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ขอมูลทางการเงิน 
 
 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินยอนหลังป 2551 - 2553 

หนวย : พันบาท 

 2553 2552 2551 

ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 200,000 200,000 200,000 

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

สวนของผูถือหุน 230,687           269,454         235,436  

มูลคาหุนท่ีตราไว (Par Value) : บาท 10 10 10 

มูลคาหุนตามบัญชี (Book Value) : บาท 11.53             13.47              11.77  

สินทรัพยรวม 351,308        360,025         292,423  

หนี้สินรวม 120,621          90,572           56,987  

รายไดรวม 475,790        474,236         319,667  

คาใชจายรวม 453,853        399,474         289,955  

กําไรสุทธิ 10,233          52,018           20,440  

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ   

 

 2553 2552  2551 

LIQUIDITY RATIO    
Current Ratio      2.39 Times 3.09 Times 4.35 Times 

PROFITABILITY RATIO    
Net Profit Margin 2.15 % 10.97 % 6.39 % 
Return on Equity 4.44  % 19.30 % 8.68 % 
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 2553 2552  2551 

EFFICIENCY RATIO    
Return on Total Assets 2.91 % 14.45 % 6.99 % 
Return on Fixed Assets 19.60 % 132.87 % 45.86 % 
Assets turnover 1.35 Times 1.32 Times 1.09 Times 

Leverage Ratio    
Debt to Equity 0.52  Times 0.34 Times 0.24 Times 

PER SHARE    
Par Value 10.00 Baht 10.00 Baht 10.00 Baht 
Book Value 11.53 Baht 13.47 Baht 11.77 Baht 
Earning per share 0.51 Baht 2.60 Baht 1.02 Baht 

 
 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสินสุทธิจาก ธันวาคม 2551  -  ธันวาคม 2553 
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กราฟแสดงรายได          

2551 - 2553   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟแสดงคาใชจาย         
2551 - 2553  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงกําไรสุทธิ         
2551 - 2553   
 
 
 
 
 

 

319.67

474.24 475.79

0

100

200

300

400

500

600

2551 2552 2553

ลานบาท 

289.96

399.47
453.85

0

100

200

300

400

500

600

2551 2552 2553

ลานบาท 

52.02

10.23

20.44

0

10

20

30

40

50

60

2551 2552 2553

ลานบาท 



รายงานประจําป 2553 5 

สารจากประธานกรรมการ  
    

 
 
 
 
 
 
 

ในป 2553 นั้นมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจหลังจากประเทศตางๆ ไดดําเนินนโยบายการเงินแบบ
ผอนคลายจนทําใหอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําและงบประมาณขาดดุลมากเปนประวัติการณ ประเทศ
แถบเอเชียและประเทศเกิดใหม (emerging markets) มีลักษณะการฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด 
สวนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยูโรโซนมีลักษณะการฟนตัวอยางชาๆ จึงทําใหมีการ
เคล่ือนยายเงินทุนจากประเทศแถบตะวันตกมายังประเทศในแถบเอเชียและประเทศเกิดใหมจนทําให
อัตราผลตอบแทนในตราสารหนี้ในประเทศตางๆ ดังกลาวลดต่ําลง และทําใหอัตราแลกเปลี่ยนของ
ประเทศในเอเชียและประเทศเกิดใหมสูงคาขึ้น  แตในชวงไตรมาสที่ 2 ของป เกิดวิกฤตความนาเชื่อถือ
เกี่ยวกับหนี้ภาครัฐ (sovereign debt crisis) เนื่องจากการดําเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณสูงอยางที่ไม
เคยมีมากอน ทั้งนี้ โดยเริ่มที่ประเทศกรีซและมีผลกระทบไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป  และในสวนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีสัญญาณวาเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะไมเติบโต ภาครัฐจึงดําเนินมาตรการผอน
คลายเพิ่มขึ้น (quantitative easing 2; QE2) ทําใหสภาพคลองทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางมากจนทําใหเกิด
การเคลื่อนยายเงินทุนมายังประเทศแถบเอเชียและประเทศเกิดใหมเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนมาก  ประกอบ
กับภาวะแหงแลงและการขยายตัวดานอสังหาริมทรัพยในประเทศจีนมีความรอนแรงอยางยิ่ง จนทําให
อัตราเงินเฟออยูในระดับสูงและประเทศทางเอเชียอ่ืนมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะเงินเฟอข้ึน 

ในสวนของประเทศไทยนั้นภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นแมจะมีความไมสงบทาง
การเมืองแตก็สงผลกระทบตอตลาดทุนในประเทศไมมาก  เหตุการณไมสงบนั้นอยูใกลที่ทําการของ
บริษัทจนทําใหบริษัทตองยายที่ทําการไปยังศูนยสํารองตามแผนฉุกเฉินและทําใหการดําเนินธุรกิจ
เปนไปไดอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ก็เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไดมีการอนุมัติและเรงใหดําเนนิการในการ
จัดตั้งศูนยสํารองในภาวะฉุกเฉินเพื่อดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง การมีแผนสํารองฉุกเฉินชวยใหบริษัท
ไดรับความไววางใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้น  ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น บริษัทไดเปนผูนาํในการออก
กองทุนที่ลงทุนในประเทศรัสเซียรวมทั้งการเสนอขายกองทุน ETF ที่ลงทุนในประเทศจีนเปนบลจ.แรก
ในอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มชองทางการลงทุนใหนักลงทุน 
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มูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการของบริษัท ณ ส้ินป 2553 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 329,776 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 47.97 จะเห็นไดวาบริษัทมีการเติบโตแบบกาวกระโดดในดานการเติบโต
ของทรัพยสินภายใตการจัดการ แตในดานผลกําไรนั้นมีการเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มสวนแบง
ทางการตลาดยอมกระทบผลกําไรในระยะแรกๆ นอกจากนี้การลงทุนในการจัดตั้งศูนยสํารองเพื่อความ
ตอเนื่องของธุรกิจตลอดจนการพัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มชองทางการขายกองทุน ทําใหคาใชจาย
เพิ่มขึ้นซ่ึงมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท  การเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง เปนความ
ทาทายที่บริษัทจะตองฟนฝาเพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งการเติบโตและกําไร เพื่อประโยชนของนักลงทุน
และผูถือหุน รวมทั้งพนักงานบริษัททุกทาน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยาง
แนวแน 

ในนามคณะกรรมการบริษัทจึงขอขอบคุณลูกคา นักลงทุนทุกทาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุก
ภาคสวนที่ไดใหความไววางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทใหเจริญเติบโดเปน
บริษัทชั้นนําที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพสูง และขอใหพนักงานทุกทานตระหนักในหนาที่ความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและคุณธรรม มุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อเสริมสราง
และพัฒนาบริษัทใหมีความเขมแข็ง เติบโตอยางยั่งยืน รวมทั้งสรางประโยชนสูงสุดใหแกลูกคาและผูถือหุน 
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตลอดไป 

 
 
 
 

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย 
ประธานกรรมการ 
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ขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลบริษัท 
 ช่ือบริษัท  : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000373 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกิจการอื่นที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 11  อาคารคิวเฮาสสาทร  ช้ัน เอ็ม, จี และ 10  ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120 

 หมายเลขโทรศัพท : 0-2670-4900 
 หมายเลขโทรสาร : 0-2679-1820 
 เว็บไซต   : www.ktam.co.th 

วิสัยทัศน (Vision) 
เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการลงทุนที่มีการบริการที่ทันสมัย เปนทางเลือกแรกของผูลงทุน  

มีผลประกอบการและขนาดของทรัพยสินภายใตการบริหารจัดการเปนอันดับ 1 ใน 3 ภายใน 3 ป 

พันธกิจ (Mission) 
เสนอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทที่หลากหลาย เขาถึงกลุมเปาหมาย ดวยทีมงานมืออาชีพ 

ที่สรางความพึงพอใจแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของโดยยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี 

คุณคาองคกร (Core Values) 
• สรางความสะดวก และความพึงพอใจใหกับลูกคาผูลงทุนของบริษัท 

• Good Governance ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

• Professional Responsibility มีความรับผิดชอบตอวิชาชพี  ดําเนนิงานโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของมาตรฐานวิชาชีพ 

• Creative and Innovation มีแนวคิดสรางสรรค ทั้งดานการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ  
ที่หลากหลายดานการลงทุน และดานการใหบริการ 

• Teamwork มีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี มีบรรยากาศที่ใหพนักงานไดแสดงความ
คิดเห็น และแสดงฝมืออยางเต็มที่ 
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             ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เร่ิมจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท (ชําระเต็มจํานวน) เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแหงเดียวที่มี
สถานะเปน รัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 บมจ.
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย รับจัดการบริหารสินทรัพยใหกับสถาบัน องคกร และรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ ภายใตใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 

ประวัติบริษัท  
 

วันที ่15 พฤศจิกายน 2539 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
จากกระทรวงการคลัง 

วันที ่4 สิงหาคม 2542 เปล่ียนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม มหานคร จํากัด  
เปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด 

วันที ่23 ธันวาคม 2542 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 100 ลานบาท เปน 200 ลานบาท 
วันที ่26 ธันวาคม 2543 ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน

สวนบุคคล จากกระทรวงการคลัง 
วันที ่3 พฤษภาคม 2544 เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด  

เปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 

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

วันที ่29 สิงหาคม 2549 ไดรับใบอนุญาตผูจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  

ปรัชญาและแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
(1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแมบนพื้นฐานแหงความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
(2) มีความมุงมั่นที่จะประสานประโยชนรวมกันระหวางลูกคา ตัวแทนขาย และบริษัทดวยความจริงใจ 
(3) พยายามอยางสุดความสามารถที่จะมีสวนรวมในการสรางอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นใหแกลูกคาของบริษัท 
(4) สงเสริมใหธุรกิจของบริษัทเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องทั้งในดานเทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพของ

พนักงาน โดยไมขาดความรับผิดชอบตอสังคมและเปนไปตามกฎหมาย อยางเครงครัด 
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พัฒนาการที่สําคัญในรอบป  
 

ในป 2553 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้ง กองทุนเปด
ดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนาแทร็กเกอร (W.I.S.E. KTAM CSI 300 CHINA TRACKER) ซึ่งเปน
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchanged Traded Fund) ที่อางอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพยในตางประเทศ กองทุนแรกของ
ประเทศไทย (ETF on Foreign ETF) และไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ิม
เปดการซื้อขายครั้งแรกในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 โดยใชช่ือหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วา “CHINA” ทั้งนี้กองทุน CHINA จะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker 
โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  ซึ่งกองทุน W.I.S.E. – CSI 
300 China Tracker จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยฮองกง บริหารและจัดการโดย บริษัท BOCI-Prudential 
Asset Management Limited 

บริษัทยังคงมุงเนนการออกผลิตภัณฑการเงินที่หลากหลายอยางตอเนื่อง เพื่อเปนทางเลือกใหแก
นักลงทุน โดยในปนี้บริษัทไดดําเนินการจัดต้ังกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property Fund) หรือที่เรียกวา 
“กอง 1” ที่มีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนไปซื้อและ/หรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหา
ผลประโยชนเพื่อกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและนักลงทุน จํานวนทั้งสิ้น 3 กองทุนที่มี
ความแตกตางกันในประเภทของทรัพยสิน ดังนี้ 

- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยคอมเมอรเชียลอินเวสเมนต (TCIF) มีนโยบายการลงทุนใน
อาคารสํานักงานซึ่งมีอาคารเนชั่น ทาวเวอร เปนทรัพยสินแรกของกองทุน มูลคาเงินลงทุนของโครงการ 
1,960 ลานบาท  

- กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท (TTLPF) มีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิน
ประเภทศูนยกลางซื้อขายสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร “โครงการตลาดไท” ใน
รูปแบบสิทธิการเชาระยะเวลา 20 ป ดวยมูลคาเงินลงทุนของโครงการ 1,800 ลานบาท และ 

- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี (DTCPF) มีนโยบายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมและที่พักอาศัยใหเชา โดยทรัพยสินที่ไดมีการลงทุนครั้งแรกเปนโรงแรม
ระดับ 5 ดาว จํานวน 3 โรงแรม ประกอบดวยการลงทุนในกรรมสิทธิ์ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต 
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม และลงทุนในสิทธิการเชาระยะเวลา 30 ป ในโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน มูลคาเงิน
ลงทุนของโครงการทั้งสิ้น 4,094 ลานบาท  

ทั้ง 3 กองทุนดังกลาวไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดี โดยเฉพาะนักลงทุนที่มุงหวัง
ผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ  และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยูในระดับที่นาพอใจ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจาก
การฝากเงินในธนาคารพาณิชย อีกทั้งยังเปนทางเลือกใหนักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ดวย ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการนําหนวยลงทุนทั้ง 3 กองทุนเขาจดทะเบียนซื้อขายกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพื่อเปนชองทางในการซื้อขายหนวยลงทุนสําหรับนักลงทุนตอไป 
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โครงสรางการถือหุนและโครงสรางการจัดการ 

 

โครงสรางการถือหุน   

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.-บาท (สองรอยลานบาท) 
เปนทุนที่ชําระแลวทั้งหมด แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน (ยี่สิบลานหุน) มูลคาหุนละ 
10 บาท (สิบบาท)  
 

บริษัทมีรายนามผูถือหุน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถือหุนจํานวน    19,999,986 หุน 
(2) นางสาวรุงลาวลัย  สวัสดีภิรมย ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(3) นายภคสุนาท  จิตมั่นชัยธรรม ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(4) นางสาวสุนันทนา  ภูชอุม ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(5) นางสาวพรธนา  กาญจนวงศวณิช ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(6) นางสาวดวงฤทัย  ศรีวะรมย ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(7) นางสาวอรเพญ็  แสงศิรินาวนิ ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(8) นายมาโนช  ลีลาวัฒนพาณิชย ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(9) นางสาวหทยักาญจน  จันทรพิทักษ ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(10) นางสาวลลิตา  สิริยากร ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(11) นางสาวนันทรัตน  แสงสุวรรณนุกุล ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(12) นางสาววรณุยพุา  เอี่ยมจอย ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(13) นายชัยรัตน  สุวรรณ ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(14) นายธัชวนิ  โอจรัสพร ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(15) นางสาววรรสณิ ี พิพัฒนกุลชัย ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
    รวม                         20,000,000 หุน 

 

ขอมูลบริษัทในเครือ (ที่บริษัทเขาไปถือหุนเกนิกวารอยละ 50) 
 - ไมมี - 
 

ขอมูลบริษัทอื่น (ที่บริษัทเขาไปถือหุนเกนิกวารอยละ 50) 
 - ไมมี - 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน กําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบกับการ
ดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ประเมินผลงานของฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ และทบทวนการ
วางแผนของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการทําหนาที่ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธและ
นโยบายที่สําคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมาย และดัชนีช้ีวัด (Key Performance Indicator - KPI) 
ทางการเงิน และผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ของบริษัท  

 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีรายนาม ดังนี้ 

 (1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย ประธานกรรมการ  

 (2) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการ  

 (3) นายบรรจบ ทองวิชิต กรรมการ 

 (4) นายปรีดา เหลาเจริญวงศ กรรมการ  

 (5) นายปรีชา ภูขํา กรรมการ 

 (6) นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ 

 (7) นางสุมาลี สุขสวาง กรรมการ 

 (8) นายสมชยั บุญนําศิริ กรรมการผูจัดการ 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทระหวางป 

 (1) นางสุมาลี สุขสวาง รับตําแหนงกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 
แทนนางพิทยา  วรปญญาสกุล 

 

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจเต็มในการบริหารกิจการทั้งหลายของบริษัท รวมทั้งมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย 
 1) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม โดยถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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 2) กรรมการคนใดมีสวนไดเสียในการประชุมเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญใหออกนอกที่ประชุมเปนการชั่วคราวก็ได 
 3) กิจการทั้งหลายของบริษัทยอมอยูในอํานาจของคณะกรรมการที่จะกระทําได โดยกรรมการ
สองคนลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทเพื่อกระทําการใด ๆ แทนบริษัทได และที่
ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได 
 4) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการและพนักงานตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจน
แตงตั้งตัวแทนของบริษัท โดยใหผูใดมีอํานาจและหนาที่เพียงใดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 
และสามารถกําหนดอัตราและคาใชจาย และบําเหน็จรางวัลแกบุคคลเหลานี้ รวมทั้งถอดถอนจาก
ตําแหนงได 
 5) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการโดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และอาจพิจารณา
แตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหารและควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด 
เชน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนตน 
 6) คณะกรรมการมีอํานาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนที่ปรึกษาแกคณะกรรมการ เพื่อ
ชวยเหลือใหความคิดเห็นในการดําเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กับทั้งกําหนด
คาจางและบําเหน็จรางวัลได  
 

การเลือกตั้งกรรมการ 

 กรณีท่ี 1   การเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม โดยในปแรกและปที่สองใหใชวิธีจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  
ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการแทนผูครบกําหนดออกตามวาระ  กรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขาเปนกรรมการอีกได 

กรณีท่ี 2   การเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 
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สิทธิของผูถือหุนในการเลือกต้ังกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดรับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ตามจํานวนหุนที่ตนถือ  
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ

เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ง 
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  
ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 

กรรมการผูจัดการ 

อํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยาง
เครงครัด ซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด รวมทั้งมี
อํานาจหนาที่ดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย 
 1) ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันอันเปนการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริษัท 
 2) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ตักเตือน ใหพักงาน งดการขึ้นเงินเดือนหรือคาจาง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจนเลิกจาง แตถาเปนพนักงานที่มีตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ
ขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน  
 3) ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อนําเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการ และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนงานที่ไดวางไวตอคณะกรรมการตามรอบ
ระยะเวลาที่สมควร 
 5) ดําเนินการ  และ /หรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนการดําเนินงาน  และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 6) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท 
 7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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การสรรหากรรมการผูจัดการ 

บริษัทไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัทไดตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผูจัดการ ภายใตกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอยางโปรงใส โดยลําดับแรก 
จะประกาศรับสมัครเพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในการบริหารองคกร 
และมีวิสัยทัศน เสนอตัวเขามาบริหารงานของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคล 
ที่เหมาะสมเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท แลวนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไป  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานพรอมรายงาน ในเรื่องที่
เกี่ยวของ คือ 

• ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร 

• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนนิงานของบริษัท  

• รายการที่เกดิความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการทีเ่กี่ยวของ 

• การปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีรายนามดงัตอไปนี ้

  (1) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (2) นายปรีชา ภูขํา กรรมการตรวจสอบ 

