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เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

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

31 กรกฎาคม 2565 ของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนให้
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทราบ 

 
            บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้ให้ความเชื่อถือและไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินทุนของท่านเสมอมา 

 
 
                                          ขอแสดงความนับถือ 
                                                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)  

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

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 

RMF3 20 ตุลาคม 2548 14.2679 -0.99% 0.22% -0.82% -1.56% 0.51% 0.71% 1.37% 2.14% 
Benchmark - - -2.96% 0.72% -2.35% -3.94% -0.01% 1.46% 2.27% 3.14%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 1.15% 1.43% 1.20% 0.99% 1.12% 0.90% 0.84% 1.39% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 2.36% 2.91% 2.52% 1.92% 1.97% 1.64% 1.45% 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 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

RMF3 2.29% 2.22% 3.61% 1.69% 0.75% 1.53% 0.13% 2.88% 1.78% -0.69% 

Benchmark 2.97% 2.24% 5.54% 3.30% 1.50% 3.40% 1.29% 8.20% 1.83% -2.15% 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

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

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

1.09% 1.48% 0.87% 1.18% 1.49% 0.73% 0.78% 1.68% 2.05% 1.44% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 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 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 19,535.87 0.535  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 781.43 0.021  

ค่านายทะเบียน 4,688.61 0.128  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ** 275.66 0.008  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 25,281.57 0.692  

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

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) ไม่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารแห่งทุน 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

PTR = 77.45% 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน RMF3   มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   3,590,269,064.20 99.94 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  107,158,952.98 2.98 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  494,556,463.64 13.77 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  113,279.01 0.00 
 ต๋ัวเงินคลัง  
             อายุคงเหลอืน้อยกว่า 1 ปี  54,872,539.26 1.53 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  161,670,819.03 4.50 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  427,740,016.41 11.91 
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  808,758,885.26 22.51 
 พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้คํ้าประกัน  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  50,610,364.50 1.41 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  964,475,315.25 26.85 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  520,312,428.86 14.48 
 อื่นๆ   2,333,951.70 0.06  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              2,333,951.70 0.06 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,592,603,015.90 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV   
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2,988,440,368.57 83.18 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  113,279.01 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  601,715,416.62 16.75 
   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 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   1/4/2569  A+  75,461,842.40 
 หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี   11/9/2565  A-  12,149,944.08 
 หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   20/7/2568  A-  48,488,158.50 
 หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   19/8/2567  A-  30,330,033.30 
 หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   1/4/2569  A  30,729,095.40  
 หุ้นกู้ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 6/5/2567  A  38,957,753.25  
 หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง   27/5/2567  A  7,919,768.16 
 หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต    5/7/2569  AA  18,724,522.80 
 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   4/8/2569  A+  29,701,144.26 
 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   10/7/2568  A+  53,139,889.00 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2569  AA  38,961,677.60 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2568  AA  39,126,670.40 
 หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์   22/8/2567  A+  42,838,607.60 
 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   22/1/2569  A+  36,781,895.73  
 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   24/1/2568  A+  53,292,808.57  
 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   5/6/2567  A+  3,045,340.68  
 หุ้นกู้ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์   3/3/2567  A-  4,039,610.44 
 หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  19/8/2566  A  20,407,979.60 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด  
 หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต   29/7/2568  AA  10,346,082.18 
 หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   24/3/2567  A  7,272,592.67 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสิน      AAA  1,038.54  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA  112,240.47  
 ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   9/11/2565    34,937,095.49 
 ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง    4/1/2566    19,935,443.77 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2572    122,718,091.60 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2565    15,098,627.55 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   16/6/2566    146,572,191.48 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/12/2566    258,051,147.60 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/9/2567    83,399,264.70 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/12/2567    86,289,604.11 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2569    169,868,476.10 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/6/2570    75,590,106.40 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   12/3/2571    218,883,679.76 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2571    221,698,531.40 
พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้คํ้าประกัน   31/5/2566    50,610,364.50 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  22/11/2566    164,444,028.88 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  16/9/2565    93,590,202.18 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  22/9/2565    6,997,101.47 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  29/9/2565    39,979,988.10 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  6/10/2565    9,992,909.16 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  20/10/2565    19,977,012.75 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/11/2565    344,040,715.84 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/3/2566    300,498,375.00 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  7/4/2566    19,875,382.62 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  24/5/2566    94,539,190.15 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  28/9/2566    355,868,399.98 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  1/9/2565    34,984,437.98 
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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  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ํามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ตํ่าและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออํานวยทางธุรกิจ 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 



