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เรียน     ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
           กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 
  บริษัทขอนําส่ง “รายงานสรุปสถานะการลงทุน” เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มาเพื่อโปรดทราบ 
 
 บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัท
ยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพ่ือบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 
                                                         
                                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 

กองทุนรวม   

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2563) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KTILB 19 ก.ค. 2554 11.8001 0.97% 0.69% 4.27% 0.97% 1.35% 2.32% N/A 1.77% 
Benchmark - - 4.05% 0.99% 2.01% 4.05% 4.04% 4.04% N/A 4.04%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 1.65% 0.27% 0.90% 1.65% 1.41% 1.98% N/A 4.10% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด - - 0.17% 0.17% 0.18% 0.17% 0.16% 0.16% N/A 0.16% 

หมายเหตุ : Benchmark = อัตราผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 10 ปี ณ วันท่ีลงทุน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ป ี
% ต่อปี 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

KTILB 3.44% 3.07% -5.70% 4.92% -0.26% 4.32% 3.29% 2.11% 0.97% 0.97% 
Benchmark 1.81% 4.03% 4.03% 4.08% 4.04% 4.05% 4.03% 4.03% 4.07% 4.05% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

7.65% 4.49% 6.66% 5.17% 4.54% 3.08% 2.05% 1.40% 1.15% 1.65% 

ความผันผวนของตัวช้ีวัด 0.15% 0.16% 0.16% 0.17% 0.17% 0.17% 0.16% 0.16% 0.16% 0.17% 

หมายเหตุ :  ผลการดาํเนินงานปี 2554 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = อตัราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาลอายุประมาณ 10 ปี ณ วันท่ีลงทุน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
ของรอบปีบัญชต้ัีงแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* 

(fund's direct expenses) 
 จํานวนเงิน 

หน่วย : พันบาท  
 ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ               76.30  0.11  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์                 7.63  0.01  

ค่าสอบบัญช ี               16.13  0.02  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ**                 1.04  0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด***            101.10  0.14  

* เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 
** ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ
*** ไมร่วมค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิขึน้จากการซ้ือขายหลักทรพัย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

PTR = 0.00% 
 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ ไม่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารแห่งทุน 

ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
รายละเอียดการลงทุน KTILB มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   70,967,605.16 98.75 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  70,967,605.16 98.75 
 อื่นๆ   898,689.54 1.25 

ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนด                                                  992,406.10         1.38         
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ                                                                   -93,716.56         -0.13 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 71,866,294.70 100.00 
 

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 

มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 70,967,605.16 98.75 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
   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 

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
มูลค่า ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

 ประเภท ผู้ออก    มูลค่าตาม 
  ราคาตลาด  
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง      70,967,605.16 
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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 โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ืออํานวยทางธุรกจิ 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 โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพัน
ในการชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

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

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 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
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรง
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) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกาํลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ใน
ปัจจุบัน       

  
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

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

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

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

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      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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กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 (บาท) 

รายได้จากการลงทุน   

รายได้ดอกเบี้ย  2,125,522.34

รายได้ท้ังสิ้น  2,125,522.34

ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมการจัดการ  76,300.46
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  7,630.06
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   

     ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  16,131.73
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ  1,037.34

ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  101,099.59

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  2,024,422.75

รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน   

     รายการกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น (ระหว่างปี)  922,463.59 

     รวมรายการกําไรหรือขาดทุนจากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนและที่ยังไม่เกิดข้ึน  922,463.59 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน  2,946,886.34
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กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

(บาท) 
สินทรัพย์ 
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน  70,575,313.54 บาท) 70,574,459.68 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 992,365.32 
ลูกหนี้ 
     จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 396,776.03 

รวมสินทรัพย์ 71,963,601.03 

หนี้สิน 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 94,267.69 

หนี้สินรวม 94,267.69 

สินทรัพย์สุทธิ 71,869,333.34 

สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 60,902,742.77 
กําไรสะสม 14,341,361.58 
บัญชีปรับสมดุลย์ (3,374,771.01) 

สินทรัพย์สุทธิ  71,869,333.34 

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกจําหน่ายแล้วท้ังหมด (หน่วย) 6,090,274.2819 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) 11.8006 
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กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

        (หน่วย : บาท) 

  
มูลค่าท่ีตราไว้/ 
จํานวนหน่วย 

ราคาทุน 
ดอกเบี้ย / 
เงินปันผล 
ค้างรับ 

มูลค่ายุติธรรม 
อัตราส่วน 
ของมูลค่า 
ยุติธรรม 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