 (3) นายปรีดา เหลาเจริญวงศ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  : ในป 2552 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
 (1) นางพิทยา  วรปญญาสกุล ไดพนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 
 (2) นายปรีชา  ภูขํา ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 มีบทบาทหนาที่ 
 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ  
 2. เสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
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 3. กําหนดกลยุทธ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง  

 4. กําหนดกรอบความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีรายนาม
ดังตอไปนี้ 

 (1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  (2) นายบรรจบ ทองวิชิต กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 (3)  นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ประวัติคณะกรรมการ 
  
 นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนทชัย 
 ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) นอรธเท็กซัสสเตทยูนิเวอรซิต้ี 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย รุนที่ 59/2005  
 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
 กรรมการ บริษัทไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ 
 ประธานกรรมการ องคการจัดการน้ําเสีย 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 
 กรรมการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว) 
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 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย 
 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 

 Ph.D. (Quantitative Business Analysis) Arizona State University  
 พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 บช.บ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 45/2004  
 อบรมหลักสูตร ACP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 27/2009 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
 ผูจัดการฝายโครงการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - Internet Thailand Co.,Ltd. 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - Dimet (Siam) Public Company Limited 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัทแพนราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการหลักสูตร Technopreneurship and Innovation Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฎ

จันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยราชภัฎมงคล 
ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ศาสตราจารยกิตติคุณประจําภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 รองประธานหลักสูตร Technopreneurship and Innovation Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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 นายบรรจบ ทองวิชติ 
 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
 ประธานคณะกรรมการองคการสะพานปลา 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ชวยบริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารกลุม กลุมธุรกิจขนาดกลางนครหลวง ภาคกลางและภาคตะวันออก สายงาน

ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายงาน ฝายสินเชื่อนครหลวง (สวนมะลิ, ออมนอย) สายงานสินเชื่อภาคกลาง

และนครหลวง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส และผูบริหารฝายสินเชื่อนครหลวงกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝาย และผูบริหารฝายสินเชื่อภาคเหนือตอนบน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

นายปรีชา ภูขาํ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 

 
ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 

 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ บริษัท กมลดีเวลลอปเมนท จํากัด 
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 อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด 

 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จํากัด 
 รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด  (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงาน  สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานสินเชื่อภาคใตตอนลางและนครหลวง ธนาคาร 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูบริหารกลุม สายงานสินเชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนครหลวงเหนือ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ  กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  สายงานสินเชื่อภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ผูจัดการฝาย ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสายธุรกิจภูมิภาค สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 

นายปรีดา   เหลาเจริญวงศ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท International Public Policy (International Economic & Finance)  
Johns Hopkins University, Washington D.C., USA 
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย รุนที่ 73/2006 
อบรมหลักสูตร ACP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย รุนที่ 26/2009 
อบรมหลักสูตร SFE สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 3/2009 

 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
 อาจารยที่ปรึกษาอิสระ 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ) 
 ผูอํานวยการศูนยบริการขอมูลนักลงทุนประเทศไทย  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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นายกุลิศ  สมบัติศิริ  
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คุณวุฒิการศึกษา  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A. 
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State 
University, U.S.A.  
ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน  
 ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ 
 รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 
นางสุมาลี  สุขสวาง 
กรรมการ  
 

คุณวุฒิการศึกษา  
ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน  
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารกลุม กลุมเครือขายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารกลุม กลุมเครือขายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝาย ผูบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสวนมะลิ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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 นายสมชยั  บญุนําศิริ  
 กรรมการผูจัดการ 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of  Salford 

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร รุน 9 
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 59/2005 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด จํากัด (มหาชน) 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนดพริวิเลจ คารด จํากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยวอลลสตรีท ทัลเลท พรีบอนน จํากัด 
 กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง 

 
 

การถือหุนหรือหุนกูของกรรมการในบริษัท  

 ในรอบปบัญชีปจจุบัน กับรอบปบัญชีที่ผานมา ไมมีกรรมการบริษัทถือหุนหรือหุนกูในบริษัท  
 

รายละเอียดการมีสวนไดเสียของกรรมการไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท

ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี 

 - ไมมี - 
 

รายละเอียดการถือหุนหรือหุนกูของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปบัญชีปจุบัน กับ

รอบปบัญชีที่ผานมา 

 - ไมมี - 
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การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดการประชุมตลอดทั้งปไวลวงหนา เพื่อใหกรรมการ ที่ปรึกษา 
และผูบริหารทุกทานไดรับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุม โดยจัดการประชุมปกติเปนประจํา
ทุกเดือน และอาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ซ่ึงในป 2553 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวม 13 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 15 คร้ัง โดย
มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 
 
 

รายชื่อกรรมการ 
ประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย 13/13 12/12 - 

2. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย 11/13 - 15/15 

3. นายบรรจบ  ทองวิชิต 13/13 11/12 - 

4. นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ 13/13 - 15/15 

5. นายปรีชา  ภูขํา* 13/13 - 7/8 

6. นายกุลิศ  สมบัติศิริ 11/13 9/12 - 

7. นางสุมาลี  สุขสวาง** 5/7 - - 

8. นายสมชัย  บุญนําศิริ 13/13 11/12 - 

9. นางพิทยา  วรปญญาสกุล*** 4/5 - 6/6 

 
หมายเหตุ   : * นายปรีชา  ภูขํา ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 
ขณะที่เขารับตําแหนง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแลวจํานวน 7 ครั้ง 
 ** นางสุมาลี  สุขสวาง ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนนางพิทยา  วรปญญาสกุล 
ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2553 จนถึงปจจุบัน ขณะที่เขารับตําแหนง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแลวจํานวน 6 ครั้ง  
 *** นางพิทยา  วรปญญาสกุล ลาออกจากตําแหนงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ต้ังแตวันที่ 30 เมษายน 2553 
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ผลประโยชนตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอื่นที่กรรมการไดรับจากบริษัท 

กรรมการจะไดรับผลประโยชนในรูปของคาตอบแทนในฐานะกรรมการ คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน โดยในป 2553 มีคาตอบแทนกรรมการ
รวมทั้งสิ้น 4,756,288 บาท (ส่ีลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันสองรอยแปดสิบแปดบาท) ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

 

รายชื่อกรรมการ ผลประโยชนตอบแทน (บาท) 

1. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย 1,278,000 

2. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย 645,000 

3. นายบรรจบ  ทองวิชิต 555,000 

4. นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ 561,000 

5. นายปรีชา  ภูขํา 485,000 

6. นายกุลิศ  สมบัติศิริ 478,411 

7. นางสุมาลี  สุขสวาง 155,000 

8. นายสมชัย  บุญนําศิริ 365,000 

9. นางพิทยา  วรปญญาสกุล 215,000 

10. นางดนุชา  ยินดีพิธ 18,877 
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คณะผูบริหาร 
 

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท มีรายนาม ดังนี้ 
 (1) นายสมชัย  บญุนําศิริ กรรมการผูจัดการ 

 (2) นายวีระ  วฒุิคงศิริกูล รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจดัการลงทุน  

 (3) นางชวินดา  หาญรัตนกูล รองกรรมการผูจัดการ สายงานกองทนุอสังหาริมทรัพย
และกองทุนสวนบุคคล 

 
ประวัติโดยสงัเขปของผูบริหารระดับสูง 
 
 นายสมชยั  บญุนําศิริ 
 กรรมการผูจัดการ 
 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of  Salford 

หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน  วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร รุน 9 
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 59/2005 
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 

ประสบการณทํางานทีผ่านมา 
 กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนดพริวิเลจ คารด จํากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยวอลลสตรีท ทัลเลท พรีบอนน จํากัด 
 กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง 
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นายวีระ  วุฒิคงศิริกูล 
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน 

 
คุณวุฒิการศึกษา 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 

 

ประสบการณทํางานทีผ่านมา 
 ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรการลงทุน สํานักงานประกันสังคม 
 ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงหนี้ตางประเทศ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง สํานักงานประกันสังคม 
 รองผูจัดการใหญ บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด  

 รองผูอํานวยการสํานักบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 

นางชวินดา  หาญรัตนกูล 
รองกรรมการผู จัดการ  สายงานกองทุนอสังหาริมทรัพยและกองทุน 
สวนบุคคล 

 
คุณวุฒิการศึกษา 
MA เศรษฐศาสตร University of Missouri Columbia, USA. 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ประสบการณทํางานทีผ่านมา 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส   (ฝายกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)                                                             

บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
 ผูอํานวยการอาวุโส (ฝายที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกองทุนสวนบุคคล) บล.เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด 
 ผูอํานวยการอาวุโส (ฝายกองทุนสวนบุคคล) บงล. กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 รองผูอํานวยการ (ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล) ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ.กรุงเทพ 
 ผูจัดการการตลาด (ฝายตางประเทศ) บงล. ธนชาติ จํากัด (มหาชน) 
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            ผลงานพิสูจนความเปน “มืออาชีพ” 
 

กวา 10 ปท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับความไววางใจใหบริหาร
และจัดการกองทุน ท้ังกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล โดยมีทรัพยสินภายใตการ
บริหาร ณ สิ้นป 2553 รวมกันสูงถึงกวา 329,776 ลานบาท    

 รวมท้ังไดรับความไววางใจจากหนวยงานตางๆ ใหเปนผูบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และไดรับ
ความไววางใจจากกระทรวงการคลังใหเปนผูรวมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง” 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
จํานวน  24  กองทุน  
102,570.69 ลานบาท  

(31.10%) 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
จํานวน  28  กองทุน   
60,353.30 ลานบาท  

(18.30%) 

กองทุนรวมทั่วไป  
จํานวน  93  กองทุน  
147,710.79 ลานบาท  

(44.80%) 

กองทนุภายใตการจัดการแบงตามประเภทกองทนุ 
 

1)  กองทุนรวมทั่วไป  
      (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 147,710.79  ลานบาท 
 

   
2)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
      (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 60,353.30  ลานบาท 
 

   
3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
      (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2553) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 102,570.69  ลานบาท 
 

   
4)  กองทุนสวนบุคคล 
      (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 19,141.79  ลานบาท 
 

  

 รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ 329,776.57  ลานบาท 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูล ณ สิ้นป 2553 

กองทุนสวนบุคคล 
จํานวน  13  กองทุน 
19,141.74 ลานบาท 

 (5.81%) 
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กองทุนภายใตการจัดการ 
 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 

(Vayupak Fund 1 : VAYU1) 
ประเภท   กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอน
ครบอายุโครงการ 

 

 

อายุโครงการ   10 ป โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได ทั้งนี้จะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 
และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. 

วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุน
จากประชาชนทั่วไป โดยเปนทางเลือกแกประชาชนในการออมเงินและ
ลงทุน และทําใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยที่ถือ
ครองอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ถือเปนโครงการรวมลงทุนระหวาง
กระทรวงการคลังกับประชาชนทั่วไป โดยที่เงินที่ไดจากการระดมทุนจะ
มุงเนนการลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาล ซึ่งไดแก หลักทรัพยของ
สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู
ในปจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพหุนเพิ่มทุน ตามสิทธิ
เรียกรองของรัฐที่มอบใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินลงทุนไปกอนหุน เพิ่มทุนตามสิทธิหรือสิทธิ เรี ยกรองที่
กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต 

นโยบายการจายปนผล มีนโยบายจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสม และ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริง (unrealized Gains on Investment) และ/หรือ สํารองเงินปนผล 

การแบงประเภทผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนแบงเปน 2 ประเภทไดแก  
1. ผูถือหนวยลงทุนประเภท  ก.ไดแกนักลงทุนทั่วไป  ซึ่งไดรับการ

คุมครองทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ
รอยละ 3 ตอป  

2. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดแก กระทรวงการคลัง ซึ่งจะไดรับการ
แบงปนผลประโยชนจากเงินปนผลหลังจากการจายผลตอบแทนขั้น
ตํ่าใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และจะไดรับเงินคืนจากการเลิก
กองทุนหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับไปแลว 
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 กองทุนรวมกรุงไทยอิเมอรจิ้งบอนดมารเก็ต 

(The Krung Thai-Emerging Bond Market Fund : KTEB) 
ประเภท   กองทุนปด ประเภทกองทุนรวมหนวยลงทุน     

 

อายุโครงการ  ประมาณ 5 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
ขนาดกองทุน  ประมาณ 3,000 ลานบาท หรือ ประมาณ 90 ลานเหรียญ
สหรัฐ 

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน VPPP Emerging 
Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่า
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ กองทุนดังกลาวเปนประเภท 
retail fund ที่จัดต้ังบนเกาะเคยแมนและดูแลโดย Goldman Sachs 
International ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไอรแลนด (Irish 
Stock Exchange) 
โดยกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) 
มีนโยบายลงทุนในสองสวน สวนแรกลงทุนในเงินฝากและหรือตราสาร
หนี้ระยะสั้น ที่มีสภาพคลองสูง และเงินลงทุนสวนที่สองจะลงทุนใน
กองทุน Alpha Select EMDP Limited ที่เปนกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่ง
บริหารจัดการโดย  Ashmore Investment Management Limited ใน
สัดสวนในชวงรอยละ 0-100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน VPPP 
Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยกองทุนรวม
ดังกลาวเนนการลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศในกลุม Emerging 
Market  และกองทุนดังกลาวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไอรแลนด  

นโยบายการจายปนผล ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยเริ่มตั้งแต 2551 เปนตนไป  
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กองทุนเปดกรุงไทยเซฟวิ่งฟนด 
(Krung Thai Savings Fund : KTSV) 

 

 

ประเภท   กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
เนนลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อ
ทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ป
นับตั้งแตวันที่กองทุนลงทุน 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล  
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

ไมกําหนด 
ไมกําหนด 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 

  
 

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย 
(The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS) 

 

 

ประเภท   กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ และ/หรือตราสารทาง
การเงินอื่น ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืน
หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ปนับตั้งแตวันที่กองทุนไดลงทุน  

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล  
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

ไมกําหนด 
ไมกําหนด 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 
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 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล 
(The Krung Thai Dividend Fixed-Income Fund : KTDF) 

 

ประเภท    กองทุนเปดตราสารหนี้ รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา  
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
สําหรับผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลที่มุงหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรและ
ตราสารหนี้คุณภาพสูง รวมทั้งมีสภาพคลองซึ่งตราสารหนี้ดังกลาว
รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู และตราสารหนี้อื่นๆ 
รวมท้ังเงินฝากโดยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะ
ปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้แตละประเภทใหเหมาะสมกับ
สถานการณในขณะเวลาตางๆ  

นโยบายการจายปนผล  ไมเกินปละ 4 ครั้ง (ต้ังแตจัดต้ังกองทุน – ธ.ค. 53 จายปนผลไปแลว 8 
ครั้ง เปนเงิน 1.88 บาทตอหนวย) 

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

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

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 

 
 

กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล 
( The Krung Thai Dividend Selected Fund : KTSF ) 

 

ประเภท   กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
 กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ที่มีปจจัยพ้ืนฐานดีมีความมั่นคง และใหผลตอบแทนที่ดี 

นโยบายการจายปนผล  ไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยจายไมเกินกวารอยละ 90 ของผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานประจํางวดที่จาย เปลี่ยนนโยบายการลงทุนเปน
กองทุนรวมตราสารแหงทุน ต้ังแต 9 มีนาคม 2550 ณ ธ.ค.53 จายปนผล
ไปแลว 9 ครั้ง เปนเงิน 5.05 บาท 

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

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

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น.  
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กองทุนเปดกรุงไทย – ทรีนีตี้ปนผล 
(The Krung Thai –Trinity Fund : KTTN) 

 

 

ประเภท   กองทุนเปดตราสารแหงทุน  รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา  
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
เปนกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยริเริ่มและสนับสนุนให
จัดต้ัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทยและ
เพิ่มทางเลือกในการลงทุนใหแกนักลงทุนทั้งที่เปนสถาบัน และบุคคล
ทั่วไป โดยไดรับความไววางใจจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะ
รวมลงทุน จํานวน 50 ลานบาท เนนลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนที่มี
ปจจัย พ้ืนฐานดี   มีการจายเงินปนผลสม่ํ า เสมอ  โดยจะลงทุนใน
หลักทรัพยจํานวนไมเกิน 30 หลักทรัพย  ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 
75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพยที่ลงทุนอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง พรอมเหตุผลในการลงทุน 

นโยบายการจายปนผล  ไมเกินปละ 4  ครั้ง  (ต้ังแตจัดตั้งกองทุนจนถึง ธ.ค. 53 จายปนผลไปแลว 
7 ครั้ง เปนเงิน 7.10 บาทตอหนวย) 

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

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

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 
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กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund) 

 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการออมระยะยาวและสม่ําเสมอ สําหรับผูที่เตรียมเงินไวใชจายในวัย
เกษียณ และเปนการสรางหลักประกันอันมั่นคงใหแกตนเองและครอบครัว โดยผู
ลงทุนจะไดรับสิทธิพิเศษในการนําเงินลงทุนไปลดหยอนภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาสูงสุดถึงรอยละ 15 และเมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ กบข. 
แลว ไมเกิน 500,000 บาท ตอป  และตองลงทุนอยางต่ํา 5,000 บาท หรือรอยละ 3 
ของรายไดรวมทั้งป ซึ่งผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมของ
ตนเองได พรอมกันนี้ บริษัทไดจัดซื้อประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ* ไวใหทานเปน
เงิน 1 เทา ของมูลคาเงินลงทุนแตไมเกิน 4 ลานบาท (เฉพาะกองทุน RMF1, 
RMF2, RMF3) 
 

 กองทุนเปด
กรุงไทยผสม

เพื่อการเลี้ยงชีพ  
(RMF1) 

K07 / RMF1 

กองทุนเปด 
กรุงไทยตราสารหนี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ 

(RMF2) 
K08 / RMF2 

กองทุนเปด
กรุงไทยตราสาร
หนี้ภาครัฐเพื่อการ 
เลี้ยงชีพ  (RMF3) 

K29 / RMF3 

กองทุนเปด
กรุงไทยตลาดเงิน
เพื่อการเลี้ยงชีพ 

(RMF4) 
K85 / RMF4 

กองทุนเปด 
กรุงไทยชาริอะฮ 
เพื่อการเลี้ยงชีพ 
KC7 / KSRMF 

กองทุนเปดกรงุไทย 
เคแทม โกลด 

เพื่อการเลี้ยงชีพ 
K1K / KT-Gold 

RMF 

นโยบายการ
ลงทุน 

ตราสารหนี้และ
ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ ตั๋ ว เ งิ น ค ลั ง 
พันธบัตรรัฐบาล 
พันธบัตรธนาคาร
แหงประเทศไทย 
รวมทั้งพันธบัตร
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ที่ มี
กระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน 

ตราสารหนี้ภาครัฐ
ไทย / หลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่น
ที่มี  กําหนดครบ
อายุ ไม เ กิ น  1  ป 
นั บ ตั้ ง แ ต วั น ที่
กองทุนลงทุน 

