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ขอมูลทางการเงิน 
 
 

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินยอนหลังป 2552 - 2554   

หนวย : พันบาท 

 2554 2553 2552 

ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลว 200,000 200,000 200,000 

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

สวนของผูถือหุน 231,423 230,687           269,454  

มูลคาหุนท่ีตราไว (Par Value) : บาท 10 10 10 

มูลคาหุนตามบัญชี (Book Value) : บาท 11.57 11.53             13.47  

สินทรัพยรวม 333,566 351,308        360,025  

หนี้สินรวม 102,144 120,621          90,572  

รายไดรวม 536,635 475,790        474,236  

คาใชจายรวม 512,307 453,853        399,474  

กําไรสุทธิ 14,697 10,233          52,018  

 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ   

 

 2554 2553 2552 

LIQUIDITY RATIO    
Current Ratio      3.99 Times 2.39 Times 3.09 Times 

PROFITABILITY RATIO    
Net Profit Margin 2.74 % 2.15 % 10.97 % 
Return on Equity 6.35 % 4.44  % 19.30 % 
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 2554 2553 2552 

EFFICIENCY RATIO    
Return on Total Assets 4.41 % 2.91 % 14.45 % 
Return on Fixed Assets 29.83 % 19.60 % 132.87 % 
Assets turnover 1.61 % 1.35 Times 1.32 Times 

Leverage Ratio    
Debt to Equity 0.44 Times 0.52  Times 0.34 Times 

PER SHARE    
Par Value 10.00 Baht 10.00 Baht 10.00 Baht 
Book Value 11.57 Baht 11.53 Baht 13.47 Baht 
Earning per share 0.73 Baht 0.51 Baht 2.60 Baht 

 
 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสินสุทธิจาก ธันวาคม 2552  -  ธันวาคม 2554 
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กราฟแสดงรายได          

2552 - 2554   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟแสดงคาใชจาย         
2552 - 2554  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงกําไรสุทธิ         
2552 - 2554   
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สารจากประธานกรรมการ  

    
 

ในป 2554 เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังอยูในสภาพเปราะบาง  โดยที่สหรัฐอเมริกาออนแอกวาที่
ประมาณการไวแมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve: FED) จะใชมาตรการ quantitative 
easing และ operation twist แตสถานการณก็ไมดีขึ้นและยังประสบกับความขัดแยงทางการเมืองในการ
ขยายเพดานหนี้สาธารณะจนทําใหสหรัฐอเมริกาแทบจะตองผิดนัดชําระหนี้ สงผลใหสถาบันการจัด
อันดับความนาเชื่อถือ Standard & Poor’s (S&P) ปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของหนี้สาธารณะของ
สหรัฐอเมริกาลงจากระดับ AAA เปน AA+  สวนในประเทศกลุมยูโรโซน (Eurozone) ปญหาหนี้
สาธารณะที่เริ่มจากประเทศกรีซไดลุกลามไปยังประเทศ โปรตุเกส ไอรแลนด สเปน และอิตาลี  
จนนําไปสูการปรับลดอันดับความนาเชื่อถือของหนี้สาธารณะในหลายประเทศในยุโรป ทําใหความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนลดนอยถอยลง  นอกจากนี้การเกิดเหตุการณประทวงทางการเมืองในตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือทําใหราคาน้ํามันดิบปรับตัวสูงขึ้น  ทั้งยังเกิดแผนดินไหวและเกิดคล่ืนยักษสึนามิ
ในประเทศญี่ปุนจนทําใหโรงไฟฟานิวเคลียรเสียหาย นําไปสูความกังวลตอปญหาหวงโซอุปทานทั้งดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่สําคัญของโลก  อนึ่งการเคลื่อนยายเงินทุนสูประเทศเอเชียและกลุม
ประเทศเกิดใหมอยางตอเนื่องทําใหเกิดความกังวลดานเงินเฟอจนประเทศเหลานี้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
อยางตอเนื่องเพื่อตอตานเงินเฟอ  ดวยสาเหตุตาง ๆ เหลานี้ทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
จากการประมาณการกอนหนานั้น  

ในสวนของประเทศไทย ภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นในชวง 3 ไตรมาสแรกของป  
แมธนาคารแหงประเทศไทยจะไดปรับอัตราดอกเบี้ยอางอิงขึ้นรอยละ 1.50 เพื่อเปนการปองกันเงินเฟอที่
อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายของเงินทุนเขามาในประเทศ แตในชวงปลายไตรมาสที่ 3 วิกฤตหนี้
สาธารณะในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุมประเทศยูโรโซนขยายวงกวางขึ้น ทําใหนักลงทุน
ตางประเทศในตลาดหุนของไทยตื่นตระหนกอยางมาก และเทขายหุนไทยอยางหนัก จนดัชนีดิ่งลงสู
ระดับ 850 จุด นอกจากนั้นปลายไตรมาส 3 ตอเนื่องไตรมาส 4 ยังเกิดมหาอุทกภัยในประเทศจนทําให
นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ถึง 7 แหง เรือกสวนไรนาและบานเรือนประชาชนเสียหายอยางหนัก ซ่ึงสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางมาก 
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ตอมา เมื่อน้ําเขาทวมกรุงเทพมหานครและปริมลฑล ถึงแมวาจะสงผลใหการเดินทางของ
พนักงานบริษัทเปนไปไดลําบาก แตก็ไมกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทแตอยางใด เนื่องจากบริษัท
ไดตระเตรียมแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องไวแลว  

ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทไดเปนผูนําในการออกกองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ 
แทร็กเกอร ซ่ึงเปนกองทุนรวมอีทีเอฟทองคํา (Gold ETF) กองทุนแรกของไทย และจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชตัวยอ “GLD” โดยในชวงเสนอขายครั้งแรกมีการกําหนดมูลคาตอ
หนวยไวที่อัตราสวน ประมาณ 1 : 10,000 ของราคาทองคําหนัก 1 บาท ในประเทศ (ประมาณ 2 บาทเศษ
ตอหนวยลงทุน) ทําใหงายในการทําความเขาใจกับนักลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ราคาตอหนวยซ่ึงต่ําที่สุด
ในตลาด ตางจากคูแขงรายอื่นที่กําหนดมูลคาตอหนวยไวที่ประมาณ 25 บาทตอหนวยลงทุนทําใหการ
ลงทุนในกองทุน GLD ใชเงินลงทุนตอหนวยการซื้อขาย (Board Lot) นอยที่สุด จึงมีสภาพคลองสูงและ
เปนการเพิ่มโอกาสทางการลงทุนใหนักลงทุน  

มูลคาทรัพยสินภายใตการจัดการของบริษัท ณ ส้ินป 2554 มีมูลคารวมทั้งส้ิน 365,113 ลานบาท 
มีสวนแบงตลาดอยูในอันดับ 1 ใน 3 โดยเพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 10.72 ในขณะที่ทั้งอุตสาหกรรมมี
อัตราการเติบโตรอยละ 4.75 จะเห็นไดวาบริษัทมีการเติบโตของทรัพยสินภายใตการจัดการอยางตอเนื่อง 
ทั้งยังสรางผลตอบแทนที่นาพึงพอใจใหแกผูถือหนวยลงทุน 

ในดานการพัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มชองทางการขายกองทุนไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยนักลงทุนสามารถซื้อกองทุน LTF และ RMF ผานบัตรเครติดของหลายธนาคาร ไดแก บริษัท บัตร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC)  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด  บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส 
จํากัด และบัตรเครดิตซิตี้แบงก อนึ่งการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน ๆ ทั้งดานผลิตภัณฑและความ
สะดวกในชองทางการลงทุนก็เพื่อรองรับการแขงขันในอุตสาหกรรมที่เปนไปอยางเขมขน โดยยึดหลัก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางแนวแน 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกคา นักลงทุนทุกทาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุก
ภาคสวนที่ไดใหความไววางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทใหเจริญเติบโตเปน
บริษัทชั้นนําที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพสูง และขอใหพนักงานทุกทานตระหนักในหนาที่ความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และบรรษัทภิบาล มุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
เพื่อเสริมสรางและพัฒนาบริษัทใหมีความเขมแข็ง เติบโตอยางยั่งยืน รวมทั้งสรางประโยชนสูงสุดใหแก
ลูกคาและผูถือหุน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตลอดไป 
 

 

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย 
          ประธานกรรมการ 
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ขอมูลท่ัวไป 

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

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล และกิจการอื่นที่ไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

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  

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 ดวย
ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท (ชําระเต็มจํานวน) เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแหงเดียวที่มีสถานะ
เปน รัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 บมจ.หลักทรัพย
จัดการกองทุน กรุงไทย รับจัดการบริหารสินทรัพยใหกับสถาบัน องคกร และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ 
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 2554 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร (KTAM GOLD ETF TRACKER) กองทุนอีทีเอฟทองคํา
กองทุนแรกของไทย โดยเขาจดทะเบียนซ้ือขาย และใชตัวยอ “GLD” ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมหลัก SPDR® Gold Trust ซ่ึงเปนกองทุน
อีทีเอฟทองคําที่ใหญที่สุดในโลก ซ่ึงมุงเนนลงทุนในทองคําแทง เพื่อสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนของราคาทองหักดวยคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมด  นอกจากนี้บริษัทยังไดออก
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (FIF) ซ่ึงมีการลงทุนในประเภทสินทรัพยที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการลงทุนใหกับนักลงทุนไทยอีกหลายกองทุน ไดแก  
 - กองทุนเปดเคแทม เวิลด อะกริคัลเจอร ฟนด (KT-AGRI) มุงลงทุนในหุนของบริษัททั่วโลก
โดยเฉพาะเจาะจงในกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานการเกษตร โดยผานการลงทุนในหนวย
ลงทุนของกองทุน BlackRock Global Funds World Agriculture Fund  
 - กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด (KT-PROPERTY) มุงลงทุนในกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust : REITs) และหุนของบริษัทจดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยทั่วโลก โดยผานการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Henderson 
Global Property Equities Fund  
 - กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด (KT-BOND) มุงลงทุนในตราสารหนี้ของภาครัฐ 
หนวยงานหรือองคกรที่ภาครัฐถือหุน จัดตั้ง หรือสนับสนุน ในประเทศตางๆ โดยผานการลงทุนใน
หนวยลงทุนของกองทุน Templeton Global Bond Fund  
 ทั้ง 4 กองทุนดังกลาวไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนทางเลือกใหนัก
ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในตางประเทศ และสินทรัพยที่หลากหลายยิ่งขึ้นอีกดวย 

 สําหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพยผานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Property 
Fund) หรือที่เรียกวา “กอง 1”  ในป 2554 บริษัทไดมีการนําเสนอประเภททรัพยสินเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ประเภท คือ ศูนยการคา โดยไดจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยรีเทลอินเวสเมนต (Thai Retail 
Investment Fund) มีนโยบายการลงทุนในโครงการศูนยการคาพันธุทิพย พลาซา งามวงศวาน ซ่ึงจัดเปน
ศูนยการคาประเภทคอมพิวเตอร หรือศูนยไอที (IT Center) ในรูปแบบเจาของกรรมสิทธิ์ (Freehold) โดย
อาคารดังกลาวตั้งอยูในยานที่อยูอาศัยและยานพาณิชกรรม มีทั้งหนวยงานราชการ โรงพยาบาล และ
สถานศึกษาทุกระดับจํานวนมาก มีมูลคาเงินลงทุนของโครงการทั้งส้ิน 2,490 ลานบาท เขาจดทะเบียน
ซ้ือขาย และใชตัวยอ “TRIF” ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 
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ในสวนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) บริษัทไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ กรุงไทยสินมั่นคง ซ่ึงจดทะเบียนแลว ซ่ึงเดิมเปนกองทุนรวม (Pooled Fund) ใหเปน
กองทุนรวมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) โดยเปลี่ยนชื่อเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย 
มาสเตอร พูล ฟนด ซ่ึงจดทะเบียนแลว  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนแกนายจางและสมาชิกในการ
เพิ่มทางเลือกในการลงทุนใหเหมาะสมกับความตองการในผลตอบแทน และความเสี่ยงของสมาชิกใน
แตละนายจางนั้นๆ  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2554  
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โครงสรางการถือหุนและโครงสรางการจัดการ 

 

โครงสรางการถือหุน   

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.-บาท (สองรอยลานบาท) 
เปนทุนที่ชําระแลวทั้งหมด แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน (ยี่สิบลานหุน) มูลคาหุนละ 
10 บาท (สิบบาท)  
 

บริษัทมีรายนามผูถือหุน ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถือหุนจํานวน    19,999,986 หุน 
(2) นางแอนนี่  เมฆพฤกษาวงศ ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(3) นางสาวกณัฐกิา  บุณยะกาญจน ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(4) นางสาวภัทรินา  กิตติภูมวิงศ ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(5) นายมาโนช  ลีลาวัฒนพาณิชย ถือหุนจาํนวน                    1 หุน 
(6) นางสาวอรเพญ็  แสงศิรินาวนิ ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(7) นางสาวรุงลาวลัย  สวัสดีภิรมย ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(8) นางสาวดวงฤทัย  ศรีวะรมย ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(9) นางสาวสิตา  วชิรปราการสกุล ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(10) นายธันยบูรณ  ตระกูลสมบุญ ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(11) นางสาวลลิตา  สิริยากร ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(12) นางสาวฐิติรัตน  ศิริบุตร ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(13) นางสาวภัทริน  เยี่ยงศภุพานนทร ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(14) นางสาวอัมภัสชา  อริยะโภคะกุล ถือหุนจํานวน                    1 หุน 
(15) นายประพันธ  จันทรวิไลศร ี 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 2554 มีรายนาม ดังนี้ 

 (1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย ประธานกรรมการ  

 (2) นายบรรจบ ทองวิชิต กรรมการ 

 (3) นายปรีชา ภูขํา กรรมการ 

 (4) นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ 

 (5) นางสุมาลี สุขสวาง กรรมการ 

 (6) นายสมชาย โงววัฒนา กรรมการ 

 (7) นายประสิทธิ ์ วสุภัทร กรรมการ 

 (8) นายสมชัย บุญนําศิริ กรรมการผูจัดการ 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทระหวางป 

 (1) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย และ นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ  พนจากตําแหนง
กรรมการบริษัทเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554  

 (2) นายสมชาย  โงววัฒนา  และ นายประสิทธิ์  วสุภัทร  เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 
  

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจเต็มในการบริหารกิจการทั้งหลายของบริษัท รวมทั้งมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย 
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 1) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม โดยถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 2) กรรมการคนใดมีสวนไดเสียในการประชุมเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญใหออกนอกที่ประชุมเปนการชั่วคราวก็ได 
 3) กิจการทั้งหลายของบริษัทยอมอยูในอํานาจของคณะกรรมการที่จะกระทําได โดยกรรมการ
สองคนลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทเพื่อกระทําการใด ๆ แทนบริษัทได และที่
ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได 
 4) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการและพนักงานตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจน
แตงตั้งตัวแทนของบริษัท โดยใหผูใดมีอํานาจและหนาที่เพียงใดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร และ
สามารถกําหนดอัตราและคาใชจาย และบําเหน็จรางวัลแกบุคคลเหลานี้ รวมทั้งถอดถอนจากตําแหนงได 
 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) นายบรรจบ ทองวิชิต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (2) นางสุมาลี สุขสวาง กรรมการตรวจสอบ 

 (3) นายสมชาย โงววัฒนา กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ  : ในป 2554 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 
 (1) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย และ นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ  พนจากตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 
 (2) นายปรีชา  ภูขํา พนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 
 (3) นายบรรจบ  ทองวิชิต ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 
 (4) นายสมชาย  โงววัฒนา และ นางสุมาลี  สุขสวาง ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 
ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 
 
 
 



รายงานประจําป 2554 17 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 มีบทบาทหนาที่ 
 1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ  
 2. เสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 3. กําหนดกลยุทธ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
 4. กําหนดกรอบความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีรายนาม
ดังตอไปนี้ 

 (1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  (2) นายปรีชา ภูขํา กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 (3)  นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

หมายเหต ุ : ในป 2554 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
 (1) นายบรรจบ  ทองวิชิต พนจากตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 
 (2) นายปรีชา  ภูขํา ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 
2554 
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ประวัติคณะกรรมการ 
 

