/เงินฝากกระแส
รายวัน/เงินฝากออมทรัพย์ 

113,234.69  113,234.69 47.88 113,234.69  0.00%     

รวม เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือ
ธนาคารอืน่ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

113,234.69  113,234.69 47.88 113,234.69  0.00%     
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ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจํากัดเป็นผู้ออก   

   หุ้นกู้   

      บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP)   

         AP248A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี
ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

30,000,000.00 30,532,471.80 357,468.60 29,983,429.20  0.86% 2.6200 19/08/2567 

         AP257A - หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มี
ประกันของ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) คร้ังที่ 
2/2564 

50,000,000.00 50,268,006.50 31,890.50 48,881,352.00  1.41% 1.9400 20/07/2568 

      รวม บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) (AP) 80,000,000.00 80,800,478.30 389,359.10 78,864,781.20  2.27% 
      บมจ. บ้านปู (BANPU)   

  BANPU257A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู คร้ังที่ 
2/2556 ชุดที่ 2 

50,000,000.00 53,383,942.00 152,192.00 52,758,748.00  1.52% 5.0500 10/07/2568 

  BANPU264A - หุ้นกู้บ้านปูคร้ังที่ 1/2554 ชุดที่ 
4 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 

70,000,000.00 75,291,451.90 1,224,271.30 75,008,901.10  2.16% 5.1900 01/04/2569 

  BANPU268A - หุ้นกู้ของบมจ. บ้านปู คร้ังที่ 
2/2564 ชุดที่ 1 

30,000,000.00 30,343,566.90 431,424.54 30,035,222.10  0.87% 2.9000 04/08/2569 

      รวม บมจ. บ้านปู (BANPU) 150,000,000.00 159,018,960.80 1,807,887.84 157,802,871.20  4.54% 
      บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)   

         BJC243A - หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุค
เกอร์ จํากัด (มหาชน) 

7,000,000.00 7,212,807.00 95,986.31 7,120,467.76  0.21% 3.8500 24/03/2567 

      รวม บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) 7,000,000.00 7,212,807.00 95,986.31 7,120,467.76  0.21% 
      บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)   

         CPALL248B - หุ้นกู้ของ บมจ.ซีพี ออลล์ 
คร้ังที่ 2/2557 ชุดที่ 8 

40,000,000.00 42,258,474.80 902,082.00 41,489,709.60  1.19% 5.0500 22/08/2567 

      รวม บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) 40,000,000.00 42,258,474.80 902,082.00 41,489,709.60  1.19% 
      บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)   

  CPF246B - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร  คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 3 

3,000,000.00 3,057,944.34 14,301.36 3,021,103.53  0.09% 3.0000 05/06/2567 

  CPF251A - หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 53,000,000.00 54,628,296.21 35,429.97 53,366,427.16  1.54% 3.0500 24/01/2568
  CPF261A - หุ้นกู้ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 1 

37,000,000.00 37,965,439.89 30,309.66 37,137,894.56  1.07% 2.9900 22/01/2569 

      รวม บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 93,000,000.00 95,651,680.44 80,040.99 93,525,425.25  2.69% 
      บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN)   

         DTN257A - หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตร
เน็ต จํากัด คร้ังที่ 1/2558 ชุดที่ 4 

10,000,000.00 10,647,954.90 3,271.20 10,246,164.80  0.30% 3.9800 29/07/2568 
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         DTN267B - หุ้นกู้ของ บจ. ดีแทค 
ไตรเน็ตคร้ังที่ 1/2562 

19,000,000.00  19,979,534.55 43,991.46 19,054,332.78  0.55% 3.1300 05/07/2569 

      รวม บจก. ดีแทค ไตรเน็ต (DTN) 29,000,000.00  30,627,489.45 47,262.66 29,300,497.58  0.84% 
      บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) (FPT)  