(%) 

วันครบ 
กําหนด 

พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   

   พันธบัตรรัฐบาล   

      กระทรวงการคลัง (MOF)   

         ILB217A - พันธบตัรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

65,000,000.00  70,575,313.54 396,727.09 70,574,459.68  100.00% 1.2000 14/07/2564 

      รวม กระทรวงการคลัง (MOF) 65,000,000.00  70,575,313.54 396,727.09 70,574,459.68  100.00%   
   รวม พันธบัตรรัฐบาล 65,000,000.00  70,575,313.54 396,727.09 70,574,459.68  100.00%   
รวม พันธบัตร ตัว๋เงินคลัง หรือ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

65,000,000.00  70,575,313.54 396,727.09 70,574,459.68  100.00%     

รวมเงินลงทุน 65,000,000.00  70,575,313.54 396,727.09 70,574,459.68  100.00%     
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ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุน 
เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ 

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อในสัดส่วนไม่
น้อยละกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุนและผลตอบแทน โดยที่มูลค่าท่ี
ตราไว้ของพันธบัตรฯ จะมีการปรับผลกระทบของเงินเฟ้อสะสมจนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอน ซึ่งอัตราเงินเฟ้อสะสมจะคํานวณจากดชันี
ราคาสินค้าผู้บริโภคทั่วไปย้อนหลัง 3 เดือนก่อนวันท่ีเสนอมีการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนฯ ได้รับ
กระแสเงินสดระหว่างถือครองเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อสะสม ทั้งนี้ กองทุนจะมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติทุกกลางเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี (เริ่มตั้งแต่มกราคม 2552 เป็นต้นไป) และจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถทํา
คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกกลางเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี (เริ่มต้ังแต่มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป) จนกว่ากองทุนจะครบ
กําหนดยกเลิกโครงการ 

 
1. สภาพตลาดในช่วงต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 ปี 2563 อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของไทยติดลบอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้นปี ภาพรวมอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป (Headline 
Inflation) และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) เฉลี่ยสําหรับปี 2563 อยู่ในระดับ-0.84% และ +0.29% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ตามลําดับ โดยหากพิจารณาเฉพาะครึ่งหลังของปี 2563 พบว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเฉลี่ย -0.56% และอัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.25% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี 2562 โดยสาเหตุสําคัญที่เงินเฟ้อปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากความ
ต้องการนํ้ามันในตลาดโลกลดลง เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคงหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพราะกังวลการแพร่ระบาดของ COVID-19 
 ในส่วนของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield To Maturity) ของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อสําหรับรุ่นที่ครบกําหนดปี 
2564 ปรับตัวจาก 2.40% ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ลดลงเป็น 1.17% ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อท่ี
ปรับลดลงมามากเกินไปในช่วงท่ีเริ่มแพร่ระบาด COVID-19 ทําให้เกิดแรงขายในช่วงต้นปี และพอเหตุการณ์ในประเทศเร่ิมดีข้ึนเงินเฟ้อ
เริ่มกลับมาปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ MoM ทําให้มีแรงซ้ือกลับเข้ามาจนอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่ง 
 สําหรับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 คาดว่าจะมีทิศทางที่ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน มาอยู่ที่ประมาณ 1.00% 
จากฐานท่ีต่ําในปีก่อน สําหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายคาดว่าจะคงท่ีท่ี 0.50% ถึงสิ้นปี 

 
2. สถานะการลงทุนในรอบปีบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ มีสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปรียบเทียบกับวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 กองทุนฯ มีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 98.64 เป็นร้อยละ 98.75 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่การถือครองเงินสดเพ่ือสภาพคล่องและสินทรัพย์อ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 1.52 เป็นรอ้ยละ 1.38 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