นายไกรฤทธิ ์ อุชุกานนทชัย 
ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) นอรธเท็กซัสสเตทยูนิเวอรซิต้ี 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 

59/2005 
 อบรมหลักสูตร Role of the Chairman สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รุนที่ 16/2007 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
 กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ กลุมบริษัท วี.กรุป ฮอนดาคารส จํากัด 

ประสบการณทํางาน 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริหารเงิน ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น เอ 
 กรรมการ บริษัทไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ 
 ประธานกรรมการ องคการจัดการน้ําเสีย 
 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค 
 กรรมการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว) 
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นายบรรจบ ทองวิชติ 
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
 
 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

 ประธานคณะกรรมการองคการสะพานปลา 
 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 
 
 

นายปรีชา ภูขํา 
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คุณวุฒิการศึกษา 
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 

115/2009 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ประธานกรรมการ บริษัท กมลดีเวลลอปเมนท จํากัด 
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง องคการตลาด 
 อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 
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 ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด 

 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จํากัด 
 รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด  (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสายงาน  สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานสินเชื่อภาคใตตอนลางและนครหลวง ธนาคาร 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารกลุม สายงานสินเชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนครหลวงเหนือ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม สายงานสินเชื่อภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการฝาย ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสายธุรกิจภูมิภาค สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 

 
 

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 
 อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 

124/2009 
 

 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน  
 ผูตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 
 กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ที่ปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 รองผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ 
 รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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นายสมชาย  โงววัฒนา 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 24 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 

85/2007 
 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน 
 ผูชํานาญการดานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
 ผูชํานาญการพิเศษดานกฎหมาย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารกลุม กลุมบริหารงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 
นางสุมาลี  สุขสวาง 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
 

คุณวุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

 ปริญญาตรีศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
 
 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน  
 รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารกลุม กลุมเครือขายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารกลุม กลุมเครือขายภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารสํานักงานเขต สํานักงานเขตสวนมะลิ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 

นายประสิทธ์ิ    วสุภัทร 
กรรมการ  
 

คุณวุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  

 
 

 

ตําแหนงงานอืน่ในปจจุบัน  
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
 ที่ปรึกษา บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 

 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารกลุม กลุมธุรกิจขนาดกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารฝาย ฝายธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1, 2 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารฝาย ฝายธุรกิจการเกษตร 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 และรอบปบัญชีที่ผานมา ไมมีกรรมการบริษัทถือหุนหรือหุนกูในบริษัท  
 

รายละเอียดการมีสวนไดเสียของกรรมการไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท

ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี 

 - ไมมี - 
 

รายละเอียดการถือหุนหรือหุนกูของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปบัญชีปจุบัน และ

รอบปบัญชีที่ผานมา 

 - ไมมี - 
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การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดการประชุมตลอดทั้งปไวลวงหนา เพื่อใหกรรมการ ที่ปรึกษา 
และผูบริหารทุกทานไดรับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุม โดยจัดการประชุมปกติเปนประจํา
ทุกเดือน และอาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ซ่ึงในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวม 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 12 คร้ัง โดยมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
ประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย 12/12 12/12 - 

2. นายบรรจบ  ทองวิชิต (1) 12/12 5/5 8/8 

3. นายปรีชา  ภูขํา (2) 10/12 7/7 4/4 

4. นายกุลิศ  สมบัติศิริ 11/12 12/12 - 

5. นางสุมาลี  สุขสวาง (3) 9/12 - 7/8 

6. นายสมชาย  โงววัฒนา (4) 6/7 - 8/8 

7. นายประสิทธิ์  วสุภัทร (5) 4/7 - - 

8. นายสมชัย  บุญนําศิริ 12/12 - - 

9. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย (6) 4/4 - 4/4 

10. นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ (7) 4/4 - 4/4 
 

หมายเหตุ   : (1) นายบรรจบ  ทองวิชิต เดิมดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง และไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เขารับตําแหนง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมไปแลวจํานวน 4 ครั้ง  
 (2) นายปรีชา  ภูขํา  เดิมดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เขารับตําแหนง คณะบริหารความเสี่ยงมีการประชุมไป
แลวจํานวน 5 ครั้ง 
 (3) นางสุมาลี  สุขสวาง ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 
2554 ขณะที่เขารับตําแหนง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุไปแลวจํานวน 4 ครั้ง  
 (4) นายสมชาย  โงววัฒนา เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เขารับตําแหนง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแลว
จํานวน 5 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแลวจํานวน 4 ครั้ง  
 (5) นายประสิทธิ์  วสุภัทร เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ขณะที่เขา
รับตําแหนง คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมไปแลวจํานวน 5 ครั้ง 
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 (6) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 
 (7) นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบ
วาระการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

  

ผลประโยชนตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอื่นที่กรรมการไดรับจากบริษัท  

กรรมการจะไดรับผลประโยชนในรูปของคาตอบแทนในฐานะกรรมการ คาตอบแทนประจํา
ตําแหนง คาเบี้ยประชุม และเงินบําเหน็จ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน โดยในป 2554 มีคาตอบแทน
กรรมการรวมทั้งส้ิน 4,278,582.98 บาท (ส่ีลานสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยแปดสิบสองบาทเกาสิบ
แปดสตางค) ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

รายชื่อกรรมการ ผลประโยชนตอบแทน (บาท) 

1. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชัย 1,214,000.00 

2. นายบรรจบ  ทองวิชิต 599,096.77 

3. นายปรีชา  ภูขํา 462,000.00 

4. นายกุลิศ  สมบัติศิริ 498,000.00 

5. นางสุมาลี  สุขสวาง 347,035.62 

6. นายสมชาย  โงววัฒนา 298,193.55 

7. นายประสิทธิ์  วสุภัทร 155,645.16 

8. นายสมชัย  บุญนําศิริ 312,000.00 

9. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทรฉาย 207,000.00 

10. นายปรีดา  เหลาเจริญวงศ 180,666.67 

11. นางพิทยา  วรปญญาสกุล 3,945.21 

หมายเหตุ   : ในป 2554 บริษัทไดจายคาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดผลตอบแทนกรรมการผูจัดการ 
ใหแกผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนจํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ซึ่งเปนอัตรา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547 
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คณะผูบริหาร 
 

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท มีรายนาม ดังนี้ 

 (1) นายสมชัย  บุญนําศิริ กรรมการผูจัดการ 
 (2) นายวีระ  วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน  
 (3) นางชวินดา  หาญรัตนกูล รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย 

และกองทุนสวนบุคคล 
 (4) นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
 (5) นายวิโรจน  ตั้งเจริญ รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ

การตลาด 1 
 (6) นางสาวดารบุษป  ปภาพจน รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ

การตลาด 2 
 (7) นางเพ็ญศรี  มีสุขสบาย* รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานปฏิบัติการ 
 * นางเพ็ญศรี  มีสุขสบาย เขารวมงานกับบริษัทตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2555  

 
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) 



รายงานประจําป 2554 27 

 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนดพริวิเลจ คารด จํากัด 
 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยวอลลสตรีท ทัลเลท พรีบอนน จํากัด 
 กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง 

 

 
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) บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
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 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) 

 

 
นางสาวหัสวรา  แสงรุจิ 
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (ฟูลเลอร
ตัน) เมืองฟูลเลอรตัน รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแครนตัน เมืองสแครนตัน รัฐเพน
ซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 บัญชีบัณฑิต (บัญชีตนทุน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณทํางานที่ผานมา 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 ผูบริหาร ฝายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคลเพื่อนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน กสิกรไทย จํากัด 
 ผูบริหารฝายการตลาด ผูลงทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
 ผูอํานวยการ ฝายกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
 รองผูอํานวยการ ฝายจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
 ผูชวยผูจัดการ ฝายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 ผูชวยผูจัดการ สวนกองทุนสวนบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 ผูจัดการกองทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 หัวหนา สวนวิจัย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
 เจาหนาที่วิเคราะหหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพยกองทุนรวม จํากัด (มหาชน) 
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นายวิโรจน  ตัง้เจริญ, CFPTM 
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 

 
คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

ประสบการณทํางานทีผ่านมา 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)  
 ผูอํานวยการฝาย ฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผูบริหารฝาย ฝายประสานงานธนาคารกรุงไทย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 
นางสาวดารบษุป  ปภาพจน, CFPTM 
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 

 
คุณวุฒิการศึกษา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ( เกียรตินิยมอันดับ  1)  สาขาการเงินการคลัง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณทํางานทีผ่านมา 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 

(มหาชน)  
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน พรีมาเวสท จํากัด 
 ผูจัดการ ฝายวางแผนการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด  
 หัวหนาสวน ฝายกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด  
 ผูจัดการ สวนกองทุนสวนบุคคล บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด 
 นักเศรษฐศาสตร สถาบันวิจัยภัทร 
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นางเพ็ญศรี  มีสุขสบาย 
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานปฏิบัติการ 

 
คุณวุฒิการศึกษา 

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

ประสบการณทํางานทีผ่านมา 
 รองกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-

พรินซิเพิล จํากัด 
 รองกรรมการผูจัดการ กลุมปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
 รองกรรมการผูจัดการ สายกํากับและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี จํากัด 
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            ผลงานพิสูจนความเปน “มืออาชีพ” 

 

กวา 10 ปที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับความไววางใจให
บริหารและจัดการกองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และกองทุนสวนบุคคล โดยมีทรัพยสิน
ภายใตการบริหาร ณ ส้ินป 2554 รวมกันสูงถึงกวา 365,113 ลานบาท    

 รวมทั้งไดรับความไววางใจจากหนวยงานตางๆ ใหเปนผูบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
ไดรับความไววางใจจากกระทรวงการคลังใหเปนผูรวมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง” 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
จํานวน  25  กองทุน  
108,040.39 ลานบาท  

(29.59 %) 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
จํานวน  30  กองทุน   
73,356.52 ลานบาท 

(20.09 %) 

กองทุนรวมทั่วไป  
จํานวน  91 กองทุน   

158,037.87 ลานบาท  
(43.28 %) 

กองทนุภายใตการจัดการแบงตามประเภทกองทนุ 
 

1)  กองทุนรวมทั่วไป  
      (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 158,037.87  ลานบาท 
 

   
2)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
      (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 73,356.52  ลานบาท 
 

   
3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
      (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 108,040.39 ลานบาท 
 

   
4)  กองทุนสวนบุคคล 
      (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554) 

มูลคาทรัพยสนิสุทธิ 25,678.57  ลานบาท 
 

  

 รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ 365,113.35  ลานบาท 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูล ณ สิ้นป 2554 

กองทุนสวนบุคคล 
จํานวน  23  กองทุน 
25,678.57 ลานบาท 

 (7.03 %) 
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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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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  
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

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  
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

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  
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
1,000  บาท  หรือ  100  หนวย 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 

 
 

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 
(Krung Thai  Short Term Fund : KT-ST) 

 ประเภท   กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายทั้งใน
และหรือตางประเทศ  กองทุนอาจทําธุรกรรมใหยืมหลักทรัพย หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งนี้ กองทุนอาจ
พิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 40 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายจัดการลงทุนใหอายุดูเรช่ันของ
ตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป
โดยประมาณ 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

10,000  บาท 
ไมกําหนด 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 
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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  

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
1,000  บาท  หรือ  100  หนวย 

 ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น.  

