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    จุดเดนทางดานการเงิน 
 

 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินยอนหลังป 2547 – 2549   
หนวย : พันบาท 

  2549 2548 2547 

ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 200,000 200,000 200,000 

จํานวนหุนสามัญ : หุน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

สวนของผูถือหุน 235,754 240,236 200,147 

มูลคาหุนท่ีตราไว (Par Value) : บาท 10 10 10 

มูลคาหุนตามบัญชี (Book Value) : บาท 11.79 12.01 10.01 

สินทรัพยรวม 275,095 284,391 225,549 

หนี้สินรวม 39,342 44,155 25,402 

รายไดรวม 259,410 239,911 223,468 

คาใชจายรวม 210,734 181,923 153,241 

กําไรสุทธิ 33,517 40,089 61,927 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพืน้ฐาน (EPS) : บาท 1.68 2.00 3.10 

กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวม (ROA) : % 12.18 14.10 27.46 

กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน (ROE) :% 14.22 16.69 30.94 

หนี้สินรวม/สวนของผูถือหุน (D/E) : เทา 0.17 0.18 0.13 

อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) :% 12.92 16.71 27.71 

 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2549 2 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

   2549  2548  2547  
        

LIQUIDITY RATIO        
 Current Ratio       6.32 Times 6.45 Times 8.21 Times 

PROFITABILITY RATIO       
 Net Profit Margin  12.92 % 16.71 % 27.71 % 
 Return on Equity  14.22 % 16.69 % 30.94 % 

EFFICIENCY RATIO        
 Return on Total Assets  12.18 % 14.10 % 27.46 % 
 Return on Fixed Assets  127.15 % 116.30 % 290.60 % 
 Assets turnover  0.94 Times 0.84 Times 0.99 Times 

Leverage Ratio        
 Debt to Equity  0.17 Times 0.18 Times 0.13 Times 

PER SHARE        
 Par Value  10.00 Baht 10.00 Baht 10.00 Baht 
 Book Value  11.79 Baht 12.01 Baht 10.01 Baht 
 Earning per share  1.68 Baht 2.00 Baht 3.10 Baht 

 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสินสุทธิจาก ธันวาคม 2547  -  ธันวาคม 2549 
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กราฟแสดงรายได  
2547 – 2549   
 

ลานบาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงคาใชจาย  
2547 – 2549   
 

ลานบาท  
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สารจากประธานกรรมการ  
  ในป 2549 แมปจจัยเรื่องของระดับราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ย รวมท้ังภาวะเงินเฟอ
อาจจะลดแรงกดดันตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 
ก็ตาม แตเศรษฐกิจของไทยในชวงปท่ีผานมาก็มีแนวโนมการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
อยางเห็นไดชัดเจน โดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลังของป 2549 ท่ีมีเหตุการณสําคัญเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ  และการลอบวางระเบิดในเขตชุมชน
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหเงินตรา
ตางประเทศที่เขามาลงทุนระยะสั้นในประเทศไทย ตองกันเงินสํารองในอัตรารอยละ 30 

ไดสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทุนอยางมาก  นอกจากนั้นภาวะการแขงขันอยางสูงในธุรกิจการบริหาร
จัดการกองทุน ท้ังในดานของอัตราคาธรรมเนียมการจัดการและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ลวนเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง ทําใหกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในป 2549 
มีเพียง 33.52 ลานบาท  ลดลงเมื่อเทียบกับป 2548 รอยละ 16.39 
 

 อยางไรก็ดี มูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการของบริษัท ณ สิ้นป 2549 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 185,455 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนจากป 2548 รอยละ 6.44 โดยยังคงมีสัดสวนการครองตลาดเปนอันดับหนึ่งในธุรกิจการจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเหมือนเชนป 2548 ซึ่งบริษัทคาดหวังวาธุรกิจดังกลาวจะเปนฐานอันสําคัญที่จะเชื่อมโครงขายใหธุรกิจ
ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน (Cross-selling)ไดประสบความสําเร็จตอไป สําหรับในสวนของธุรกิจการจัดการกองทุนรวมนั้น  
บริษัทมุงเนนการออกกองทุนระยะสั้นอยางตอเนื่อง  เพื่อรองรับความตองการลงทุนระยะสั้นของกลุมลูกคาเดิมและ
สรางฐานในกลุมลูกคาใหมเพิ่มข้ึน  รวมท้ังยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่เนนเจาะลูกคากลุมเปาหมายเพิม่ข้ึนอกีดวย  
  

 

 ในดานการบริหารจัดการ บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญทั้งในดานการจัดการลงทุน และการบริหารความ
เสี่ยง โดยบริษัทไดเนนนโยบายที่ใหความมั่นใจแกผูลงทุนในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ท้ังนี้ เพื่อใหผู
ลงทุนไดรับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม ภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได สําหรับในเรื่องของบุคลากร นอกจาก
บริษัทจะมุงเนนในดานการฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องแลว บริษัทยังคงยึดมั่นและรักษาไวซึ่งการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตย สุจริต อยูบนพื้นฐานของความโปรงใสและการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมท้ังการมีจิตสํานึกในความ
ถูกตองและชอบธรรม  สิ่งตางๆ ดังกลาวนับเปนรากฐานและกลไกสําคัญที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหบริษัทซึ่ง
เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่เปนรัฐวิสาหกิจเพียงแหงเดียว ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจไดอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด 
 