 
 
 

P a g e  8 | รายงานประจําปี 
 
 

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

D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชําระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เครื่องหมาย “(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
องค์กรท่ีทริสเรทติ้งจัดอันดับ 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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้
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ตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ 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) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
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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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
 

1. สภาพตลาดตราสารหนี้ในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
ตลาดตราสารหนี้ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกอยู่ในทิศทางขาข้ึน 

โดยธนาคารกลางสหรัฐ (FED) มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย เป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้ สู่ระดับ 2.25%-2.50% ในการประชุมนโยบายการเงินเดือน
กรกฎาคม จากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังคงอยู่ระดับสูง ซ่ึงเป็นผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน การควํ่าบาตรต่อรัสเซีย และมาตรการล็อค
ดาวน์ของจีน โดย Fed’s Dots สะท้อนว่า FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยไปที่ค่ากลาง 3.40% ในสิ้นปีนี้ และ 3.80% ในปี 2566 ในขณะท่ี 
Terminal Rate หรืออัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐนั้น เป้าหมายอยู่ที่ระดับ 2.50% นอกจากนี้ตลาดได้เริ่มคาดการณ์ถึงโอกาสท่ี 
FED อาจจะต้องกลับมาพิจารณาลดดอกเบี้ยอีกครั้งในปี 2566 เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกังวลว่าการขึ้นดอกเบี้ยที่รุนแรงของ FED ในปีนี้ 
จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยในปีหน้า สําหรับเส้นอัตราผลตอบแทนไทยอยู ่ในทิศทางปรับข้ึนเช่นเดียวกับทิศทางตลาด
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มพันธบัตรระยะสั้นถึงระยะกลางที่เริ่มมีการ price-in คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของนโยบาย
การเงินไทย ตลาดคาดการณ์ความเป็นไปได้ในการปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1-3 ครั้ง ในคร่ึงหลังของปีนี้ จากภาวะเศรษฐกิจไทย
ที่มีแนวโน้มขยายตัว เงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานของไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากราคาพลังงาน และราคาอาหาร โดยอัตราผลตอบแทน
ของตราสารอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 13 ถึง 61 bps รุ่นอายุ 1-3 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 61 ถึง 145 
bps รุ่นอายุ 3-5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 144 ถึง 149 bps รุ่นอายุ 5-10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 101 ถึง 144 bps และรุ่น
อายุ 10 ปีขึ้นไปปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ถึง 168 bps โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนรุ่นอายุ 2 และ 10 ปีปรับตัวลดลงจาก 106 
bps มาอยู่ท่ี 83 bps 

สําหรับแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการลงทุนในระยะหนึ่งปีข้างหน้า จากการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ของนโยบายการเงินไทย และความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ทําให้คาดว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ไทยมีแนวโน้มแกว่งตัวในลักษณะ Bear Flattening โดยปัจจัยที่ต้องจับตามอง ได้แก่ นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลัก แนวโน้ม
อัตราเงินเฟ้อ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศหลัก ปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาล และการเคลื่อนไหว
ของกระแสเงินทุน ซึ่งจะเป็นเป็นปัจจัยที่จะทําให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทยปรับตัวผันผวนได้ ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงได้เลือกลงทุนในตราสารที่มีความม่ันคงและมีสภาพคล่องสูง โดยการปรับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
ในพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัจจัย
อ่ืนซ่ึงมีผลต่อตลาดตราสารหนี้ 
     
2. สําหรับรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

การลงทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล 82.98% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน และลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคาร 0.13% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน 
16.62% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนท่ีเหลือเป็นเงินสดและสินทรัพย์อ่ืนๆ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
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3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีท่ีผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า 
สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เปรียบเทียบกับวันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐลดลง

จาก 96.39% เป็น 82.98% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ภาคธนาคารพาณิชย์ลดลงจาก 3.44% เป็น 0.13% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มข้ึนเป็น 16.62% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565      
     บาท 
   หมายเหตุ 2565   2564 
สินทรัพย์     

 เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  4.1 3,578,976,649.72  3,600,217,100.26
 เงินฝากธนาคาร 5 และ 8 4,600,004.29  2,092,793.19
 ลูกหนี้     

  จากดอกเบี้ย  12,324,544.07  9,492,876.95
  จากการขายเงินลงทุน  -  65,980,744.20
  จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  -  409,446.45
 รวมลูกหนี้  12,324,544.07  75,883,067.60
รวมสินทรัพย์  3,595,901,198.08  3,678,192,961.05     
หนี้สิน       

 เจ้าหนี้     

  จากการซ้ือเงินลงทุน  -  65,505,092.70
  จากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  292,703.95  1,409,893.72
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8 2,248,472.23  2,256,595.24
รวมหนี้สิน  2,541,176.18  69,171,581.66     

สินทรัพย์สุทธิ  3,593,360,021.90  3,609,021,379.39
     

สินทรัพย์สุทธิ      

 ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  2,517,953,671.36  2,490,445,865.14
 กําไรสะสม     

  บัญชีปรับสมดุล 4.4 555,341,097.10  542,031,677.32
  กําไรสะสมจากการดําเนินงาน   520,065,253.44  576,543,836.93
 รวมกําไรสะสม  1,075,406,350.54  1,118,575,514.25
สินทรัพย์สุทธิ  3,593,360,021.90  3,609,021,379.39
     
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)  14.2709  14.4914
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแล้วท้ังหมด ณ วันสิ้นปี 
(หน่วย) 

  251,795,367.1295  249,044,586.5142

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (1/3) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจดักลุม่ตามประเภทของเงินลงทุน 

ช่ือหลักทรัพย์ 
 

วันครบอายุ 
อัตรา

ดอกเบี้ย 
(%)

 จํานวนเงินต้น/
จํานวนหน่วย
(บาท/หน่วย)

 
มูลค่ายุตธิรรม

(บาท) 

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

     
  

เงินฝากออมทรัพย์    

 ธนาคารออมสิน  0.125 1,038.44  1,038.44 -
 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน)  0.250 112,219.72  112,219.72 -
รวมเงินฝากออมทรัพย ์   113,258.16 -
หุ้นกู ้     

 บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน)     

  ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3  11/9/2565 2.760 12,000.00  12,021,577.08 0.34
 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)   

  ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1  19/8/2566 2.650 20,000.00  20,175,331.00 0.56
 บริษัท ควอลิตี้เฮา้ส์ จาํกัด (มหาชน)     

  ครั้งท่ี 1/2564  3/3/2567 2.500 4,000.00  3,999,342.00 0.11
 บริษัท เบอรล์ี่ ยุคเกอร์ จาํกดั (มหาชน)    

  ครั้งท่ี 1/2560 ชุดท่ี 5  24/3/2567 3.850 7,000.00  7,178,393.46 0.20
 บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   

  ครั้งท่ี 1/2564  6/5/2567 2.160 39,000.00  38,767,574.82 1.08
 บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2564 27/5/2567 1.730 8,000.00  7,896,858.48 0.22
 บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน)     

  ครั้งท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3  5/6/2567 3.000 3,000.00  3,032,082.42 0.08
  ครั้งท่ี 1/2561 ชุดท่ี 1  24/1/2568 3.050 53,000.00  53,273,779.98 1.49
  ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1  22/1/2569 2.990 37,000.00  36,764,310.00 1.03
 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน)    

  ครั้งท่ี 3/2562 ชุดท่ี 2  19/8/2567 2.620 30,000.00  29,987,762.40 0.84
  ครั้งท่ี 2/2564  20/7/2568 1.940 50,000.00  48,472,198.50 1.35
 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน)     

  ครั้งท่ี 2/2557 ชุดท่ี 8  22/8/2567 5.050 40,000.00  41,965,220.40 1.17
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)    

  ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 3  11/6/2568 2.070 40,000.00  39,023,596.80 1.09
  ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 4  11/6/2569 2.430 40,000.00  38,839,563.20 1.09
 บริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน)     

  ครั้งท่ี 2/2556 ชุดท่ี 2  10/7/2568 5.050 50,000.00  53,004,454.00 1.48
  ครั้งท่ี 1/2554 ชุดท่ี 4  1/4/2569 5.190 70,000.00  74,275,418.00 2.08
  ครั้งท่ี 2/2564 ชุดท่ี 1  4/8/2569 2.900 30,000.00  29,288,129.10 0.82
 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จาํกัด     