 
 

กองทุนเปดกรุงไทย  ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟนด 
(Krung Thai Selective Equity Fund : KTSE) 

 

 

ประเภท   กองทุนรวมตราสารทุน  ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน 
เนนลงทุนในหุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มี
ปจจัยพ้ืนฐานดี  รวมทั้งลงทุนในตราสารแหงนี้ และหรือเงินฝาก ตราสาร
กึ่งหนี้กึ่งทุน โดยจะลงทุนในตราสารทุนจํานวนไมเกิน 30 หลักทรัพย  
ซึ่งคิดเปนอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบปไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ  

นโยบายการจายปนผล  ไมเกินปละ 4 ครั้ง  โดยพิจารณาจายปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 75 
จากกําไรสะสม หรือจากกําไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิ
จากการดําเนินงาน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

 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  
 

 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 

นโยบาย 
การลงทุน 

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   
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กองทุนหุนระยะยาว 
(Long-Term Equity Fund : LTF) 

 

 

กองทุนหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาการลงทุนในตลาดทุนในระยะยาว เปนการสรางเสริมเสถียรภาพใหกับตลาด
หุนไทย ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยสามารถนําเงินลงทุนไป
ลดหยอนภาษีไดสูงสุดรอยละ 15 ของเงินไดรวมทั้งป และสูงสุดไมเกิน 500,000 
บาท โดยผูลงทุนตองลงทุนอยางนอย 5 ป 
 
ประเภท   กองทุนเปดตราสารแหงทุน  

 

 กองทุนเปดกรงุไทย 
หุนระยะยาว 

(K11) 
KTLF 

กองทุนเปดกรงุไทย 
ชาริอะฮหุนระยะยาว 

(KC6) 
KSLTF 

กองทุนเปดกรงุไทย 
หุนระยะยาว 70/30 

(KD1) 
KTLF70/30 

กองทุนเปดกรงุไทย 
หุนระยะยาว SET50 

(KU8) 
KSET50LTF 

นโยบายการลงทุน หุ น ส า มั ญ ใ น ต ล า ด
หลั กทรัพย ที่ มี ป จ จั ย 
พื้นฐานดี  ไมนอยกวา
รอยละ 65   
ก อ ง ทุ น มี น โ ย บ า ย
จายเงินปนผล 

ตร าส า รทุ นที่ ผ า นก า ร
คัดเลือกตามหลักศาสนา
อิสลาม ที่มีผลประกอบการ
และแนวโนมการเจริญ 
เติบโตในเกณฑดี 

หุ น ส า มั ญ ใ น ต ล า ด
หลั กทรัพย ที่ มี ป จ จั ย 
พื้นฐานดี  ไมนอยกวา
รอยละ 65 และไมเกิน
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 ตั้งแตเวลาเปดทําการ
ถึง 15.30 น.  สามารถซื้อแบบหักบัญชีอัตโนมัติ มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ 500 บาท 

การขายหนวยลงทุน 
 

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

 

 
 

ประเภท  กองทุนเปดตราสารแหงหนี้ ที่ เนนลงทุนในหนวยลงทุน
ตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน  
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 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น. 

 
 

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

 

 

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

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด www.ktam.co.th)  
คําสั่งขายตองสงลวงหนา 1 วันทําการกอน 15.30 น. 

  



รายงานประจําป 2554 40 

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 
(KTAM World Energy Fund : KT-Energy) 

 

 
 

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)   
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน BGF World Energy Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
(retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น. 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศใน 
เว็บไซดบริษัทจัดการ 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 เนนลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุม
อุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการเงิน (Finance Service Sector 
Fund) โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – 
Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น. 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศใน 
เว็บไซดบริษัทจัดการ www.ktam.co.th) 
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กองทุนเปดเคแทม ออยล ฟนด 
KTAM Oil Fund : KT-OIL 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนหนวยลงทุนของกองทุน
รวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน PowerShares DB Oil (กองทุนรวมหลัก) ประเภทกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund)โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศใน 
เว็บไซดบริษัทจัดการ www.ktam.co.th) 

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 มุงลงทุนในหุนของบริษัททั่วโลก
โดยเฉพาะเจาะจงในกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจดานการ
สํารวจ  สกัด  หรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  โลหะที่ไมมี
สวนประกอบของเหล็ก เหล็ก และแรอื่นๆ เหล็กกลา ถานหิน โลหะมีคา 
และแรอุตสาหกรรม โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของ Allianz RCM 
Rohstoffonds (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

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

 

 

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน   
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

2,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น. 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศใน 
เว็บไซดบริษัทจัดการ 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)  ประเภทรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุม
อุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับทองคําและโลหะมีคา โดย
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Franklin Gold and Precious 
Metals Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000 บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น. 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศใน 
เว็บไซดบริษัทจัดการ www.ktam.co.th)  
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กองทุนเปดเคแทม เวิลด อกริคัลเจอร ฟนด 
KTAM World Agriculture Fund : KT-AGRI 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุม
อุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร โดยเนนลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุน BGF World Agriculture Fund (กองทุนรวม
หลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน 
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

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

กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด 
KTAM World Bond Fund : KT-Bond 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Templeton Global Bond Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน  