1 กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 29 นายไพรัช มิคะเสน 
2 ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    30 นายกานต์ ลชิตากุล 
3 บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 31 นางสาวอสมา เลิศลดาศักด์ิ 
4 บจก.กรุงไทยกฎหมาย 32 นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวัฒน ์
5 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 33 นายณัฏภวินท์ มาไพศาลสิน 
6 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 34 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
7 บจก.กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง 35 นายอมรศักด์ิ วงษ์เซ็ง 
8 บจก.กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี่ 36 นายสมภพ ประกายรุ้งทอง 
9 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 37 นายเทิดศักด์ิ แสงวิมล 
10 นายลวรณ แสงสนิท 38 นายสมเกียรติ เรืองอุดม 
11 นายสุรพล โอภาสเสถียร 39 นายยืนยง เทพจํานงค ์
12 นายธนธัช หงษ์คู 40 นายศราวุฒิ อิรนพไพบูลย์ 
13 นายจารุวัฒน์  ไวศยะ 41 นายกิตติศักด์ิ บุญราศรี 
14 นายลือชัย ชัยปริญญา 42 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
15 นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ 43 นางสุณี แนวพานิช 
16 นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา 44 นางสาววิลาสินี อัศวางกูร 
17 นางชวินดา  หาญรัตนกูล 45 นางสุภากร สุจิรตันวิมล 
18 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ 46 นายมนตรี ทวีวิทยากุล 
19 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ 47 นายสมคิด ลิขิตปริญญา 
20 นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ    48 นางสาวสุวรรณา ตัถยาธิคม 
21 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ์  49 นางพรพิมพ์ โชคเหรียญสุขชัย 
22 นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล 50 นายเอกกมล ณ ระนอง 
23 นางรุ้งตวัน อิศรพันธ์ุ 51 นางสาวทิวารินทร์ วัชรินทรานนท์ 
24 นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ 52 นายศรฤทธิ์ เตรียมวรกุล 
25 นางแสงจันทร์ ลี 53 นายณัฏฐะ มหัทธนา 
26 นายเสรี ระบิลทศพร 54 นางสาวอษรา เฉลิมมุข 
27 นายชัชพล สีวลีพันธ์ 55 นางสาวรณิดา สถานุพงษ์ 
28 นายสมชัย อมรธรรม 56 นางจุฑามาส นุชประยูร 
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รายงานรายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ลําดับ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
57 นางณัฐชนัญ วังธนากร 71 นางจันทร์เพ็ญ มาลยสุวรรณ 
58 นายวิชชุพงศ์ เจริญเอ่ียม 72 นางสาวนิสาวาสน์ กฤตย์พรายภา 
59 นางสาวอธิจิต มนูชัย 73 นางสาวกุลณัฐฐา อภิปริกิตต์ิชัย 
60 นางสาวอนุตตมา บํารุงศิริ 74 นางสาวอรวรรณ เกียรติพิศาลสกุล 
61 นายศักด์ิชัย วิมลไชยจิต 75 นางสาวพรพรรณ มาโนชญ์กุล 
62 นางสาวชนิดา โอภานุรักษ์ 76 นางสาวมณีพร ดวงมณี 
63 นายฤทธิศักด์ิ คังคายะ 77 นางสาวนงค์นุช ทองสิน 
64 นางสาววารุณี ทองผิว 78 นางสาวพิมพ์สุภาว์ วงศ์เมืองแก่น 
65 นายเอกรินทร์ ปล้องอ้วน 79 นายชินรัตน์ สังคะคุณ  
66 นายชนะวิชช์ เลิศลํ้าอําไพ 80 นางสาวดวงพร จงศรีสวาท 
67 นางสาวศิวพร วุดานุพันธ์ 81 นางสุภาพร เหลืองนฤมิตชัย 
68 นางบัวทิพย์ จันทรกานต์ 82 นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ 
69 นางสาวพีรภาว์ สุขโรจน์รัตน์ 83 นายศุภวุฒิ สายเชื้อ 
70 นายกิตติเชษฐ์ สุรเชษฐพาณิช  

 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 

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

รอบปีบัญชีระหว่าง วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

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 เนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft/hard dollar) ของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 

บริษัทท่ีให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ท่ีได้รับ  เหตุผลในการรับผลประโยชน์ 
1 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
2 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
4 ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
5 ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
6 ธนาคารเจพมีอร์แกน เชส  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
7 ธนาคารซิตี้แบงก ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
8 ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
9 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจ ี ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
10 ธนาคารเดอะ รอยัลแบงก ์ออฟ สกอตแลนด์ เอ็น.วี  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
11 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
12 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
13 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
14 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
15 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์ ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
16 ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
17 ธนาคารสแตนดารด์ชาร์เตอรด์ (ไทย) จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
18 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
19 ธนาคารแหง่อเมรกิาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
20 ธนาคารออมสิน  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
21 ธนาคาร VTB Capital plc. ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
22 ธนาคาร Credit Suisse International  ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั (มหาชน) ข่าวสาร ข่าว บทวเิคราะห์ และการจัดสมัมนาให้ความรู ้ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน 
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