 ในนามของคณะกรรมการจึงขอขอบคุณทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ลูกคา
กองทุนสวนบุคคล และผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมตางๆ ของบริษัทที่ไดใหความไววางใจและเชื่อมั่นในการ
บริหารงานของบริษัท และสนับสนุนกิจการของบริษัทดวยดีเสมอมา และใครขอฝากใหพนักงานทุกทาน ไดตระหนัก
ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ มีความมุงมั่น ตั้งใจและทุมเทการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถกอปรดวยอิทธิบาทสี่ 
เพื่อสรางและพัฒนาธุรกิจของบริษัทใหมีความเจริญกาวหนา สามารถแขงขันในธุรกิจการเงินไดอยางไมนอยหนา 
เพื่อการดํารงธุรกิจอยูไดอยางมั่นคงตลอดไป 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในรอบป 2549 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑและแนวทางการปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ  โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในป 2549 จํานวน 12 ครั้ง เพื่อทํา
การสอบทานและกํากับดูแลระบบควบคุมภายในใหเพียงพอ และกําหนดใหสํานักตรวจสอบภายใน และสํานักกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน  ทําการสอบทานการบริหารบริษัทใหสอดคลองกับกฎ ระเบียบ นโยบายบริษัท และขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยจัดทํารายงานการตรวจสอบสงให
ฝายจัดการของบริษัท  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทราบเปนรายเดือน และรายงานใหกระทรวงการคลังทราบเปน
รายไตรมาส 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดเชิญผูแทนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบ
ภายใน  ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และผูบริหารสายงานปฏิบัติการ ฝายบัญชีการเงิน ของบริษัทรวม
หารือ เพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัทงวดหกเดือน และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และเห็นวารายงาน
ทางการเงินไดแสดงฐานะโดยถูกตองตามควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีขอเสนอแนะให บริษัทจัดทําและปรับปรุงแนวปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานกระบวนการลงทุน และผลการดําเนินงานของกองทุน  การติดตามความเปลี่ยนแปลงในสถานะภาพ
ของกองทุนภายใตการจัดการของบริษัท เพื่อกําหนดกลยุทธดานการจัดการกับกลุมลูกคาเปาหมาย  และเสนอแนะให
มีการบริหารจัดการกองทุนในดานการประมาณการรายได รายจาย เพื่อกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอยางถูกตอง
เหมาะสม  การปรับปรุงกระบวนการจัดการกองทุนในเรื่องการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกํากับดูแลการ
ลงทุนใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด พรอมท้ังไดเสนอแนะใหบริษัทไดจัดทําดัชนีช้ีวัด (Key Performance Indicators) 
ประจําป 2549  สําหรับฝายงานตางๆ  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจจัดการ
กองทุน  
 
 นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทํานโยบายและปรับปรุงแนวปฏิบัติงานในระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุน ใหสอดคลองตามเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต.   
 
 

 
                                                  (ดร. พักตรผจง  วัฒนสินธุ) 
                                                     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2539  ดวยทุนจด
ทะเบียน  100 ลานบาท (ชําระเต็มจํานวน) เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแหงเดียวท่ีมีสถานะเปน  รัฐวิสาหกิจ 
โดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99  บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย รับจัดการบริหาร
สินทรัพยใหกับสถาบัน องคกร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ   ภายใตใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม, กองทุนสวน
บุคคลและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
 

ประวัติบริษัท  
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมจาก

กระทรวงการคลัง 

วันที่   4  สิงหาคม  2542 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม มหานคร จํากัด  
เปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรงุไทย จํากัด 

วันที่  23  ธันวาคม 2542 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 100 ลานบาท เปน  200  ลานบาท 

วันที่  26  ธันวาคม  2543 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการ   กองทุนสวน 
บุคคลจากกระทรวงการคลัง 

วันที่  3   พฤษภาคม 2544 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด เปน  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 

วันที่  29  พฤศจิกายน   2545 แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชช่ือวา   บริษัทหลักทรัพยจัดการ 
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

  

ปรัชญาและแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
(1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแมบนพื้นฐานแหงความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
(2) มีความมุงมั่นที่จะประสานประโยชนรวมกันระหวางลูกคา ตัวแทนขาย และบริษัทดวยความจริงใจ 
(3) พยายามอยางสุดความสามารถที่จะมีสวนรวมในการสรางอนาคตทางการเงินที่ดีข้ึนใหแกลูกคาของบริษัท 
(4) สงเสริมใหธุรกิจของบริษัทเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องท้ังในดานเทคโนโลยี  การพัฒนา คุณภาพ 
 ของพนักงาน  โดยไมขาดความรับผิดชอบตอสังคมและเปนไปตามกฎหมาย อยางเครงครัด 
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ในวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.- บาท (สองรอยลานบาท) แบง

ออกเปนหุนสามัญจํานวน  20,000,000 หุน (ยี่สิบลานหุน) มูลคาหุนละ 10.-บาท (สิบบาท) รายช่ือผูถือหุนของบริษัท มี
ดังนี้ 

 

บริษัทมีรายนามผูถือหุน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549  ดังนี้ 
(1)    ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ถือหุนจํานวน    19,999,994 หุน 
(2)   น.ส. สุมิตรา  เตชะรัชตกิจ  ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(3)   นายสุธี  วินันทมาลากูล  ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(4)  น.ส. สุนันทนา  ภูชอุม   ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(5)  นายภูมินทร  ลีละยูวะ   ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(6)  นายพินิจ  เอกลักษณานนท  ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(7)  นายประสิทธิ์  วันแอเลาะ  ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
       รวม                         20,000,000 หุน 

 

คณะกรรมการของบริษัท ป 2549   มีรายนามดังนี้ 
(1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย       ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวพักตรผจง  วัฒนสินธุ         กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) นางอัจฉรา จันทรฉาย  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
(4) นางดนุชา   ยินดีพิธ                      กรรมการและกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(5) นายปรีดา   เหลาเจริญวงศ       กรรมการและกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(6) นางพิทยา วรปญญาสกุล  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
(7) นายศรีภพ สารสาส   กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 

คณะกรรมการของบริษัท ณ  ปจจุบัน (31 มีนาคม 2550) มีรายนามดังนี้ 
(1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย   ประธานกรรมการ 
(2) นางสาวพักตรผจง   วัฒนสินธุ   กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) นางอัจฉรา จันทรฉาย  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
(4) นางดนุชา   ยินดีพิธ                      กรรมการและกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(5) นายปรีดา   เหลาเจริญวงศ       กรรมการและกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(6) นางพิทยา วรปญญาสกุล  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
(7) นายศรีภพ สารสาส   กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 
ปจจุบันที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่   11 อาคารคิวเฮาสสาทร  ช้ัน M และ ช้ัน G ถนนสาทรใต    

แขวงทุงมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศัพท 0-2670-4900   โทรสาร 0-2679-1820   
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ผลประโยชนกรรมการ  
 

คาตอบแทนกรรมการในป  2549  รวมทั้งส้ิน 3,515,655.90  บาท (  สามลานหาแสนหนึ่งหมืน่หาพนัหกรอยหา
สิบหาบาทเกาสิบสตางค ) 
 
 

ผลงานพิสจูนความเปน “มืออาชีพ” 
 
กวา 7 ป ท่ี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับความไววางใจใหบริหารและจัดการ

กองทุนท้ังกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล  โดยมีทรัพยสินภายใตการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   รวมกันสูงถึงกวา 185,455  ลานบาท    
 

รวมท้ังไดรับความไววางใจจากหนวยงานตางๆ ใหเปนผูบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงาน  และมี

สวนแบงการตลาดเปนอันดับหนึ่ง  ตอเนื่องมาแลว 4 ป 
 

ตลอดจนไดรับความไววางใจจากกระทรวงการคลังใหเปนผูรวมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง”   
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
จํานวน 36 กองทุน  
69,297.22 ลานบาท  

(37.37%) 

  

กองทุนรวม  
จํานวน 54  กองทุน  

100,237.16 ลานบาท  
(54.05%) 