ตร าส า รทุ นที่
ผานการคัดเลือก
ตามหลักศาสนา
อิสลาม  ที่มีผล
ป ร ะ ก อบก า ร
และแนวโน ม
การเจริญเติบโต
ในเกณฑดี 

ล ง ทุ น ใ น ห น ว ย
ลงทุนของกองทุน 
SPDR®Gold Trust 
เพียงกองทุน เดียว 
โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอย
ละ  8 0  ของมู ลค า
ทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 

การซื้อ 
หนวยลงทุน 

 

ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น. 
(ยกเวน KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ 500 บาท 

การขาย 
หนวยลงทุน 

ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการ ถึง 15.30 น.  
(ยกเวน KT-Gold RMF ถึง 14.00 น.) มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน 500 บาท มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 2,000 บาท  
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กองทุนหุนระยะยาว 
(Long-Term Equity Fund : LTF) 

 

 

กองทุนหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาการลงทุนในตลาดทุนในระยะยาว เปนการสรางเสริมเสถียรภาพใหกับ
ตลาดหุนไทย ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยสามารถนําเงินลงทุน
ไปลดหยอนภาษีไดสูงสุดรอยละ 15 ของเงินไดรวมทั้งป และสูงสุดไมเกิน 
500,000 บาท โดยผูลงทุนตองลงทุนอยางนอย 5 ป 
 
ประเภท   กองทุนเปดตราสารแหงทุน  

 

 กองทุนเปดกรุงไทย 
หุนระยะยาว 

(K11) 
KTLF 

กองทุนเปดกรุงไทย 
ชาริอะฮหุนระยะยาว (KC6) 

KSLTF 

กองทุนเปดกรุงไทย 
หุนระยะยาว 70/30 

(KD1) 
KTLF70/30 

กองทุนเปดกรุงไทย 
หุนระยะยาว SET50 

(KU8) 
KSET50LTF 

นโยบายการลงทุน หุ น ส า มั ญ ใ น ต ล า ด
หลั ก ท รั พ ย ที่ มี ป จ จั ย 
พื้นฐานดี  ไมนอยกว า
รอยละ 65   
กองทุนมีนโยบายจายเงิน
ปนผล 

ต ร า ส า ร ทุ น ที่ ผ า น ก า ร
คัดเลือกตามหลักศาสนา
อิสลาม ที่มีผลประกอบการ
และแนวโนมการ เ จริญ 
เติบโตในเกณฑดี 

หุ น ส า มั ญ ใ น ต ล า ด
หลั ก ท รั พ ย ที่ มี ป จ จั ย 
พื้นฐานดี  ไมนอยกว า
รอยละ  65 และไม เกิน
รอยละ 70 

หุ น ส า มั ญ ใ น ต ล า ด
หลักทรัพย  โดยพิจารณา
จากดัชนี SET50 เปนเกณฑ 
ไมนอยกวารอยละ 65 

การซื้อหนวยลงทุน 
 

ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการถึง 
15.30 น.  สามารถซื้อแบบหักบัญชีอัตโนมัติ มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ 500 บาท 

การขายหนวยลงทุน 
 

ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการถึง 
15.30 น.  มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคนื 500 บาท มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 2,000 บาท 
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กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ฟนด 1 
(The Krung Thai Global Treasury Fund1 : KTGT1) 

 

 
 

ประเภท กองทุนเปดตราสารแหงหนี้ ที่เนนลงทุนในตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Dollar Fund หรือ Sterling fund หรือ Euro Fund ประเภท
กองทุนรวมตลาดเงินภายใต Global Treasury Funds ที่บริหารจัดการโดย 
RBS Asset management (Dublin) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่า
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น. 

 

กองทุนเปดเคแทม อินเวสเมนท เลเจนด ฟนด 
(KTAM Investment Legends Fund : KTIL) 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)   
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Investment Legends Fund ซึ่งเปนกองทุนยอยของ Celsius 
Funds Plc ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียง
กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด 
www.ktam.co.th) 
รับคําสั่งลวงหนา 1 วันกอนทําการขาย 
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กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 
(KTAM World Energy Fund : KT-Energy) 

 

 
 

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)   
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน BGF World Energy Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
(retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด 
www.ktam.co.th) 

 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด 
(KTAM World Financial Services Fund : KT-Finance) 

 

 
 

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุม
อุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการเงิน (Finance Service Sector 
Fund) โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – 
Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
1,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด ww.ktam.co.th) 
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กองทุนเปดเคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด 
KTAM World Metals and Mining Fund : KT-MINING 

 

 
 

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของ Allianz 
RCM Rohstoffonds (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
10,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด 
www.ktam.co.th) 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด โกลด แอนด เพรเชียส เอคควิตี้ ฟนด 
KTAM World Gold and Precious Equity Fund : KT-Precious 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Franklin Gold and Precious Metals Fund (กองทุนรวมหลัก) 
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาสินทรพัยสุทธิของกองทุน  
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
10,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด ww.ktam.co.th) 
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กองทุนเปดเคแทม โกลด ฟนด   
KTAM Gold Fund : KT-Gold 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน   
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
10,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด ww.ktam.co.th) 

กองทุนเปดเคแทม โกลด เพ่ือการเลี้ยงชีพ  
KTAM Gold RMF : KTGOLDRMF 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน SPDR® Gold Trust  (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไม นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน  
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
10,000 บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด ww.ktam.co.th) 
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กองทุนเปดเคแทม ไชนา ลิงค 
KTAM China-Linked : KT-Clink 

 

 
 

ประเภท กองทุนรวมผสมที่ไมลงทุนในตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศ
และมีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน  
(1) กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินไปลงทุนในตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/
หรือตราสารทางการเงินที่เสนอขายในตางประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะมุงเนนลงทุนโดย
พิจารณาความมั่นคงของผูออกตราสารเปนหลัก และเลือกลงทุนใน
หลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนเหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยการ
ลงทุนในสวนนี้ กองทุนจะเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเต็ม
จํานวน  
(2) กองทุนจะแบงเงินลงทุนไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน เพื่อลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ไดแก สัญญา
ออปช่ัน (Option) หรือสัญญาสวอป (Swap) ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิง
กับ หนวยลงทุนประเภท ETF ของ Hang Seng Investment Index Funds 
Series – H-Share Index ETF (2828 HK) ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย 

กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker : CHINA 

 

 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)   
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน ลงทุนในหนวยลงทุนของ  
W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

นโยบายการจายปนผล  มีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000 บาท  
ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการและเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด ww.ktam.co.th) 
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นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท  
อายุโครงการ อายุประมาณ 2 ป  จายผลตอบแทน (ถามี) และจายเงินลงทุนเริ่มตนคืน 

ณ สิ้นสุดอายุกองทุน 
 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  : Provident Fund 
 

บริษัทใหบริการปรึกษาแนะนําการจัดตั้งและรับโอนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการการออมเงินที่
มั่นคงของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจตางๆ  โดยสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินที่
ตนเองสะสมและเงินที่องคกรจายสมทบไวกับกองทุนทุกเดือนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ  และเงินที่สมาชิกสะสม
ระหวางปในกองทุนนั้น สามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดไมเกิน 500,000 บาท/ป ตามที่กฎหมายกําหนด 
ลักษณะของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอาจเปน "กองทุนเดี่ยว" (Single Fund) สําหรับนายจางรายเดียวซึ่งเปน
กองทุนที่มีขนาดคอนขางใหญ หรือเปนลักษณะของ "กองทุนรวม" (Pool Fund) ท่ีประกอบดวยนายจางหลาย
รายรวมกันเพื่อประโยชนในการกระจายการลงทุนใหเหมาะสมตามแผนการลงทุนที่ตองนําเสนอให
คณะกรรมการกองทุนพิจารณากอนการลงทุน 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  : Property Fund  
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน 
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และนําไปจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชา
พื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชนเพื่อกอใหเกิด
รายไดประจํา 
 

กองทุนสวนบุคคล  : Private Fund  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคลดวยความมุงมั่นในการเพิ่มการใหบริการบริหารเงินลงทุนแก
นักลงทุนในรูปแบบนโยบายตางๆ เชน กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือนโยบายลงทุนใน
ตราสารหนี้เอกชน กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน และกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารตางประเทศ เปนตน ซึ่งผูลงทุนสามารถกําหนดกรอบ
นโยบายการลงทุน วัตถุประสงคและขอจํากัดการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงเฉพาะตัวได ซึ่ง
จะทําใหผูลงทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ท้ังนี้ ในการจัดการลงทุนบริษัทมีหนาท่ีในการทํา
ความรูจักกับลูกคาเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูลงทุน และกําหนดรูปแบบการลงทุนของผูลงทุนแตละราย เมื่อ
ศึกษาขอมูลแลว ก็จะทําการกําหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสมใหกับผูลงทุนกอนที่จะทําการลงทุน นอกจากนี้ 
บริษัทยังมีหนาท่ีในการใหขอมูลแกผูลงทุน โดยจัดทํารายงานการลงทุนสงใหผูลงทุนตามรายละเอียดและ
ภายในระยะเวลาที่ผูลงทุนกําหนด  
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มูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการ 
(แบงตามกลุมธุรกิจ) 

 
 กลุมธุรกิจกองทุนรวม (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553) 