  ครั้งท่ี 1/2558 ชุดท่ี 4  29/7/2568 3.980 10,000.00  10,147,825.00 0.28
  ครั้งท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2  5/7/2569 3.130 19,000.00  18,687,809.67 0.52
 บริษัท ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จาํกัด (มหาชน)     

  ครั้งท่ี 1/2564 ชุดท่ี 2  1/4/2569 3.700 30,000.00  30,369,232.50 0.85
รวมหุ้นกู้   597,170,458.81 16.68

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF3) 
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (2/3)  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

วันครบอายุ 
 อัตรา

ดอกเบ้ีย 
(%) 

  จํานวน
หน่วย
(หน่วย)  

 มูลค่ายุติธรรม
(บาท) 

 ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน   

ต๋ัวเงินคลัง    
 กระทรวงการคลัง   
  งวดที่ (DM)16/182/65   9/11/2565 - 35,000.00  34,939,510.71 0.98
  งวดที่ (DM)20/182/65  4/1/2566 - 20,000.00  19,937,052.59 0.56
รวมต๋ัวเงินคลัง   54,876,563.30 1.54
พันธบัตร   
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
  พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 1 - GGLB235A  31/5/2566 2.125 50,000.00  50,435,777.50 1.41
 ธนาคารแห่งประเทศไทย   
  รุ่นที่ 2/3 ปี/2562 - BOT229A    16/9/2565 1.440 93,000.00  93,090,223.95 2.60
  รุ่นที่ 3/2 ปี/2563 - BOT22NA    23/11/2565 0.560 344,000.00  343,702,498.48 9.60
  รุ่นที่ 1/3 ปี/2563 - BOT233A    23/3/2566 0.920 300,000.00  299,545,563.00 8.37
  รุ่นที่ 1/2Y/64 - BOT235A    24/5/2566 0.510 95,000.00  94,460,098.85 2.64
  รุ่นที่ 2/3 ปี/2563 - BOT239A    28/9/2566 0.650 358,000.00  355,117,580.90 9.92
  รุ่นที่ 2/2Y/64 - BOT23NA    22/11/2566 0.660 166,000.00  164,257,308.76 4.59
  งวดที่ 9/364/64 - CB22901A  1/9/2565 - 35,000.00  34,986,215.79 0.98
  งวดที่ 25/91/65 - CB22922A  22/9/2565 - 7,000.00  6,997,308.43 0.20
  งวดที่ 26/91/65 - CB22929A  29/9/2565 - 40,000.00  39,981,258.10 1.12
  งวดที่ 10/364/64 - CB22O06A   6/10/2565 - 10,000.00  9,993,314.08 0.28
  งวดที่ 29/91/65 - CB22O20A  20/10/2565 - 20,000.00  19,978,106.19 0.56
  งวดที่ 4/365/65 - CB23407A  7/4/2566 - 20,000.00  19,877,340.77 0.56

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF3) 
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทนุ (3/3)  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใชก้ารจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน 

ชื่อหลักทรัพย์ 
 

วันครบอายุ 
อัตรา

ดอกเบ้ีย 
(%)

 จํานวน
หน่วย
(หน่วย)

 
มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

ร้อยละของ
มูลค่าเงิน
ลงทุน

  

 รัฐบาล    
  เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  

   ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 
3 - LB22DA  

 17/12/2565 2.000 15,000.00  15,063,085.95 0.42

  เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  

   ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คร้ังที่ 
1 - LB236A   

 16/6/2566 3.625 143,000.00  145,938,914.55 4.08

  เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ัง
ที่ 12 - LB23DA   

 17/12/2566 2.400 254,000.00  257,339,886.64 7.19

  พันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร้ังที่ 
1 - LB249A 

 17/9/2567 0.750 85,000.00  83,176,181.35 2.32

  เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  

   ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 
4 - LB24DB 

 17/12/2567 1.450 87,000.00  86,151,680.40 2.41

  เพื่อการบริหารหนี้ให้กู้เงินต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 คร้ังที่ 1 - LB26DA 