 

กองทุนภายใตการจัดการแบงตามประเภทกองทุน  
 

1)   กองทุนรวมท่ัวไป    มูลคาทรัพยสินสุทธิ    100,237.16 ลานบาท 
  

2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  มูลคาทรัพยสินสุทธิ     15,278.10 ลานบาท 
  

3)  กองทุนสวนบุคคล  มูลคาทรัพยสินสุทธิ           642.52 ลานบาท 
  

4)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มูลคาทรัพยสินสุทธิ     69,297.22 ลานบาท 
  

    รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ       185,455.00 ลานบาท 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
จํานวน 7 กองทุน 

15,278.10 ลานบาท  
(8.24%) 

กองทุนสวนบุคคล 

จํานวน 5 กองทุน 

642.52 ลานบาท 

 (0.34%) 
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กองทนุภายใตการจัดการ 
 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 

(Vayupak Fund 1 : VAYU1) 
ประเภท   กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน  ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนครบอายุ
โครงการ 

 

 

อายุโครงการ   10 ป โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได ทั้งนี้ จะกระทําได
ตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง และจะตองไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนประเภท ข. 

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนจาก
ประชาชนทั่วไป โดยเปนทางเลือกแกประชาชนในการออมเงินและลงทุน และ
ทําใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยที่ถือครองอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ถือเปนโครงการรวมลงทุนระหวางกระทรวงการคลังกับ
ประชาชนทั่วไป  โดยที่ เงินที่ไดจากการระดมทุนจะมุงเนนการลงทุนใน
หลักทรัพยของรัฐบาล ซึ่งไดแก หลักทรัพยของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยูในปจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปร
สภาพ หุนเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกรองของรัฐที่มอบใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปกอน หุนเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิ
เรียกรองที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต 

นโยบายการจายปนผล มีนโยบายจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิ และ/
หรือกําไรสะสม และ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (unrealized 
Gains on Investment) และ/หรือ สํารองเงินปนผล 

การแบงประเภทผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนแบงเปน 2 ประเภทไดแก  
1. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.ไดแกนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไดรับการคุมครองทั้ง

เงินลงทุน และผลตอบแทนขั้นตํ่าเฉลี่ยตลอดอายุโครงการรอยละ 3 ตอป  
2. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดแก กระทรวงการคลัง ซึ่งจะไดรับการ

แบงปนผลประโยชนจากเงินปนผลหลังจากการจายผลตอบแทนขั้นตํ่า
ใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และจะไดรับเงินคืนจากการเลิกกองทุน
หลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับไปแลว 
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กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอกซ คุมครองเงินตน 

(The Krung Thai-Deutsche Bank FX Principal Protected Fund : KDFX) 
ประเภท   กองทุนรวมหนวยลงทุน ซึ่งเปนกองทุนรวมคุมครองเงินตน   

 

อายุโครงการ 5 ป นับจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการจะใชวันทําการถัดไป 
ขนาดกองทุน  840 ลานบาท 
วัตถุประสงค เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนประเภทสถาบันและประชาชน
ทั่วไป  และจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตเงื่อนไขการเสนอขายที่กําหนดใน
การนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ  เพื่อสรางโอกาส
ไดรับผลตอบแทนที่ดีใหผูลงทุน โดยไดรับการคุมครองเงินตนภายใตนโยบาย
การลงทุนที่กําหนดไว 

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน DB Platinum II โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ กองทุนดังกลาวเปน
กองทุนคุมครองเงินตนที่จัดตั้งและจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก นอกจากการลงทุนในตางประเทศในกองทุน
หลักแลว กองทุนรวมอาจจะลงทุนบางสวนในประเทศไทยเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมในประเทศไทย เชน สํารองเปนคาใชจายของกองทุน
รวม ตลอดจนกองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ตามที่ทางการกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ 

นโยบายการจายปนผล โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนปละ 1 ครั้งภายใน
เดือนกุมภาพันธของทุกป โดยเริ่มตั้งแตป 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ในการจายเงิน
ปนผลแตละครั้งจะจายจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain)  ในอัตรา
ไมเกินรอยละ 100   หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ในงวดกอน ๆ ก็ได 

การเสนอขายหนวยลงทุน แบงการเสนอขายออกเปน 2 สวนไดแก 
1.เสนอขายผูลงทุนทั่วไป จํานวน 42 ลานหนวย 
2.เสนอขายใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของ บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับมติจากคณะกรรมการกองทุนฯ
เห็นชอบใหลงทุนในตางประเทศได และดําเนินการภายใตประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกลต .  วาดวยการกระทําที่อาจกอให เกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนสวนบุคคล จํานวน 42 ลานหนวย 
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กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอกซ คุมครองเงินตน2 

(The Krung Thai-Deutsche Bank FX Principal Protected Fund : KDFX2) 
ประเภท กองทุนปด ประเภทกองทุนรวมหนวยลงทุน  ซึ่งเปนกองทุนรวม
คุมครองเงินตน 

 

 
 

อายุโครงการ ประมาณ 4 ป 7 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กรณีวันครบอายุ
โครงการตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป 
วัตถุประสงค เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนประเภทสถาบันและประชาชน
ทั่วไป  และจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตเงื่อนไขการเสนอขายที่กําหนด ใน
การนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ  เพื่อสรางโอกาส
ไดรับผลตอบแทนที่ดีใหผูลงทุน โดยไดรับการคุมครองเงินตนภายใตนโยบาย
การลงทุนที่กําหนดไว 

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน DB Platinum II  ใน Class 
R2D Shares  โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ  กองทุนดังกลาว เปนกองทุนคุมครองเงินตน ประเภท retail fund ที่จัดตั้ง
และจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก 
โดยกองทุน   DB Platinum II   มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทน
ในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัว ซึ่งออกโดย 

1. สถาบันการเงินและ/หรือบริษัทช้ันดี และ/หรือ 
2. รัฐบาลของประเทศสมาชิกของ OECD และ/หรือ องคกรระหวาง

ประเทศ  
ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะไดรับประกันมูลคาเงินลงทุน (Hedging Asset) โดย 
Deutsche Bank (rating AA-)  และจะนําผลตอบแทนจากสินทรัพยดังกลาวเขา
ทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน ( Total Return Swaps ) กับองคกรภายใต 
Deutsche Bank Group เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากดัชนี The Deutsche Bank  
USD TOP Diversified 06010901 Index 

นโยบายการจายปนผล โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนปละ 1 ครั้งภายใน
เดือนกุมภาพันธของทุกป โดยเริ่มตั้งแตป 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ในการจายเงิน
ปนผลแตละครั้งจะจายจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain)  ในอัตรา
ไมเกินรอยละ 100   หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ในงวดกอน ๆ ก็ได  

การเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนทั่วไป     และกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพภายใตการบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งไดรับมติจากคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเห็นชอบให
ลงทุนในตางประเทศได และดําเนินการภายใตประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล,ต. วาดวยการกระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการ
จัดการกองทุนสวนบุคคล  
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กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย 
(The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS) 

 

 

ประเภท   กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
มีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในตราสารแหงหนี้ และตราสารทางการเงินระยะสั้น 
ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญา
ไมเกิน 1 ปนับตั้งแตวันที่กองทุนไดลงทุน ที่มีความมั่นคงและสภาพคลองสูง 
เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล  
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ 

 
 

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล 
(The Krung Thai Dividend Fixed-Income Fund : KTDF) 

 

ประเภท    กองทุนเปดตราสารหนี้ รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา  
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
สําหรับผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลที่มุงหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรและตราสาร
หนี้คุณภาพสูง รวมทั้งมีสภาพคลองซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวรวมถึงพันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู และตราสารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งเงินฝากโดยใน
การพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะปรับสัดสวนการลงทุนในตรา
สารหนี้แตละประเภทใหเหมาะสมกับสถานการณในขณะเวลาตางๆ  

นโยบายการจายปนผล  ไมเกิน 4 ครั้ง (ต้ังแตจัดตั้งกองทุน จนถึง ธ.ค. 49 จายปนผลไปแลว 4 ครั้ง เปน
เงิน 0.98 บาทตอหนวย)  

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
1,000 บาท  หรือ  100  หนวย 

 ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ  ขายคืนไดทุกวันจันทร 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2549 14 

กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล 
( The Krung Thai Selected Flexible Portfolio Fund : KTSF ) 

ประเภท   กองทุนเปดผสมแบบยืดหยุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
เปนกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนผสมกัน โดยจะปรับน้ําหนัก 
การลงทุนตลอดเวลา ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนนั้นไดมีการกําหนด 
หลักเกณฑการพิจารณาลงทุนในตราสารดังกลาวไวอยางชัดเจน เนนระดม 
ทุนจากผูลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งผูลงทุนที่เปนนิติบุคคล  

นโยบายการจายปนผล  ไมเกินปละ 12 ครั้ง  (ต้ังแตจัดตั้งกองทุน จนถึง ธ.ค.49  จายปนผลไปแลว 28 
ครั้ง เปนเงิน 10.99 บาทตอหนวย) 

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
1,000 บาท  หรือ  100  หนวย 

 ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ  ขายคืนไดทุกวันจันทร 

 
 

กองทุนเปดกรุงไทย – ทรีนีตี้ปนผล 
(The Krung Thai –Trinity Fund : KTTN) 

 

 

ประเภท   กองทุนเปดตราสารแหงทุน  รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา  
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
เปนกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยริเริ่มและสนับสนุนใหจัดตั้ง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทยและเพิ่มทางเลือก
ในการลงทุนใหแกนักลงทุนทั้งที่เปนสถาบัน และบุคคลทั่วไป   โดยไดรับความ
ไววางใจจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะรวมลงทุน จํานวน 50 ลาน
บาท เนนลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี  มีการจายเงินปนผล
สม่ําเสมอ โดยจะลงทุนในหลักทรัพยจํานวนไมเกิน 30 หลักทรัพย ในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย
ที่ลงทุนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง พรอมเหตุผลในการลงทุน 

นโยบายการจายปนผล  ไมเกินปละ 4 ครั้ง (ต้ังแตจัดตั้งกองทุนจนถึง ธ.ค. 49 จายปนผลไปแลว 4 ครั้ง 
เปนเงิน 2.75 บาทตอหนวย) 

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
1,000 บาท  หรือ  100  หนวย 

 ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ  ขายคืนไดทุกวันจันทร 



รายงานประจําป 2549 15 

กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (Retirement Mutual Fund) 
 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (Retirement Mutual Fund หรือ RMF ) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวและ
สม่ําเสมอ สําหรับผูที่เตรียมเงินไวใชจายในวัยเกษียณ และเปนการสรางหลักประกันอันมั่นคงใหแกตนเองและครอบครัว โดย
ผูลงทุนจะไดรับสิทธิพิเศษในการนําเงินลงทุนไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาสูงสุดถึงรอยละ 15 และเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ กบข.แลว 
ไมเกิน 300,000 บาท ตอป  และตองลงทุนอยางต่ํา 5,000 บาทหรือรอยละ 3 ของ
รายไดรวมทั้งป  ซึ่งผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมของตนเองได    
พรอมกันนี้ บริษัทไดจัดซื้อประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ* ไวใหทานเปนเงิน 1 เทา ของ
มูลคาเงินลงทุนแตไมเกิน 4 ลานบาท 
 
 

กองทุน สิทธิประโยชน 
ท่ีทานจะไดรับ 

ระยะเวลา 
การลงทุน 

ความ
เสี่ยง 

กองทุนลงทุนใน เงินลงทุนขั้นต่ํา 

RMF1  ปาน
กลาง 

ตราสารหนี้ และตราสาร
ทุน 

RMF2 ตํ่า ตราสารหนี้ 
RMF3 ตํ่ามาก ตราสารหนี้ เนนลงทุนใน

ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทย รวมทั้ง
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังค้ํา
ประกัน 

KSRMF 

เงินลงทุน
ลดหยอนภาษีได
สูงสุด 300,000 
บาท เมื่อรวมกับ
กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ หรือ 
กบข.แลว 

ไมนอยกวา 5 ป และ 
อายุไมตํ่ากวา 55 ป
บริบูรณ 

สูง ตราสารทุนที่ผานการ
คัดเลือกตามหลักศาสนา
อิสลาม 

เพียงปละ 5,000 
บาท หรือ 3% 
ของรายไดทั้งป 
แตไมเกิน 15% 

 
 

ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ  ขายคืนไดทุกวันจันทร 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก  500 บาท    
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป                 500 บาท 
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  500 บาท 
หนวยลงทุนคงเหลือในบัญชี                     2,000  หนวย 
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กองทุนหุนระยะยาว 
(Long-Term Equity Fund : LTF) 

 

กองทุนหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund หรอื LTF) มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการลงทุนในตลาดทุนในระยะยาว เปนการสรางเสริมเสถียรภาพ
ใหกับตลาดหุนไทย ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยสามารถนําเงิน
ลงทุนไปลดหยอนภาษีไดสูงสุดรอยละ 15 ของเงินไดรวมทั้งป และสูงสุดไมเกิน 

300,000 บาท โดยผูลงทุนตองลงทุนอยางนอย 5 ป 
ประเภท   กองทุนเปดตราสารแหงทุน  
 

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
ลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