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด ww.ktam.co.th) 
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กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด 
KTAM World Property Fund : KT-Property 

 

 

ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  ประเภทรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน 
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน มุงลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุม
อุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาคอสังหาริมทรัพย โดย
เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund 
(กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) 
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

นโยบายการจายปนผล  บริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิใน
งวดบัญชีที่จายเงินปนผล และการจายเงินปนผลดังกลาว จะไมทําให
กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผล ทั้งนี้ 
ไมเกินปละ 4 ครั้ง (โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของ
กําไรสะสมหรือกําไรสุทธินั้นๆ ) 

มูลคาขั้นตํ่าในการซื้อครั้งตอไป  
มูลคาขั้นตํ่าในการขายคืน  

1,000  บาท 
ไมกําหนด 

วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุน ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น. 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศใน 
เว็บไซดบริษัทจัดการ www.ktam.co.th)  
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กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 
W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker : CHINA 

 

 

ประเภท กองทุนรวมอีทีเอฟที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)   
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน กองทุนจะใชกลยุทธการบริหาร
กองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเนนลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® 
(กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปนกองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียง
กองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 

นโยบายการจายปนผล  บริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิใน
งวดบัญชีที่จายเงินปนผล และการจายเงินปนผลดังกลาว จะไมทําให
กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผล  
ทั้งนี้ ไมเกินปละ 4 ครั้ง (โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 
ของกําไรสะสมหรือกําไรสุทธินั้นๆ ) 

การซื้อขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก (หลัง IPO) 

ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันและเวลาทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศ
ในเว็บไซดบริษัทจัดการ www.ktam.co.th)  

กองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร 
KTAM Gold ETF Tracker : GLD 

 

 

ประเภท กองทุนรวม Thai ETF on foreign ETF ที่เนนลงทุนในหนวย
ลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)   
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน บริหารกองทุนเชิงรับ (Passive 
management strategy) โดยมีนโยบายเนนลงทุนในหนวยลงทุน SPDR@ 
Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี
ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 

นโยบายการจายปนผล  ไมมีนโยบายจายเงินปนผล 
การซื้อขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก (หลัง IPO) 

ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันและเวลาทําการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 
(ตรวจสอบวันที่มิใชวันทําการรับคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนซึ่งจะประกาศ
ในเว็บไซดบริษัทจัดการ www.ktam.co.th) 



รายงานประจําป 2554 46 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  : Provident Fund 
 

บริษัทใหบริการปรึกษาแนะนําการจัดตั้งและรับโอนกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อเปนสวัสดิการการออม
เงินที่มั่นคงของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจตางๆ  โดยสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะ
ไดรับเงินที่ตนเองสะสมและเงินที่องคกรจายสมทบไวกับกองทุนทุกเดือนเมื่อส้ินสมาชิกภาพ  และเงินที่
สมาชิกสะสมระหวางปในกองทุนนั้น สามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดไมเกิน 500,000 บาท/ป ตามที่
กฎหมายกําหนด ลักษณะของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอาจเปน “กองทุนเดี่ยว” (Single Fund) สําหรับ
นายจางรายเดียวซ่ึงเปนกองทุนที่มีขนาดคอนขางใหญ หรือเปนลักษณะของ “กองทุนรวม” (Pooled 
Fund) และกองทุนรวมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ที่ประกอบดวยนายจางหลายรายรวมกัน 
สําหรับนายจางที่เริ่มจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือนายจางที่มีขนาดกองทุนสํารองเล้ียงชีพไมใหญ
มากนัก เพื่อประโยชนในการกระจายการลงทุนใหเหมาะสมตามแผนการลงทุนที่ตองนําเสนอให
คณะกรรมการกองทุนพิจารณากอนการลงทุน  
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  : Property Fund  
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนกองทุนรวมซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวย
ลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และนําไปจัดหาผลประโยชนโดย
การใหเชาพื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน
เพื่อกอใหเกิดรายไดประจํา 
 

กองทุนสวนบุคคล  : Private Fund  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคลดวยความมุงมั่นในการเพิ่มการใหบริการบริหารเงินลงทุนแก

นักลงทุนในรูปแบบนโยบายตางๆ เชน กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้เอกชน กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารตางประเทศ เปนตน ซ่ึงผู
ลงทุนสามารถกําหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงคและขอจํากัดการลงทุน และความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงเฉพาะตัวได ซ่ึงจะทําใหผูลงทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ ใน
การจัดการลงทุนบริษัทมีหนาที่ในการทําความรูจักกับลูกคาเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูลงทุน และกําหนด
รูปแบบการลงทุนของผูลงทุนแตละราย เมื่อศึกษาขอมูลแลว ก็จะทําการกําหนดแผนการลงทุนที่
เหมาะสมใหกับผูลงทุนกอนที่จะทําการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังมีหนาที่ในการใหขอมูลแกผูลงทุน 
โดยจัดทํารายงานการลงทุนสงใหผูลงทุนตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผูลงทุนกําหนด  
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มูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการ 
(แบงตามกลุมธุรกิจ) 

 
 กลุมธุรกิจกองทุนรวม (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2554) 