         FPT245A - หุ้นกู้ของบมจ. เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 

39,000,000.00  39,231,638.94 200,791.11 38,772,708.78  1.12% 2.1600 06/05/2567 

      รวม บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์
ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (FPT) 

39,000,000.00  39,231,638.94 200,791.11 38,772,708.78  1.12%     

      บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)   

         GULF238A - หุ้นกู้ของบริษัท 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 
(มหาชน) คร้ังที่ 1/2563 ชุดที่ 1 

20,000,000.00  20,138,461.20 241,041.00 20,095,696.20  0.58% 2.6500 19/08/2566 

      รวม บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลล
อปเมนท์ (GULF) 

20,000,000.00  20,138,461.20 241,041.00 20,095,696.20  0.58%     

      บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง (PSH)    

         PSH245A - หุ้นกู้มีประกันของ 
บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 
คร้ังที่ 1/2564 

8,000,000.00  8,023,339.84 25,025.76 7,918,454.40  0.23% 1.7300 27/05/2567 

      รวม บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง (PSH) 8,000,000.00  8,023,339.84 25,025.76 7,918,454.40  0.23% 
      บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA)   

  STA264A - หุ้นกู้ของบมจ. ศรีตรังแอโกร
อินดัสทรี คร้ังที่ 1/2564 ชุดที่ 2 

30,000,000.00  30,990,768.90 374,054.70 30,668,521.80  0.88% 3.7000 01/04/2569 

  รวม บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) 30,000,000.00  30,990,768.90 374,054.70 30,668,521.80  0.88% 
      บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV)    

         TBEV256A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทย
เบฟเวอเรจ คร้ังที่ 2/2564 ชุดที่ 3 

40,000,000.00  40,573,250.40 117,961.60 39,519,757.20  1.14% 2.0700 11/06/2568 

         TBEV266A - หุ้นกู้ของบมจ.ไทย
เบฟเวอเรจ คร้ังที่ 2/2564 ชุดที่ 4 

40,000,000.00  41,055,146.00 138,476.80 39,672,976.00  1.14% 2.4300 11/06/2569 

  รวม บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (TBEV) 80,000,000.00  81,628,396.40 256,438.40 79,192,733.20  2.28% 
   รวม หุ้นกู้ 576,000,000.00  595,582,496.07 4,419,969.87 584,751,866.97  16.84% 
รวม ตราสารแห่งหนี้ที่บริษัทจํากัดเปน็ผู้
ออก 

576,000,000.00  595,582,496.07 4,419,969.87 584,751,866.97  16.84%     

รวมเงินลงทนุ 3,433,113,234.69  3,493,424,326.42 12,461,507.98 3,472,176,874.56  100.00% 
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
 

1. สภาพตลาดตราสารหนี้ในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ตลาดตราสารหนี้ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนจากปัจจัยกดดันท่ี

ธนาคารกลางหลักทั่วโลกมีการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบหลายสิบปี ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัว
ของอุปสงค์หลังประเทศส่วนใหญ่เปิดเมืองเม่ือภาวะโรคระบาดคลี่คลาย และจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นผลให้ราคานํ้ามันและ
สินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้นอย่างรุนแรง นอกจากนี้ ความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทําให้ราคาสินค้าและบริการ รวมถึงค่าจ้างปรับตัว
ข้ึนเกิดระดับเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ไปมาก ทําให้ FED ตัดสินใจมีการเร่งข้ึนดอกเบี้ยแบบ Front Load เพ่ือควบคุม
อัตราเงินเฟ้อที่มีการเร่งตัวสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกับ
ประเทศอื่นๆ โดยทั้งปี 2565 มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3 ครั้ง รวม 0.75% และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% 
ในเดือนมกราคม 2566 ทําให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.50% เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงิน
เฟ้อ เป็นผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนตาม อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ตลาดตรา
สารหนี้มีการปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงของราคานํ้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ และแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และหลายประเทศทั่วโลก
เริ่มมีอัตราชะลอลง จึงทําให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ระยะกลางถึงระยะยาวเริ่มปรับตัวลดลง โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของ
ตราสารอายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวเพ่ิมข้ึนประมาณ +48 ถึง +79 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวประมาณ -20 ถึง +48 bps รุ่น
อายุ 3-5 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -20 ถึง -16 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวลดลงประมาณ -18 ถึง -6 bps และรุ่นอายุ 10 ปี ขึ้นไป 
ปรับตัวลดลงประมาณ -77 ถึง -6 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปี ปรับตัวลดลงจาก 83 bps มาอยู่ท่ี 73 bps
  