 17/12/2569 2.125 170,000.00  169,463,835.30 4.73

  เพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ัง
ที่ 11 - LB276A 

 17/6/2570 1.000 80,000.00  75,509,767.20 2.11

  ประเภทอัตราดอกเบ้ียแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คร้ังที่ 2 - ILB283A   12/3/2571 1.250 190,000.00  218,261,453.51 6.10
  เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ  

   ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 
2 - LB28DA 

 17/12/2571 2.875 215,000.00  220,994,430.05 6.17

  เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อํานาจกระทรวงการคลงักู้เงินฯ  

   พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 1 
- LB29DA 

 17/12/2572 1.600 130,000.00  122,494,539.70 3.42

รวมพันธบัตร   2,926,816,369.45 81.78
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,624,586,843.05 บาท)   3,578,976,649.72 100.00

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
     บาท  
   หมายเหตุ 2565   2564 

รายได้  4.3 และ 8   
 รายได้ดอกเบี้ย 49,355,367.44  41,074,492.36

รวมรายได้ 49,355,367.44  41,074,492.36

ค่าใช้จ่าย   4.3, 6 และ 8   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 19,535,869.36  19,297,339.05
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 781,434.77  771,893.60
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4,688,608.62  4,631,361.29
 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 100,000.00  100,000.00
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 175,659.14  478,032.86

รวมค่าใช้จ่าย 25,281,571.89  25,278,626.80

รายได้สุทธิ 24,073,795.55  15,795,865.56

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน   4.1 และ 4.3   

 รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงิน
ลงทุน 

 (11,175,183.87)  42,214,289.20

 รายการขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (69,377,195.17)  (47,111,921.39)

รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน (80,552,379.04)  (4,897,632.19)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (56,478,583.49)  10,898,233.37

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

        บาท  
       2565  2564 

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก     

 การดําเนินงาน     (56,478,583.49)  10,898,233.37
 การเพ่ิมข้ึนของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี 576,773,438.24  685,493,645.75
 การลดลงของทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี  (535,956,212.24)  (600,104,820.82)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี  (15,661,357.49)  96,287,058.30
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี     3,609,021,379.39  3,512,734,321.09

สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี     3,593,360,021.90  3,609,021,379.39
          

       หน่วย 

การเปลี่ยนแปลงของจํานวนหน่วยลงทุน       

 (มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)       

 หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี     249,044,586.5142  243,203,394.0509
 บวก : หน่วยลงทุนท่ีขายในระหว่างป ี    40,076,696.9597  47,417,285.1102
 หัก : หน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในระหว่างปี  (37,325,916.3444)  (41,576,092.6469)
 หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี    251,795,367.1295  249,044,586.5142

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้ภาครัฐเพื ่อการเลี ้ยงชีพ (RMF3) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 โดยมีจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 
2,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 250 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินฝากธนาคาร หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน และตราสารทางการเงินอื่นที่ผู้ออกหรือผู้รับรองรับอาวัล หรือคํ้าประกันตราสารมีความมั่นคงสูง 
มีความเสี่ยงตํ่ารวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives ที ่แฝงอยู ่ในธุรกรรม Structured Note ซึ ่งเป็น Puttable/Callable bond 
เท่านั้น 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสาร
หนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (Callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี้คืนก่อน
กําหนด (Puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบัน
การเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพ่ิมเติม 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่เริ ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่องจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้กําหนดแนว
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แนวปฏิบัติทางบัญชี) นี้ขึ้นเพื่อบังคับใช้กับกองทุนรวมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่จัดต้ังข้ึน
ตามประกาศของ ก.ล.ต. ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กําหนดไว้ ให้กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4.1 เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน โดยต้นทุนในการทาํ
รายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซ่ึงเงินลงทุนนั้นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนทันทีเม่ือเกิดข้ึน 

เงินลงทุนท่ีมีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาตามลําดับต่อไปนี้ 
1. ราคาซ้ือขายคร้ังล่าสุดของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
2. ราคาซื้อขายครั้งล่าสุดของวันก่อนวันที่วัดค่าเงินลงทุน หากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือภาวะตลาดไม่

เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ  ระหว่างวันท่ีมีการซ้ือขายคร้ังล่าสุดกับวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน 
3.  ราคาเสนอซ้ือครั้งล่าสุดของวันท่ีวัดค่าเงินลงทุน   
เงินลงทุนในตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับแสดงตามมูลค่า