  

กองทุน สิทธิประโยชน 
ท่ีทานจะไดรับ 

ระยะเวลา 
การลงทุน 

ความ
เสี่ยง 

กองทุนลงทุนใน เงินลงทุนขั้นต่ํา 

KTLF สูง หุนสามัญในตลาด
หลักทรัพยที่มี
ปจจัยพ้ืนฐานดี ไมนอยกวา
รอยละ 65 

10,000 บาท 

KSLTF 

เงินลงทุน
ลดหยอนภาษีได
สูงสุด 300,000 
บาท 

5 ปปฏิทิน 

สูง ตราสารทุนที่ผานการ
คัดเลือกตามหลักศาสนา
อิสลาม 

500 บาท 

 
การซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ   

ขายคืนไดทุกวันที่ 1-15 ของเดือนมีนาคม และกันยายน 
 
 

กองทุนเปดแบบมีอายุโครงการ 2 ป 
 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง    KTMK  

 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง2  KTMK2    

 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง3  KTMK3    

 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง4  KTMK4   อายุโครงการ 2 ป 6 เดือน 
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กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน  
 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน1  KTST6M1 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน2  KTST6M2 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน3  KTST6M3 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน4  KTST6M4 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน5  KTST6M5 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน6  KTST6M6 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน7  KTST6M7 

 
 

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 3 เดือน  
 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน2  KTST3M2 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน3  KTST3M3 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน4  KTST3M4 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน5  KTST3M5 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน6  KTST3M6 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน7  KTST3M7 

 
 

กองทุนเปดแบบมีอายุโครงการ1 ป ประเภทคุมครองเงินตน 
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารทแพลนคุมครองเงินตน   KSMART 

 
 

กองทุนเปดแบบมีอายุโครงการ 9 เดือน ประเภทคุมครองเงินตน 
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารทแพลนคุมครองเงินตน2   KSMART2 
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กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน  ประเภทคุมครองเงินตน 
 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน13  KTCP13 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน14   KTCP14 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน15   KTCP15 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน16   KTCP16 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน17  KTCP17 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน18   KTCP18 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน19   KTCP19 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน20   KTCP20 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน21  KTCP21 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน22   KTCP22 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน23   KTCP23 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน24   KTCP24 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน25  KTCP25 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน26   KTCP26 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน27   KTCP27 

 
 

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 3 เดือน  ประเภทคุมครองเงินตน 
 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน8    KT3M8 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน9    KT3M9 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน10   KT3M10 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน11   KT3M11 

 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน12   KT3M12 
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กองทุนสวนบุคคล  : Private Fund  

 

กองทุนสวนบุคคล คือ กองทุนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุมบุคคลหรือนิติบุคคล มอบหมายใหบริษัทบริหารและจัดการ
ลงทุนใหโดยเฉพาะ แยกจากลูกคารายอื่นนั้น  โดยจะรวมกันกําหนดนโยบายลงทุนนั้น เพื่อเปนกรอบในการทํางาน  
พรอมดวยจัดทีมผูจัดการกองทุนมาทํางานใหแกหนวยงานหรือองคกรของทานโดยเฉพาะรวมถึงรายงานผลการ
ดําเนินงานใหทราบตลอดการใหบริการ  
 
 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  : Provident Fund 
 

บริษัท ใหบริการปรึกษา แนะนําการจัดตั้งและรับโอนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการการออมเงินที่มั่นคง
ของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจตางๆ  โดยสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินที่ตนเองสะสม
และเงินที่องคกรจายสมทบไวกับกองทุนทุกเดือนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ  และเงินที่สมาชิกสะสมระหวางปในกองทุนนั้น 
สามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดไมเกิน  300,000 บาท/ป ตามที่กฎหมายกําหนด  ลักษณะของกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพอาจเปน "กองทุนเดี่ยว" (Single Fund) สําหรับนายจางรายเดียวซึ่งเปนกองทุนที่มีขนาดคอนขางใหญ   หรือเปน
ลักษณะของ "กองทุนรวม" (Pool Fund) ท่ีประกอบดวยนายจางหลายรายรวมกันเพื่อประโยชนในการกระจายการ
ลงทุนใหเหมาะสมตามแผนการลงทุนที่ตองนําเสนอใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณากอนการลงทุน 
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           มูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการ 
                สิ้นสุด ณ  31 ธันวาคม  2549 (แบงตามกลุมธุรกจิ) 

 
 กลุมธุรกิจกองทุนรวม 

1 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล KTDF 780,431,820.24 บาท 
2 กองทุนเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล KTSF 1,943,226,238.79 บาท 
3 กองทุนเปดไทยสรางโอกาส TOF 2,918,151,139.83 บาท 
4 กองทุนเปดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 RMF1 229,887,146.92 บาท 
5 กองทุนเปดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 RMF2 300,666,490.15 บาท 
6 กองทุนเปดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 RMF3 247,644,209.97 บาท 
7 กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ KSRMF 3,288,103.37 บาท 

8 กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว KSLTF 3,805,110.56 บาท 

9 กองทุนเปดกรุงไทยธนวรรธน KTTW 4,968,949,644.68 บาท 

10 กองทุนเปดกรุงไทย-ทรีนีต้ีปนผล KTTN 125,513,522.02 บาท 

11 กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง  VAYU1  69,918,371,854.47 บาท 

12 กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว KTLF 361,084,383.02 บาท 

13 กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย KTSS 1,173,024,733.54 บาท 

14 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง KTMK 1,072,437,047.01 บาท 
15 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง2 KTMK2 826,321,192,.76 บาท 
16 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง3 KTMK3 580,849,040.42 บาท 
17 กองทุนเปดกรุงไทยมั่นคง4 KTMK4 251,315,664.10 บาท 
18 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน13 KTCP13 478,840,362.49 บาท 
19 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน14 KTCP14 772,711,580.58 บาท 
20 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน15 KTCP15 890,651,483.43 บาท 
21 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน16 KTCP16 1,371,135,886.52 บาท 
22 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน17 KTCP17 790,941,723.00 บาท 
23 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน18 KTCP18 521,388,123.36 บาท 
24 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน19 KTCP19 514,484,165.88 บาท 
25 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน20 KTCP20 282,268,768.48 บาท 
26 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน21 KTCP21 133,745,988.91 บาท 
27 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน22 KTCP22 377,025,584.69 บาท 
28 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน23 KTCP23 608,631,068.50 บาท 
29 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน24 KTCP24 324,710,654.65 บาท 
30 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน25 KTCP25 294,196,078.45 บาท 
31 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน26 KTCP26 581,631,706.26 บาท 
32 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน27 KTCP27 342,676,090.76 บาท 
33 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน8 KT3M8 378,760,652.60 บาท 
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34 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน9 KT3M9 182,460,193.43 บาท 
35 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน10 KT3M10 540,543,852.50 บาท 
36 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน11 KT3M11 361,469,512.65 บาท 
37 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารการเงินคุมครองเงินตน12 KT3M12 394,547,625.06 บาท 
38 กองทุนเปดกรุงไทยสมารทแพลนคุมครองเงินตน KSMART 65,611,561.56 บาท 