1 กองทุนรวมกรุงไทยอิเมอรจิ้งบอนดมารเก็ต KTEB 1,101,740,594.72 บาท 
2 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 KTSIV3M1 1,230,472,604.36 บาท 
3 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน2 KTSIV3M2 936,423,186.34 บาท 
4 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน3 KTSIV3M3 1,268,588,096.04 บาท 
5 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน1 KTSIV6M1 293,962,152.51 บาท 
6 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน2 KTSIV6M2 319,799,237.70 บาท 
7 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน3 KTSIV6M3 583,615,594.22 บาท 
8 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน4 KTSIV6M4 149,865,778.94 บาท 
9 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน5 KTSIV6M5 407,266,841.44 บาท 
10 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 KTSIV6M6 334,751,126.16 บาท 
11 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน1 KTFIX3M1 1,450,724,528.90 บาท 
12 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน2 KTFIX3M2 1,082,464,431.66 บาท 
13 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 KTFIX3M3 653,452,916.33 บาท 
14 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน1 KTFIX6M1 294,625,468.23 บาท 
15 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน2 KTFIX6M2 160,026,354.68 บาท 
16 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน3 KTFIX6M3 324,774,928.62 บาท 
17 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน4 KTFIX6M4 109,248,565.72 บาท 
18 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน5 KTFIX6M5 235,688,253.69 บาท 
19 กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET 50 KSET50LTF 230,772,427.64 บาท 
20 กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว KSLTF 103,332,572.91 บาท 
21 กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ KSRMF 52,019,292.86 บาท 
22 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล KTDF 271,750,164.37 บาท 
23 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ KTFFA 572,367,983.26 บาท 
24 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ บี KTFFB 799,642,715.12 บาท 
25 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 7 เดือน2 KTF7M2 633,396,106.34 บาท 
26 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 8 เดือน1 KTF8M1 256,644,599.69 บาท 
27 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 10 เดือน1  KTF10M1 156,979,938.34 บาท 
28 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 11 เดือน1  KTF11M1 340,606,668.96 บาท 
29 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 11 เดือน2 KTF11M2 1,365,136,153.14 บาท 
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30 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 11 เดือน3 KTF11M3 917,076,724.72 บาท 
31 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 11 เดือน4 KTF11M4 830,343,685.31 บาท 
32 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 12 เดือน1  KTF12M1 517,509,897.28 บาท 
33 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 12 เดือน2 KTF12M2 990,496,692.90 บาท 
34 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 12 เดือน3 KTF12M3 230,188,839.95 บาท 
35 กองทุนเปดกรุงไทย ฟอเรน ฟกซ อินคัม 12 เดือน4 KTF12M4 270,554,918.45 บาท 
36 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน12 KTFF12M12 76,020,793.17 บาท 
37 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 1 KTFF1 966,579,945.04 บาท 
38 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 2 KTFF2 151,243,628.57 บาท 
39 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 3 KTFF3 766,489,015.92 บาท 
40 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 4 KTFF4 685,837,334.87 บาท 
41 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 5 KTFF5 396,430,446.57 บาท 
42 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6 KTFF6 217,133,769.84 บาท 
43 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7 KTFF7 792,964,373.16 บาท 
44 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 8 KTFF8 616,986,191.54 บาท 
45 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 KTFF9 841,663,939.42 บาท 
46 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 10 KTFF10 650,400,032.17 บาท 
47 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 11 KTFF11 1,386,451,438.83 บาท 

48 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 KTFF12 690,108,321.02 บาท 

49 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 13 KTFF13 123,094,722.65 บาท 

50 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 15 KTFF15 211,863,228.32 บาท 

51 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 16 KTFF16 622,753,240.77 บาท 

52 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 17 KTFF17 344,096,920.20 บาท 

53 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 1 KTFF23M1 645,372,793.90 บาท 
54 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 2 KTFF23M2 1,345,681,849.00 บาท 

55 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 3 KTFF23M3 163,666,526.81 บาท 
56 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน 4 KTFF23M4 999,464,807.04 บาท 
57 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24 เดือน1 KTFF24M1 2,944,903,750.24 บาท 
58 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24 เดือน2 KTFF24M2 1,015,681,082.19 บาท 
59 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย เอ 3 เดือน1 KTSUPA3M1 748,867,340.83 บาท 
60 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย เอ 6 เดือน1 KTSUPA6M1 1,628,904,099.98 บาท 
61 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย เอ 6 เดือน2 KTSUPA6M2 1,000,915,443.60 บาท 
62 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย เอ 6 เดือน3 KTSUPA6M3 622,989,873.21 บาท 
63 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย เอ 7 เดือน1 KTSUPA7M1 176,785,920.29 บาท 
64 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย เอ 9 เดือน1 KTSUPA9M1 820,015,895.00 บาท 
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65 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย ซี KTSUPC 417,383,173.44 บาท 
66 กองทุนเปดเคแทม คอมเพล็คซ รีเทิรน ไชนา ลิงค ฟนด KT-CLink 254,351,692.71 บาท 
67 กองทุนเปด เคแทม เวิลด โกลด แอนด เพรเชียส เอคควิต้ี KT-PRECIOUS 256,106,199.67 บาท 
68 กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ ฟนด1 KTGT1 20,198,984.95 บาท 
69 กองทุนเปดเคแทม อินเวสเมนท เลเจนด ฟนด KTIL 116,129,265.22 บาท 
70 กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว KTLF 1,369,944,593.76 บาท 
71 กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 KTLF70/30 1,207,352,621.08 บาท 
72 กองทุนเปดเคแทม โกลด ฟนด KT-GOLD 77,530,884.39 บาท 
73 กองทุนเปดเคแทม โกลด เพื่อการเลี้ยงชีพ KT-GOLD RMF 113,629,007.94 บาท 
74 กองทุนเปด เคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด KT-MINING 76,060,668.56 บาท 
75 กองทุนเปด เคแทม ออยล ฟนด KT-OIL 184,662,761.02 บาท 
76 กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา 

แทร็กเกอร 
CHINA 364,545,183.88 บาท 

77 กองทุนเปดกรุงไทย รัสเซีย ฟกซอินคัม1 KTRF1 678,427,622.50 บาท 
78 กองทุนเปดกรุงไทย รัสเซีย ฟกซอินคัม2 KTRF2 398,485,737.25 บาท 
79 กองทุนเปดกรุงไทย 10 เอ็ม 10% ทริกเกอร ฟนด2 KT-TRIGGER2 293,244,138.89 บาท 
80 กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล KTSF 585,221,560.93 บาท 
81 กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย KTSS 7,105,502,704.22 บาท 
82 กองทุนเปดกรุงไทย เซฟว่ิง ฟนด KTSV 2,956,050,790.90 บาท 
83 กองทุนเปดกรุงไทย-ทรีนีต้ีปนผล KTTN 63,635,584.56 บาท 
84 กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด KT-FINANCE 66,612,006.53 บาท 
85 กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด KT-ENERGY 218,838,225.15 บาท 
86 กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF1) RMF1 685,692,667.24 บาท 
87 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF2) RMF2 693,092,046.54 บาท 
88 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)    RMF3 1,668,744,585.80 บาท 
89 กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) RMF4 261,907,859.16 บาท 
90 กองทุนเปดไทยสรางโอกาส TOF 1,212,003,087.65 บาท 
91 กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2 TOF2 2,097,280,172.65 บาท 
92 กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 TTPF2 2,005,230,914.26 บาท 
93 กองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง   VAYU1 81,133,253,287.53 บาท 

 รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนรวม   147,710,794,794.03 บาท 

 คิดเปนรอยละ 44.80 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
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 กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2553) 
 

1 กองทุนรวมธุรกิจไทย 3 TBF3 591,720,045.02 บาท 
2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี STPF 136,272,679.85  บาท 
3 กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย  TAMP 306,988,503.56  บาท 
4 กองทุนรวม เอช เค พรอพเพอตี้  HKPF 668,662,466.68  บาท 
5 กองทุนรวมธุรกิจไทย 4 TBF4 7,400,426,588.14  บาท 
6 กองทุนรวมธุรกิจไทย 5 TBF5 994,356,017.77  บาท 
7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยคอมเมอรเชียลอินเวสเมนต TCIF 2,046,818,302.32  บาท 
8 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองเบสท ฟอรจูน BFPLF 9,489,912,727.05  บาท 
9 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองอิมพีเรียลเวลธ IWPLF 12,667,590,803.89  บาท 
10 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองโกลเดนอินดัสเทรียล GIPLF 767,068,887.05  บาท 
11 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองไดนามิค  แอสเส็ทส DAPLF 3,931,838,425.43  บาท 
12 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองโมเดิรน คอมเมอรเชียล MCPLF 1,403,298,069.60  บาท 
13 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองนิวโนเบิล NNPLF 14,308,293,434.88  บาท 
14 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองเอเวอรกรีนแลนด ELPLF 2,736,153,658.27 บาท 
15 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองสุพรีม  สแตนดารด SSPLF 1,534,555,598.13 บาท 
16 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองลีเชอรเวิลด LWPLF 9,501,375,228.70 บาท 
17 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองอัลติเมท ยูเนี่ยน UUPLF 1,577,286,743.67 บาท 
18 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองกรีน เมโทรโพลิส GMPLF 6,216,606,639.94 บาท 
19 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองโมเดิรนเวลธ MWPLF 2,442,519,266.70 บาท 
20 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองเกรทโกลเดน GGPLF 1,351,451,417.85 บาท 
21 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองโรยัล  เรซสิเดนซ RRPLF 3,530,816,602.52 บาท 
22 กองทุนรวมรีเจนทโกลดพร็อพเพอรต้ีฟนด RGPF 13,023,468,870.87 บาท 
23 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท TTLPF 1,826,291,376.80 บาท 
24 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี DTCPF 4,116,917,521.19  บาท 

 รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย  102,570,689,875.88  บาท 

 คิดเปนรอยละ 31.10 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
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ผลการดําเนินงานของกองทุน 
 

 กลุมธุรกิจกองทุนรวม (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553) 

                                  ผลการดําเนนิงานกองทุนรวมภายใตการจัดการ 
                                  สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553  
กองทุนปด

NAV

(ลานบาท)
NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนรวมวายุภกัษ หนึง่ (KTAM+MFC)  1 ธค. 46 162,438.78 16.2438 6.01% 8.69% 10.14% 14.65% 24.93% 122.64% 44.25%

กองทุนรวมวายุภกัษ หนึง่ ประเภท ก  1 ธค. 46 76,271.94 10.8959 0.61% 0.66% 0.80% 4.29% 16.39% 57.17% 44.25%

กองทุนรวมวายุภกัษ หนึง่ ประเภท ข  4 ธค. 46 86,166.84 28.7222 11.30% 12.43% 15.37% 20.86% 27.50% 248.04% 42.29%

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยบลจ.กรุงไทย  1 ธค. 46 162,266.51 16.2266 5.99% 6.57% 8.03% 12.46% 22.62% 118.51% 44.25%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - - 3.80% 15.09% 17.38% 22.37% 16.39% - -

1) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index 

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

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC 

นบัต้ังแตจัดต้ัง

กองทุน

ชื่อกองทุนรวม
วนัจด

ทะเบียน

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)
นับตั้งแต

จัดตั้ง

กองทุน

 
กองทุนรวมผสม

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส (TOF) 1)  21 ก.พ. 45 17.2460 4.20% 22.08% 24.67% 31.65% 23.70% 353.28% 109.91%

กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพ่ือการเล้ียงชพี (RMF1) (RMF1)  18 ก.ย. 45 36.5889 4.92% 28.53% 31.27% 38.93% 49.73% 265.93% 110.31%

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 (TOF2)2)  25 ต.ค. 45 17.6585 5.56% 27.69% 30.47% 38.45% 29.18% 297.70% 112.26%

กองทุนเปดไทยทวีทนุ 2 (TTPF2) 24 ก.ย. 53 369.8783 7.37% N/A N/A N/A N/A 7.37% 3.80%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3) - - 3.80% 15.09% 17.38% 22.37% 16.39% - -

 SET Index - - 8.49% 30.12% 32.60% 41.39% 20.35% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 15 ครั้งรวม 12.95 บาทตอหนวย

2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 13 ครั้งรวม 10.2 บาทตอหนวย

3) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอตัราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรพัยฯ, รอยละ 25 ของอตัราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index 

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

กองทุนรวมตราสารหน้ี

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

4 ธ.ค. 43 11.0207 -1.48% -0.43% 0.53% 0.79% 2.72% 3.15% 4.24%

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF2) (RMF2)  18 ก.ย. 45 12.4629 -1.14% -0.20% 0.84% 1.31% 3.10% 2.97% 3.48%

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครฐัเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3) (RMF3)  20 ต.ค. 48 12.0231 -1.20% -0.09% 0.79% 1.14% 3.00% 3.89% 5.21%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - -3.38% 0.11% 2.82% 3.31% 4.13% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 8 ครั้งรวม 1.88 บาทตอหนวย

2) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอตัราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) 

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

*   คํานวณผลตอบแทนเทียบเปนรอยละตอป 

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)
นบัต้ังแต

จัดต้ังกองทนุ

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทุน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

นบัต้ังแต

จัดต้ังกองทนุ
ชือ่กองทุนรวม

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทุน

วันจดทะเบียน

    กองทนุเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล (KTDF) 1)
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กองทุนรวมตลาดเงิน

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (KTSS) 11 พ.ค. 49 11.1868 1.25% 1.08% 0.99% 0.96% 1.63% 2.56% 1.90%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - 0.93% 0.86% 0.80% 0.77% 1.26% - -

กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF4) (RMF4) 9 ธ.ค. 51 10.1434 1.27% 1.09% 0.99% 0.93% N/A 0.70% 1.54%

กองทุนเปดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟนด (KTSV) 4 มิ.ย. 52 10.1397 1.19% 1.05% 0.97% 0.94% N/A 0.89% 1.34%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - 1.62% 1.42% 1.41% 1.37% N/A - -
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท 

ระยะเวลา 3 เดอืน ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB - - 0.93% 0.86% 0.80% 0.77% 1.26% - -

1) AIMC Benchmark อตัราดอกเบีย้เงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 3 เดอืน ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

2) AIMC Benchmark ดชันอีัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบตัร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 3 เดอืน

กองทุนรวมตลาดเงินตางประเทศ

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี ่ฟนด1 (KTGT1) 21 พ.ค. 2551 7.4550 -11.53% -6.63% -4.22% -12.46% N/A -9.77% -8.70%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - -10.56% -6.03% -3.38% -11.56% N/A - -

1) อัตราดอกเบีย้ 7-Day LIBID (GBP) คํานวณโดยปรับสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท

นบัต้ังแต

จัดต้ังกองทนุ

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทุน

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทุน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

นบัต้ังแต

จัดต้ังกองทนุ

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

 
 

กองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดเคแทม อินเวสเมนท เลเจนด ฟนด (KTIL) 2 ก.พ. 2552 13.9647 9.50% 16.55% 9.91% 8.58% N/A 39.86% 16.55%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - 5.89% 8.34% 3.34% -2.22% - - -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด (KT-Energy) 3 ก.ค. 52 14.0617 22.23% 31.01% 21.39% 16.52% N/A 40.88% 20.51%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - 15.99% 20.12% 7.18% 0.43% - - -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด (KT-Finance) 29 ต.ค. 52 9.7492 3.72% 7.17% -1.92% -2.67% N/A -2.51% -7.47%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3) - - 1.80% 5.21% -6.59% -5.88% - - -

กองทุนเปดเคแทม ออยล  ฟนด (KT-OIL) 29 เม.ย. 53 8.8677 12.04% 5.31% N/A N/A N/A -11.32% -10.77%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 4) - - 11.20% 3.82% - - - - -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด (KT-MINING) 14 พ.ค. 53 12.6834 21.30% 31.66% N/A N/A N/A 26.84% 23.21%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 5) - - 17.33% 26.18% - - - - -

กองทุนเปดเคแทม โกลด ฟนด (KT-GOLD) 9 ก.ย. 53 10.8929 6.29% N/A N/A N/A N/A 9.14% -7.70%

กองทุนเปดเคแทม โกลด เพ่ือการเล้ียงชีพ (KT-GOLD RMF) 7 ต.ค. 53 10.3548 N/A N/A N/A N/A N/A 3.75% 4.79%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 6) - - 6.65% - - - - - -

กองทุนเปดเคแทม คอมเพล็คซ รีเทริน ไชนา ลิงค ฟนด (KT-CLink)7) 28 ต.ค. 53 9.6814 N/A N/A N/A N/A N/A -3.19% -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด โกลด แอนด เพรเชยีส เอคควิต้ี (KT-PRECIOUS) 19 พ.ย. 53 10.6286 N/A N/A N/A N/A N/A 6.28% 4.09%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 8) - - - - - - - - -

1) Benchmark = คํานวณจากรอยละ 40 ของอตัราผลตอบแทนจาก Dow Jones Global Titans Index,

    รอยละ 40 ของอตัราผลตอบแทนจาก Dow Jones AIG Commodities Index และรอยละ 20 ของอตัราผลตอบแทนจาก BarCap US Aggregate Total Return Value Unhedged USD

    คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลีย่นมาเปนเงินสกุลบาท

2) Benchmark = คํานวณจาก MSCI World Energy Index คํานวณโดยปรับสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท

3) Benchmark = คํานวณจาก MSCI AC World Financials Index คํานวณโดยปรบัสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกลุบาท

4) Benchmark = คํานวณจาก Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude oil Excess Return คํานวณโดยปรับสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท

5) Benchmark = คํานวณจาก MSCI World Metals & Mining T.R. (Net) คํานวณโดยปรับสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท

6) Benchmark = คํานวณจากดชันรีาคาทองคํา London Gold A.M. Fixing ในสกลุเงินดอลลารสหรัฐ คํานวณโดยปรบัสวนตางของอัตราแลกเปลีย่นเปนเงินสกลุบาท

7) กองทนุรวมนี้ไมมีตัวชี้วดั (Benchmark) เนื่องจากกองทนุไมสามารถวดัผลการดําเนินงานไดเพราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึน้อยูกบัเงื่อนไขการจายผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภท

    ออปชั่น ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สรางขึน้สําหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

8) Benchmark = คาํนวณจาก FTSE Gold Mines Index ในสกุลเงินดอลลารสหรฐั คํานวณโดยปรับสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทุน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

นบัต้ังแต

จัดต้ังกองทนุ
ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน
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กองทุนรวม ETF ท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดดบัเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร (CHINA) 17 พ.ย. 53 7.4243 N/A N/A N/A N/A N/A 0.55% 0.97%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - - - - - - - -

1) Benchmark = คํานวณจากผลตอบแทนของกองทุน W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ซ่ึงไดคํานวณใหอยูในรปูสกุลเงินบาท ณ วันทีค่ํานวณผลตอบแทน