สําหรับแนวโน้มของตลาดตราสารหนี้ ในปี 2566 คาดว่าตลาดตราสารหนี้จะมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน จากปัจจัยเงินเฟ้อท่ีพ้นจุดสูงสุด
และมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ธนาคารกลางประเทศต่างๆ เริ่มขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ชะลอตัวลง และความกังวลต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ โดยตลาดอาจปรับตัวผันผวนได้ตามปัจจัยความไม่แน่นอนท่ียังคงมีอยู่สูง การดําเนินนโยบายของธนาคารกลางต่างๆ หากเงิน
เฟ้อไม่ปรับลดลงและอยู่ระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด รวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านสงครามและความขัดแย้งของประเทศอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะ
ทําให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยปรับตัวผันผวนได้ อย่างไรก็ตามกองทุนนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่มี
ความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูง โดยมีการปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนให้สอดคลอ้งกับการคาดการณ์ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย แนวโน้มเศรษฐกิจท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยอ่ืนซ่ึงมีผลต่อตลาดตราสารหนี้ 

  
2. สําหรับรอบปีบัญชี ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 77.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร 3.01% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 
15.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อ่ืนๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
          
3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า   

สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลงจาก 
83.19% เป็น 77.40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจาก 0.13% เป็น 3.01% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจาก 16.75% เป็น 15.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีทําธุรกรรม 

1 ธนาคารกรุงไทย 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 ี

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

เง่ือนไขการรับผลประโยชน์ตอบแทน 
เพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการในการจัดการกองทุน (Soft/hard dollar) 

(1) บริษัทจัดการจะรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น โดยเฉพาะบริษัทนายหน้าได้ โดย
ผลประโยชน์นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกองทุน เช่น บทวิเคราะห์ บทวิจัยต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจลงทุนของกองทุน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับบทวิเคราะห์ บท
วิจัย ดังกล่าว บริษัทไม่มีเจตนาในการใช้บริการจากบุคคลดังกล่าวที่บ่อยเกินความจําเป็นเพื่อจุดประสงค์ในการรับผลประโยชน์จากผู้
ให้บริการ บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเปน็ธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารแหง่อเมรกิา คอรป์อเรช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 HSBC Holding Plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารแหง่ประเทศจีน (ไทย) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 Bank of China Hong Kong Holding Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารโอซีบีซี จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 SMBC Nikko Capital Markets Limited ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 JPMorgan Chase Bank, N.A. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 JP Morgan Chase BKK. Branch ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 JP Morgan Chase Financial Co.LLC ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 Citigroup global limited  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 Citigroup Global Market Holding Inc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 Citigroup Global Market Funding Luxembourg ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 บริษัท โซซิเอเต้ เจเนเรล จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 บริษัท ไดว่า แคปปิตอล มารเ์ก็ตส์ สิงคโปร์ จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 บริษัท ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
26 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
27 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft/hard dollar) (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ไดรั้บ  เหตุผลในการรับผลประโยชน ์
29 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
32 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 

(มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

33 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 ธนาคารทหารไทยธนชาต  จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศ

ไทย 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

37 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั 

(มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

39 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
41 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์(ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
43 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

46 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

47 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
49 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) 

จํากดั 
ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

51 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู้  เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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