39 กองทุนเปดกรุงไทยสมารทแพลนคุมครองเงินตน2 KSMART2 65,125,757.75 บาท 

40 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน2 KTST3M2 464,419,064.18 บาท 

41 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน3 KTST3M3 245,721,234.58 บาท 

42 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน4 KTST3M4 125,046,174.60 บาท 

43 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน5 KTST3M5 199,970,428.25 บาท 

44 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน6 KTST3M6 227,838,606.25 บาท 

45 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน7 KTST3M7 352,068,333.17 บาท 

46 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน1 KTST6M1 178,157,863.24 บาท 

47 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน2 KTST6M2 208,219,485.16 บาท 

48 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน3 KTST6M3 240,209,217.36   บาท 

49 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน4 KTST6M4 134,210,848.51 บาท 

50 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน5 KTST6M5 273,315,406.52 บาท 

51 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน6 KTST6M6 257,366,682.02 บาท 

52 กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน7 KTST6M7 293,290,168.48 บาท 

53 กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอ็กซคุมครองเงินตน KDFX 806,453,883.07 บาท 

54 กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอ็กซคุมครองเงินตน2 KDFX2 252,342,023.17 บาท 
 รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนรวม   100,237,155,181.92 บาท 

 คิดเปนรอยละ 54.05 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
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 กลุมธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย 

1 กองทุนรวมธุรกิจไทย 2 TBF2 1,265,500,045.11 บาท 
2 กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 TBF3 1,881,840,035.47 บาท 
3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี STPF 422,650,002.02 บาท 
4 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย  TAMP 852,988,509.22 บาท 
5 กองทุนรวม เอช เค พรอพเพอตี้  HKPF 722,945,788.36 บาท 
6 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 TBF4 8,522,172,568.80 บาท 
7 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 TBF5 1,610,004,014.68 บาท 

 รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย  15,278,100,963.66 บาท 

 คิดเปนรอยละ 8.24 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
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      ผลการดําเนินงานของกองทุน 
                  สิ้นสุด 29 ธันวาคม 2549  

 กลุมธุรกิจกองทุนรวม 
 

กองทุนปด

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

(บาท)    3 เดอืน   6 เดอืน 9 เดอืน 1   ป 3  ป

กองทนุรวมวายภุักษ หนึ่ง โดยบลจ.กรุงไทย  1 ธค. 46 13.9836 -0.80% 3.05% 3.44% 7.00% #N/A 58.76%

* มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 5 คร้ังรวม 1.60 บาทตอหนวย

กองทุนรวมตราสารทุน

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

(บาท)    3 เดอืน   6 เดอืน 9 เดอืน 1   ป 3  ป

กองทนุเปดกรุงไทย-ทรีนีตี้ปนผล (KTTN) * 22 ต.ค.46 9.6897 -3.61% -0.20% -7.40% -5.92% -2.99% 30.23% 12.41%
กองทนุเปดกรุงไทยหุนระยะยาว (KTLF) ** 15 พ.ย.47 10.0243 -1.52% 1.48% -6.82% -4.18% -1.11% 1.25% 5.30%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) *** - - -0.91% 1.36% -6.21% -4.28% -8.97% - -

* มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 4 คร้ังรวม 2.75 บาทตอหนวย

** มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 1 คร้ังรวม 0.1 บาทตอหนวย

*** AIMC Benchmark = คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)

กองทุนรวมผสม

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

(บาท)    3 เดอืน   6 เดอืน 9 เดอืน 1   ป 3  ป

กองทนุเปดกรุงไทยหุนผสมตราสารหนี้ปนผล (KTSF) 1)  10 ก.ค. 43 9.4073 -1.73% 1.49% -6.03% -2.87% 3.71% 222.77% 65.73%

กองทนุเปดไทยสรางโอกาส (TOF) 2)  21 ก.พ. 45 16.9120 -3.18% -0.02% -6.65% -6.11% 1.58% 119.34% 50.47%

กองทนุเปดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (RMF1)  18 ก.ย. 45 17.5730 -3.46% -2.40% -9.75% -9.13% -5.14% 75.73% 50.36%
กองทนุเปดกรุงไทยธนวรรธน (KTTW) 3)

 25 ต.ค. 45 14.8920 -3.26% 0.02% -7.01% -5.81% -1.33% 94.34% 51.59%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 4)
- - -0.18% 2.30% -1.06% 0.22% -0.90% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 28 คร้ังรวม 10.99 บาทตอหนวย 

2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 5 คร้ังรวม 3.55 บาทตอหนวย

3) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 5 คร้ังรวม 3.3 บาทตอหนวย

4) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจากTBDC Government Bond Index 

     และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

ช่ือกองทุนรวม วันจดทะเบียน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)
นับตั้งแต

จดัตั้ง

กองทนุ

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)
นับตั้งแต

จดัตั้ง

กองทนุ

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC 

นับตัง้แตจัดตัง้

กองทุน

วันจดทะเบียน

                                  ผลการดําเนินงานกองทุนรวมภายใตการจัดการ 
                                  ส้ินสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)
นับตั้งแต

จดัตั้ง

กองทนุ
ช่ือกองทุนรวม

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC 

นับตัง้แตจัดตัง้

กองทุน

วันจดทะเบียน

ช่ือกองทุนรวม
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กองทุนรวมตราสารหนี้

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

(บาท)    3 เดอืน   6 เดอืน 9 เดอืน 1   ป 3  ป

4 ธ.ค. 43 10.4995 3.12% 4.28% 3.64% 3.23% 1.38% 2.55% 3.29%

กองทนุเปดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 (RMF2)  18 ก.ย. 45 10.6596 3.49% 5.50% 4.47% 3.90% 2.36% 1.54% 2.03%
กองทนุเปดกรุงไทยมั่นคง (KTMK)  11 เม.ย. 48 10.5855 5.29% 5.98% 5.31% 5.58% #N/A 3.41% 2.10%
กองทนุเปดกรุงไทยมั่นคง2 (KTMK2)  24 พ.ค. 48 10.5166 5.50% 3.19% 3.29% 3.62% #N/A 3.23% 1.85%
กองทนุเปดกรุงไทยมั่นคง3 (KTMK3)  30 มิ.ย. 48 10.4552 5.24% 4.16% 3.87% 2.86% #N/A 3.04% 1.37%
กองทนุเปดกรุงไทยมั่นคง4 (KTMK4)  28 ก.ค. 48 10.4864 6.11% 6.30% 5.09% 5.17% #N/A 3.42% 2.51%
กองทนุเปดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (RMF3)  20 ต.ค. 48 10.3718 3.26% 5.05% 4.25% 3.37% #N/A 3.12% 5.74%
กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน 13 (KTCP13)  5 ก.ค. 49 10.2204 4.34% #N/A #N/A #N/A #N/A 4.53% 5.71%

กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน 14 (KTCP14)  19 ก.ค. 49 10.2102 4.56% #N/A #N/A #N/A #N/A 4.67% 5.79%

กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน 15 (KTCP15)  27 ก.ค. 49 10.2008 4.44% #N/A #N/A #N/A #N/A 4.66% 5.35%

กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน 16 (KTCP16)  10 ส.ค. 49 10.1859 4.64% #N/A #N/A #N/A #N/A 4.58% 5.05%

กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน 17 (KTCP17)  21 ส.ค. 49 10.1535 4.51% #N/A #N/A #N/A #N/A 4.27% 5.06%

กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน 18 (KTCP18)  14 ก.ย. 49 10.1302 4.49% #N/A #N/A #N/A #N/A 4.44% 3.01%

กทร.กรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน 19 (KTCP19)  22 ก.ย. 49 10.1231 4.54% #N/A #N/A #N/A #N/A 4.52% 2.49%

กองทนุเปดกรุงไทยสมารทแพลนคุมครองเงินตน (KSMART)  22 มิ.ย. 49 10.2662 4.72% 5.15% #N/A #N/A #N/A 5.04% 5.80%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2)
- - 2.22% 6.46% 5.43% 4.71% 2.39% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 4 คร้ังรวม 0.98 บาทตอหนวย

2) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBDC Government Bond Index (Total Return Index) 

    และรอยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

*   คํานวณผลตอบแทนเทียบเปนรอยละตอป 

กองทุนรวมตลาดเงิน

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

(บาท)    3 เดอืน   6 เดอืน 9 เดอืน 1   ป 3  ป

กองทนุเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (KTSS) 11 พ.ค. 2549 10.2936 4.33% 4.72% #N/A #N/A #N/A 4.61% 3.55%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) *** - - 4.00% 4.00% 3.98% 3.74% 2.01% - -

*** AIMC Benchmark อัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

     กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล (KTDF) 1)

ช่ือกองทุนรวม วันจดทะเบียน

ช่ือกองทุนรวม วันจดทะเบียน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC 

นับตัง้แตจัดตัง้

กองทุน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 29 ธันวาคม 2549)
นับตั้งแต

จดัตั้ง

กองทนุ

นับตั้งแต

จดัตั้ง

กองทนุ

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC 

นับตัง้แตจัดตัง้

กองทุน
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 กลุมธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

รวมทั้งสิ้น 36 กองทุน       69,297.22 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ  37.37  ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 

   
ผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
เฉลี่ยเทากับรอยละ  3.95   ตอป 

 
 

 กลุมธุรกิจกองทุนสวนบุคคล 
รวมทั้งสิ้น 5  กองทุน           642.52 ลานบาท 

 คิดเปนรอยละ  0.34  ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
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งบการเงิน 
 
 
 
 
 
 

รายงานของผูสอบบัญชี 

 เสนอ ผูถือหุน  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล   ณ   วันที่  31  ธันวาคม 2549  และ 2548  งบกําไรขาดทุน    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป ของบริษัท   
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและความครบถวน      
ของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน       
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม   การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ     
รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน   การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัทใช 
และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น   ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม    สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาการตรวจสอบ 
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   
และ 2548  ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป  
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี  31  ธันวาคม  2549 และ 2548 
 

1. ขอมูลทั่วไป 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  เดิมช่ือ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด  ตอมาไดเปลี่ยนเปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 
จํากัด  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2545 โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 11  อาคารคิวเฮาสสาทร ช้ัน เอ็ม และ จี   ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ      
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม  การจัดการกองทุน
สวนบุคคล  และกิจการอื่นที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ณ  
วันที่  31  ธันวาคม  2549 และ 2548  บริษัทมีพนักงานจํานวน  111  คน และ  102  คน ตามลําดับ 
 

2. เกณฑการเสนองบการเงิน 
2.1 งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2549  และ 2548  แสดงรายการตามประกาศสํานักงาน        

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย ท่ีสธ/น. 
26/2549  ลงวันที่  29  มิถุนายน  2549  ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีสิ้นสุด
ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เปนตนไป และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติ
การบัญชี  พ.ศ. 2543 

2.2 ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป  ฝายบริหารตองใชการประมาณและตั้ง
ขอสมมติฐานหลายประการ  ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินเกี่ยวกับรายได  คาใชจาย  สินทรัพยและหนี้สิน  ซึ่ง
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
3.1 การรับรูรายได 

- คาธรรมเนียมและบริการ 
คาธรรมเนียมและบริการคิดเปนอัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่บริษัทรับจัดการและ
รับรูเปนรายไดเมื่อใหบริการแลว 

-  กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ 
-  ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยจากเงินลงทุนช่ัวคราวรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย 

 
3.2 การรับรูคาใชจาย 

 บริษัทรับรูคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
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3.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋ว

สัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินที่มีวันที่ถึงกําหนดภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา 
       

3.4 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
เงินลงทุนชั่วคราว    
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด ภายใน 1 ป แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนดภายใน 1 ป 
ในงบกําไรขาดทุน 

  
3.5 อาคารและอุปกรณ 

 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ แสดงไวในราคาทุนบวกดวยคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการทําให
สินทรัพย นั้น มาอยูในสถานที่หรือในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามที่ประสงคไว หักดวยคาเสื่อมราคา
สะสม  คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานที่ประมาณไว  ดังนี้  

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 ป 
เครื่องตกแตงและติดตั้ง 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

        
3.6 เครื่องมือทางการเงิน 

 บริษัทไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพนัธเพื่อการ
เก็งกําไรหรอืเพือ่การคา 
 เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนและ
ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวใน
แตละหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

 
3.7 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  

 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซึ่งเกิดข้ึนระหวางงวดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ คงเหลืออยู ณ วันสิ้นงวด
แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 
 กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 
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3.8 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.2530 และไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2542 ตามระเบียบของกองทุน คุณสมบัติของสมาชิกตอง
เปนพนักงานของบริษัทท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําแลว ซึ่งตองสมัครเปนสมาชิกและไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุนของบริษัท โดยสมาชิกจะจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 – 10 ของ
คาจางแตไมเกินอัตราที่บริษัทจายสมทบและบริษัทจะจายเงินสมทบใหในอัตรารอยละ 5 -10 ของคาจาง ซึ่ง
อัตราที่สมาชิกจายและอัตราที่บริษัทจายสะสมเขากองทุนจะขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก 