กองทุนรวมตราสารทุน

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทย-ทรีนตีี้ปนผล (KTTN) 1) 22 ต.ค.46 14.3554 7.52% 32.30% 37.48% 44.34% 45.69% 180.83% 70.77%
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว (KTLF) 2) 15 พ.ย. 47 18.2733 6.63% 30.62% 32.42% 40.15% 39.72% 97.19% 59.48%

กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว (KSLTF) 27 ธ.ค 49 17.4313 5.94% 20.07% 19.43% 24.53% 28.90% 74.37% 50.14%

กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพ่ือการเล้ียงชีพ (KSRMF) 27 ธ.ค 49 17.4539 6.15% 20.40% 19.71% 24.93% 27.58% 74.59% 50.14%

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 (KTLF 70/30) 2 ก.พ 50 23.4970 5.74% 27.06% 30.41% 38.33% 62.12% 135.10% 54.01%

กองทุนเปดกรุงไทย 10 เอ็ม 10% ทริกเกอร ฟนด 2 (KT-TRIGGER2) 28 ก.ย. 53 10.3823 N/A N/A N/A N/A N/A 4.11% 7.66%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3) - - 8.49% 30.12% 32.60% 41.39% 20.35% - -

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET50 (KSET50LTF) 28 มิ.ย 50 13.9593 9.84% 32.04% 33.38% 42.42% 21.79% 39.35% 30.67%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 4) - - 9.97% 31.51% 30.87% 39.30% 14.18% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 7 ครั้งรวม 7.1 บาทตอหนวย

2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 5 ครั้งรวม 1.15 บาทตอหนวย

3) AIMC Benchmark = คํานวณจากดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)

4) AIMC Benchmark = คํานวณจากดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET50 Index)

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทยหุนทนุปนผล (KTSF) 1)  9 มี.ค. 50 10.7971 7.55% 27.53% 27.73% 33.58% 28.84% 92.86% 53.69%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - 8.49% 30.12% 32.60% 41.39% 20.35% - -

1) จดทะเบียนกองทนุ ณ วนัที่ 10 ก.ค.  2543

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 9 ครั้งรวม 5.05 บาทตอหนวย

2) AIMC Benchmark = คํานวณจากดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน
นบัต้ังแต

จัดต้ังกองทนุ

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทุน

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

เปล่ียนนโยบายการ

ชือ่กองทุนรวม
วนัเปล่ียนแปลง

นโยบายการลงทนุ

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553) นับตั้งแตวนั

เปล่ียน

นโยบาย

การลงทุน

เกณฑตาม

มาตรฐานของ 

AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทุน

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

ผลการดําเนินงาน (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553)

นบัต้ังแต

จัดต้ังกองทนุ

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน  

 กลุมธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2553) 
 รวมทั้งสิ้น  28 กองทุน       60,353.30 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ 18.30 % ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
  

 กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2553) 
 รวมทั้งสิ้น  24 กองทุน       102,570.69 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ 31.10 % ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
 

 กลุมธุรกิจกองทุนสวนบุคคล (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2553) 
 รวมทั้งสิ้น 13  กองทุน       19,141.79 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ 5.81 % ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ  
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
 

เศรษฐกิจโลกในป 2553 อยูในภาวะที่กําลังฟนตัวจากที่ทรุดตัวอยางหนักในปกอน มาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลในหลายประเทศเริ่มเห็นผลที่ชัดเจนมากขึ้น อยางไรก็ตาม การฟนตัวทาง
เศรษฐกิจยังคงดําเนินอยางคอยเปนคอยไปและยังมีความผันผวนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึง
เหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศ  ดังนั้น ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
และแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสนับสนุนให
องคกรบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและเติบโตอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบจากเหตุการณ
ดังกลาว และไดพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณและแผนการจัดตั้งศูนยสํารองคอมพิวเตอร
ตั้งแตป 2552  กําหนดใหทบทวน ปรับปรุงแผนและกระบวนการรวมทั้งเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดยึดแนวทางการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงภายในองคกรโดยเนนหลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk 
Management) ซ่ึงเชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงอยางครบวงจร ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 5 ดาน ไดแก 
ดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการ
กํากับแบบรวมกลุมของทาง บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธนาคารแหงประเทศไทย และจัดใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในชวงที่เกิดสถานการณความไมสงบทางการเมือง 
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการทํางาน
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP)  
และเตรียมความพรอมเพื่อไปปฏิบัติงานที่ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Disaster Recovery Center: DRC) 
สงผลใหธุรกิจสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนในดานการใหบริการตอลูกคา ดานการ
ลงทุน ดานการจัดสรรหนวยลงทุนใหลูกคา และดานการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งดานสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน  นอกจากนี้ บริษัทยัง
คํานึงถึงความสําคัญตอแผนดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อพรอมรองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

สําหรับป 2553 บริษัทไดมีการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเปนการ
กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไปยังตลาดและ Asset Class อ่ืนที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน
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เพิ่มขึ้น รวมทั้งออกผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มทางเลือกใหมใหแกผูลงทุน ดังเชน กองทุนรวม
ตางประเทศ กองทุนเปดกรุงไทย รัสเซีย ฟกซอินคัม 1 และ 2 กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded 
Fund) ไดแก กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร (CHINA) ซ่ึงเปน
กองทุนรวม ETF ที่ลงทุนในตางประเทศกองทุนแรกของประเทศไทย กองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุน
ในสินคาโภคภัณฑ ไดแก กองทุนเปด เคแทม ออยล ฟนด และกองทุนเปดเคแทม โกลด ฟนด กองทุน
รวม Sector Fund ไดแก กองทุนเปด เคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด และกองทุนเปด เคแทม 
เวิลด โกลด  แอนด  เพรเชียส เอคควิตี้ กองทุนอสังหาริมทรัพยประเภท 1 ไดแก  กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยไทยคอมเมอรเชียลอินเวสเมนต กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี เปนตน ซ่ึงในการออกกองทุนและผลิตภัณฑใหม
ของบริษัททุกกองทุนตามที่กลาวขางตนนั้น จะตองไดรับการพิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กอนการนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป ทั้งนี้
เพื่อใหสอดรับกับหลักบริหารจัดการธุรกิจที่ยึดถือความโปรงใส และเปนธรรมกับทุกฝาย ทั้งผูถือหุน 
ลูกคา คูคา พนักงานและนักลงทุน อันเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน
ใหแกองคกรตอไป 
 
การบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2554 

ในป 2554 บริษัทเชื่อวา จะเปนปที่ภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนจากวิกฤติที่ผานมา และ
ยังคงตองมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารความเสี่ยงทั้ง 5 ดานดังกลาว โดยจะปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานและกํากับดูแลระบบการ
บริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด เพื่อใหมีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลองกับสภาวการณ รวมทั้งมี
การทบทวนกลยุทธขององคกร และนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ พรอมทั้งจัดสรรการลงทุนและกําหนดเกณฑกรอบความเสี่ยง (Risk Limits) ให
สอดคลองกับนโยบายการลงทุน ตลอดจนดูแลและติดตามความเสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

 

  
 (นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการแตงตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2543 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานคือ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย 
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551  นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ เปนกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2551 และนายปรีชา  ภูขํา เปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม 2553 โดยมีนายเฉลิม  โลกิจแสงทอง  ผูอํานวยการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายในของบริษัท
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 15 คร้ัง และที่ประชุมไดเชิญผูบริหาร
ระดับสูง ผูอํานวยการอาวุโสสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการอาวุโสสํานักตรวจสอบภายใน 
และผูสอบบัญชี เขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

• ทบทวนรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจําป กอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวา รายงานการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และมีการเปดเผยอยางพอเพียง ครบถวน และเชื่อถือได  ซ่ึงการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกจะเปนการประชุมโดยไมมีฝายบริหารรวมประชุมดวย เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความ
เปนอิสระ และความเปนกลางในการปฏิบัติงาน  

• ดูแลงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและ
อนุมัติแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําป 2553 ของสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และสํานัก
ตรวจสอบภายใน พรอมทั้งกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนที่ไดรับอนุมัติ  

• พิจารณารายงานผลการกํากับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไขในดานตางๆ เชน การบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ การปรับปรุงหรือจัดใหมีแนว
ปฏิบัติงานของบริษัทที่ครบถวนสมบูรณ และการอบรมใหความรูแกพนักงานในเรื่องกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน เปนตน 

• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทําระบบ
การควบคุมภายในและการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการ
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ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อมั่นใจไดวาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

• รวมหารือกับคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนกล
ยุทธเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายในเรื่องผลการดําเนินงานและผลประกอบที่ไดตั้งไว 

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งชุดประจําป 2553 โดยการตอบ
คําถามในแบบประเมินตนเองสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน   

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายดวย
ความรอบคอบ มีความเปนอิสระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นวาบริษัทไดจัดทํางบ
การเงินและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน  ตลอดจนไดให
ความเห็นและขอเสนอแนะตางๆเพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน 
 
 
  (ศาสตราจารย กิตติคุณ  ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี  31  ธันวาคม  2553  และ  2552 
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รายงานของผูสอบบัญชี 

 เสนอ ผูถือหุน  บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกําไร 
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป 
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง 
และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดง 
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา  
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ 
บัญชีที่บริษัทใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเช่ือวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 (นางสาวจิราภรณ  พิริยะกิจไพบูลย) 
 ผูอํานวยการสํานักงาน 
 
 

 (นางพิธาดา  รถกิจ) 
 ผูอํานวยการกลุม 
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