ยุติธรรม โดยใช้ราคาที่คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุด ของวันที่วัดมูลค่าเงินลงทุนในสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย 

เงินลงทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกําหนดราคา
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

กําไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ถือเป็นรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นใน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 

ราคาทุนของเงินลงทุนท่ีจําหน่าย ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
4.2 การแบ่งปันส่วนทุน 

กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
4.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันท่ีตกลงซ้ือขาย    
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหรือส่วนตํ่ากว่ามูลค่าของตราสารหนี้ ตัดจําหน่ายตามระยะเวลาที่เหลือของตราสารหนี้ และถือ

เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย 
ดอกเบี้ยรับบันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

4.4 บัญชีปรับสมดุล 
ส่วนหนึ่งของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนของหน่วยลงทุนซ่ึงเท่ากับจํานวนต่อหน่วยของกําไรสะสมท่ียังไม่ได้แบ่งสรร 

ณ วันเกิดรายการถูกบันทึกใน “บัญชีปรับสมดุล” 
4.5 ภาษีเงินได้ 

กองทุนไม่มีภาระภาษีเงินได้ เนื่องจากกองทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
4.6 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช ี

ในการจัดทํางบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและต้ังข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนท่ีประมาณไว้ 
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ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ 
รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ซ่ึงฝ่ายบริหารมีความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น กองทุนได้
ต้ังประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. เงินฝากธนาคาร 
เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้ 

หน่วย : บาท 

รายการ 
2565 2564 

อัตราดอกเบี้ย เงินต้น อัตราดอกเบี้ย  เงินต้น 
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม     
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.125 % 2,411.97 0.125 % 2,508.93 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 0.25 % 4,597,592.32 0.25 % 2,090,284.26 

รวม  4,600,004.29  2,092,793.19 
6. ค่าใช้จ่าย 
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.6955 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน    
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน  
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนต่อกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) โดยตรง เช่น ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําหนังสือชี้ชวน ค่าเอกสารซ้ือขายหน่วยลงทุน ค่าไปรษณียากรและค่าจัดทํารายงาน 
7. ข้อมูลเก่ียวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 กองทุนได้ซ้ือขายเงินลงทุนในระหว่างปี (ไม่รวมเงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร ต๋ัวแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน) สรุปได้ดังนี้ 
หน่วย : บาท 

รายการ 2565 2564 
ซ้ือเงินลงทุน 3,010,161,327.87 4,098,552,928.44 
ขายเงินลงทุน 2,819,267,276.26 3,936,893,813.60 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สําคัญกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและกิจการอื่น ซ่ึง

เกี่ยวข้องกันโดยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุน 
รายการท่ีสําคัญดังกล่าวสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้ 

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจัดการกองทุน 
เป็นบริษัทจัดการกองทุน 
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                                                         หน่วย : บาท 
รายการ 2565 2564 นโยบายการกําหนดราคา 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)    

          รายได้ดอกเบี้ย              3.03 3.16   ราคาตลาด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน      
    กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
          ค่าธรรมเนียมการจัดการ 19,535,869.36 19,297,339.05   ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  4,688,608.62 4,631,361.29   ตามเกณฑ์ท่ีระบุในหนังสือชี้ชวน 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 กองทุนมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 
                                                                                                                                    หน่วย : บาท 

รายการ 2565 2564 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 เงินฝากธนาคาร - จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
          ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจา่ย 
          ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจา่ย 

 
2,411.97 
 

1,631,617.33 
 391,588.17 

 
2,508.93 
 

1,639,332.41 
  393,439.77 

9. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 
การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้อง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรม โดยใช้เทคนิคการประเมินมูล
ค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงิน ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความ
แตกต่างของระดับข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 และ 2564 ดังนี้ 

- ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับท่ี 1) 
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา

ตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลท่ีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับท่ี 2) 
- ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน ซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด   (ข้อมูลที่ไม่สามารถ

สังเกตได้) (ข้อมูลระดับท่ี 3) 
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 หน่วย : ล้านบาท
รายการ ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 รวม 