       
3.9 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนที่แสดงในงบกําไรขาดทุนเปนกําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานซึ่งคํานวณโดย             
การหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก 

 
4. ขอมูลเพ่ิมเติม 

4.1 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 
4.1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   

 หนวย :  บาท 
 2549 2548 

เงินสด 50,000 50,000 
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรพัย และประจํา   50,019,153 25,723,227 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 50,069,153 25,773,227 

               
4.1.2 เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน   

 หนวย :  บาท 
 2549 2548 

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 25,000,000 - 
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 25,000,000 - 

 
4.1.3 เงินสดจายคาซื้ออุปกรณ   

 หนวย :  บาท 
 2549  2548 

เจาหนี้คาซื้ออปุกรณยกมา -  1,659,730 

คาซื้ออุปกรณ 4,834,686  25,057,096 

หัก  เงินสดจายคาซื้ออุปกรณ 3,947,379  26,716,826 

เจาหนี้คาซื้ออปุกรณยกไป 887,307  - 
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4.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
 หนวย :  บาท 
 2549 2548 
 ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย 

เงินลงทุนชั่วคราว :-   
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด-ภายใน 1 ป     

หลักทรัพยรัฐบาล 74,171,704 112,894,293 
รวม 74,171,704 112,894,293 

 
4.3 อาคารและอุปกรณ-สุทธิ     

หนวย : บาท

ยอดยกมา เพิ่มข้ึน จําหนาย ยอดคงเหลือ ยอดยกมา เพิ่มข้ึน จําหนาย ยอดคงเหลือ

ตนงวด ปลายงวด ตนงวด ปลายงวด 2549 2548

สวนปรับปรุงอาคารเชา 10,060,259 -                  -         10,060,259 (7,590,384) (2,011,562) -          (9,601,946) 458,313 2,469,875

เฟอรนิเจอร เครื่อง
ตกแตงสํานักงาน 1,720,030 80,630            -         1,800,660 (1,626,699) (41,692) -          (1,668,391) 132,269 93,331

อุปกรณคอมพิวเตอร 47,599,277 5,181,077 -         52,780,354 (21,981,685) (8,351,618) -          (30,333,303) 22,447,051 25,617,592

เครื่องใชสํานักงาน 5,552,704 72,979 -         5,625,683 (4,397,828) (786,561) -          (5,184,389) 441,294 1,154,876

ยานพาหนะ 12,912,000 - -         12,912,000 (7,777,756) (2,252,481) -          (10,030,237) 2,881,763 5,134,244

รวม 77,844,270 5,334,686 -         83,178,956 (43,374,352) (13,443,914) -          (56,818,266) 26,360,690 34,469,918

ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม ยอดคงเหลือสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธ.ค.

 

คาเสื่อมราคา(ซึ่งรวมอยูในงบกําไรขาดทุน)  
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2549   13,443,914 
2548    11,896,913 

 
4.4 สินทรัพยอื่น 

   หนวย : บาท 
 2549  2548 

เงินมัดจําและเงินประกัน 2,253,722 2,749,722 
คาใชจายลวงหนา 3,052,340 5,147,942 
อื่นๆ 2,041,862 934,702 

รวม 7,347,924 8,832,366 
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4.5 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

                                   หนวย :  บาท 
 2549  2548 
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม 175,450,406 151,301,576 
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล 1,713,791 2,016,905 
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 50,924,564 58,462,970 
อื่นๆ 25,113,880 25,068,602 

รวม 253,202,641 236,850,053 
 

4.6 คาตอบแทนกรรมการ 
 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไมรวมเงินเดือนที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของ
บริษัทดวย 

 

4.7 สํารองตามกฎหมาย 
 ตามบทบัญญัติมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) เปนทุนสํารอง
จนกวาจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

4.8 เงินปนผลจาย  
 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล สําหรับผล
การดําเนินงานในป 2548 ในอัตราหุนละ 1.90 บาท จํานวน 20,000,000 หุน รวมเปนเงิน 38 ลานบาท โดย
จายในเดือนพฤษภาคม 2549 
 

4.9 รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บริษัทมีรายการทางธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่ เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการถือหุน ดังนั้น 
งบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการดังกลาว ซึ่งการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ เปนไปตามปกติทางธุรกิจและเปน
เงื่อนไขการคาท่ัวไป 

 ยอดคงเหลือและรายการที่เกี่ยวของกับกิจการที่เกี่ยวของกันที่สําคัญ  ประกอบดวย 
           หนวย :  บาท 
 ความสัมพันธกับ ณ วันท่ี   นโยบายการกําหนด 
 กิจการที่เกี่ยวของกนั 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  ราคาระหวางกนั 
  2549  2548   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด      
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญ 25,311,682  16,038,876 เปนปกติธุรกิจ 

คาธรรมเนียมดํารงหนวยลงทุนคางจาย      
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญ 188,070  162,530 เปนปกติธุรกิจ 

คาธรรมเนียมการขายคางจาย      
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญ 2,018,479  556,491 เปนปกติธุรกิจ 



รายงานประจําป 2549 36 

     
         หนวย :  บาท 

 ความสัมพันธกับ สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี นโยบายการกําหนด 
 กิจการที่เกี่ยวของกนั 31 ธันวาคม ราคาระหวางกนั 
  2549  2548  

คาดํารงหนวยลงทุน    
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญ 1,893,429  1,691,271 เปนปกติธุรกิจ 

คาธรรมเนียมการขาย      
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนใหญ 15,933,276  5,883,464 เปนปกติธุรกิจ 

 
4.10 สัญญาเชาและสัญญาบริการระยะยาว 

 

ประเภท ระยะเวลาคงเหลือ จํานวนเงิน 
  ท่ีจะตองจาย 
  (บาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549   

สัญญาเชาและบริการ-อาคารและสวนประกอบ (ช้ัน เอ็ม, จี) 1 ม.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550 7,279,360 
สัญญาเชาเครื่องใชสํานักงานและอุปกรณแบบลิสซิ่ง 1 ม.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550 106,040 

   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548   
สัญญาเชาและบริการ-อาคารและสวนประกอบ (ช้ัน เอ็ม, จี) 1 ม.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550 15,220,480 
สัญญาเชาเครื่องใชสํานักงานและอุปกรณแบบลิสซิ่ง 1 ม.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2550 221,720 

 
---------------------------------------------------- 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             เพ่ือการลงทุนอยางมีเปาหมาย 
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