31 ก.ค. 2565     
สินทรัพย์  

ตราสารหนี้ - 3,578.98 - 3,578.98 
31 ก.ค. 2564 
สินทรัพย์     

ตราสารหนี้ - 3,600.22 - 3,600.22 
 เงินลงทุนต่างๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาด ที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัด
ประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่มีสภาพคล่องและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาด
ท่ีจัดต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาท่ีอ้างอิงสําหรับเคร่ืองมือเหล่านี้ 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่อง แต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการ
อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกําหนดราคาที่เป็นทางเลือก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลท่ี
สังเกตได้ จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุนและ
อนุพันธ์ในตลาดซ้ือขายกันโดยตรง 

เงินลงทุนท่ีถูกจัดประเภทในระดับท่ี 3 มีข้อมูลท่ีสําคัญท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากมีการซ้ือขายไม่บ่อยนัก 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงท่ีมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนตาม
มูลค่ายุติธรรมและจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

 หน่วย : บาท

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

มีอัตราดอกเบี้ย 
มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

รวม ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน     
เงินฝากธนาคาร 4,600,004.29 - - 4,600,004.29
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   

เงินฝากธนาคารเพื่อการลงทุน 113,258.16 - - 113,258.16
หุ้นกู้ - 597,170,458.81 - 597,170,458.81
ต๋ัวเงินคลัง - - 54,876,563.30 54,876,563.30
พันธบัตร - 2,795,002,826.09 131,813,543.36 2,926,816,369.45

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย - - 12,324,544.07 12,324,544.07
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เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยน    
หน่วยลงทุน - - 292,703.95 292,703.95

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 2,248,472.23 2,248,472.23
 

 หน่วย : บาท

รายการ 

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

มีอัตราดอกเบี้ย 
มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย 

รวม ปรับข้ึนลงตาม 
อัตราตลาด 

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน     
เงินฝากธนาคาร 2,092,793.19 - - 2,092,793.19
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   

เงินฝากธนาคารเพื่อการลงทุน 113,066.04 - - 113,066.04
เงินฝากประจํา - 70,000,000.00 - 70,000,000.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - 51,629,102.25 - 51,629,102.25
พันธบัตร - 3,478,474,931.97 - 3,478,474,931.97

ลูกหนี้จากดอกเบี้ย - - 9,492,876.95 9,492,876.95
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน - - 65,980,744.20 65,980,744.20
ลูกหนี้จากการสับเปลี่ยน    

หน่วยลงทุน - - 409,446.45 409,446.45
เจ้าหนี้จากการซ้ือเงินลงทุน - - 65,505,092.70 65,505,092.70
เจ้าหนี้จากการสับเปลี่ยน    

หน่วยลงทุน - - 1,409,893.72 1,409,893.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - 2,256,595.24 2,256,595.24

 

ความเสี่ยงด้านเครดิต 
กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้ 
ความเสี่ยงด้านตลาด 

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวก
หรือลบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสาร ว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทําให้ราคาของตราสารเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 
การบริหารความเสี่ยง 
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กองทุนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน โดยกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน 
และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการท่ีจะลงทุน 
10. การอนุมัติงบการเงิน 
              งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติโดยผู้มีอํานาจของกองทุนแล้ว เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

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 ี

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

วันท่ี รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข 

     
 

รายงานรายชื่อผู้จัดการกองทุนของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
ผู้จัดการกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนสํารอง 
ดวงพร จงศรีสวาท กุลณัฐฐา  อภิปริกิตต์ิชัย 

  ชินรัตน์ สังคะคุณ 
  ศรชัย เตรียมวรกุล 
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

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 บริษัทจัดการจะจัดสรรการรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นหลัก 

(2) บริษัทจัดการไม่สามารถรับ (soft/hard dollar) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย
และโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึงกระทํา เว้นแต่ เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัท
จัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงกองทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี website 
ของบริษัท 
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การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารแหง่อเมรกิา คอรป์อเรช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 HSBC Holding Plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

4 
ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

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

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
27 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
28 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
29 ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
30 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
31 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

32 
ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

33 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
34 ธนาคารทหารไทยธนชาต  จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
35 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
36 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
37 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

39 
บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด  
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

40 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

41 
บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

42 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
43 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

45 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

46 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั 
(มหาชน) 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

47 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

49 
บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอรแ์กน (ประเทศไทย) 
จํากดั 

ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 

50 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
51 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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RMF3 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
The Krung Thai Debt Securities RMF 3

 