1 กองทุนรวมกรุงไทยอิเมอรจิ้งบอนดมารเก็ต KTEB 1,097,531,739.37 บาท 
2 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 KTSIV3M1 1,961,887,179.55 บาท 
3 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน2 KTSIV3M2 1,405,067,563.45 บาท 
4 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน3 KTSIV3M3 1,473,069,155.59 บาท 
5 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน1 KTSIV6M1 861,933,699.85 บาท 
6 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน2 KTSIV6M2 349,288,058.92 บาท 
7 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน3 KTSIV6M3 136,338,897.93 บาท 
8 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน4 KTSIV6M4 889,490,921.33 บาท 
9 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน5 KTSIV6M5 849,355,979.19 บาท 
10 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6 KTSIV6M6 755,348,546.03 บาท 
11 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน1 KTFIX3M1 1,553,366,718.72 บาท 
12 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน2 KTFIX3M2 998,940,925.60 บาท 
13 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 KTFIX3M3 669,036,933.35 บาท 
14 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน1 KTFIX6M1 596,358,284.26 บาท 
15 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน2 KTFIX6M2 93,478,087.12 บาท 
16 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน3 KTFIX6M3 178,614,514.21 บาท 
17 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน4 KTFIX6M4 203,870,272.38 บาท 
18 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน5 KTFIX6M5 494,066,608.83 บาท 
19 กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET 50 KSET50LTF 337,894,416.71 บาท 
20 กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว KSLTF 105,760,916.70 บาท 
21 กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ KSRMF 61,464,090.88 บาท 
22 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล KTDF 25,136,204.37 บาท 
23 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 2 KTFF2 149,759,741.87 บาท 
24 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 4 KTFF4 688,540,079.99 บาท 
25 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 5 KTFF5 397,116,712.30 บาท 
26 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6 KTFF6 216,403,899.95 บาท 
27 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7 KTFF7 791,591,821.23 บาท 
28 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 8 KTFF8 612,734,733.74 บาท 
29 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 KTFF12 691,285,863.97 บาท 
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30 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 13 KTFF13 122,951,071.41 บาท 
31 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 16 KTFF16 621,693,483.58 บาท 
32 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 17 KTFF17 337,734,347.97 บาท 
33 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 18 KTFF18 310,460,672.77 บาท 
34 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 19 KTFF19 687,322,087.80 บาท 
35 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน4 KTFF23 999,082,509.03 บาท 
36 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย ซี KTSUPC 418,021,508.04 บาท 
37 กองทุนเปด เคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร GLD 929,573,249.87 บาท 
38 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี9 KTSUPB9 477,066,082.98 บาท 
39 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี11 KTSUPB11 301,274,092.43 บาท 
40 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี12 KTSUPB12 233,211,640.10 บาท 
41 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี13 KTSUPB13 1,230,362,608.93 บาท 
42 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี14 KTSUPB14 1,980,717,564.35 บาท 
43 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี15 KTSUPB15 2,384,412,872.91 บาท 
44 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี16 KTSUPB16 708,688,849.28 บาท 
45 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี17 KTSUPB17 314,437,051.14 บาท 
46 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี18 KTSUPB18 1,126,752,307.94 บาท 
47 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี19 KTSUPB19 1,037,047,708.80 บาท 
48 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี20 KTSUPB20 536,494,302.29 บาท 
49 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี21 KTSUPB21 2,118,083,258.59 บาท 
50 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี22 KTSUPB22 3,177,500,053.91 บาท 
51 กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย บี23 KTSUPB23 2,015,441,226.59 บาท 
52 กองทุนเปดเคแทม คอมเพล็คซ รีเทิรน ไชนา ลิงค ฟนด KT-CLink 261,928,014.72 บาท 
53 กองทุนเปด เคแทม เวิลด โกลด แอนด เพรเชียส เอคควิต้ี KT-Precious 375,121,173.62 บาท 
54 กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล  เทรเชอรี่ ฟนด 1 KTGT1 7,947,720.01 บาท 
55 กองทุนเปดเคแทม อินเวสเมนท เลเจนด ฟนด KTIL 138,302,293.29 บาท 
56 กองทุนเปดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟอ KTILB 117,746,271.94 บาท 
57 กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว KTLF 1,600,262,114.41 บาท 
58 กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 KTLF70/30 1,809,471,255.55 บาท 
59 กองทุนเปดเคแทม โกลด ฟนด KT-Gold 331,108,488.82 บาท 
60 กองทุนเปดเคแทม โกลด เพื่อการเลี้ยงชีพ KT-Gold RMF 365,072,597.51 บาท 
61 กองทุนเปด เคแทม เวิลด อะกริคัลเจอร ฟนด KT-Agri 126,828,119.24 บาท 
62 กองทุนเปดกรุงไทย คอรปอเรท KT-Corp 744,741,472.64 บาท 
63 กองทุนเปด เคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด KT-Mining 232,239,865.52 บาท 
64 กองทุนเปด เคแทม ออยล ฟนด KT-Oil 386,639,181.08 บาท 
65 กองทุนเปดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร CHINA 229,566,676.70 บาท 
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66 กองทุนเปดกรุงไทย รัสเซีย ฟกซอินคัม1 KTRF1 673,890,463.33 บาท 
67 กองทุนเปดกรุงไทย รัสเซีย ฟกซอินคัม2 KTRF2 397,483,318.40 บาท 
68 กองทุนเปดกรุงไทย รัสเซีย ฟกซอินคัม3 KTRF3 213,693,296.43 บาท 
69 กองทุนเปดกรุงไทย รัสเซีย ฟกซอินคัม4 KTRF4 152,330,423.20 บาท 
70 กองทุนเปดกรุงไทย 8 เอ็ม 8% ทริกเกอร ฟนด3 KT-Trigger3 517,139,273.32 บาท 
71 กองทุนเปดกรุงไทย 8 % ทริกเกอร ฟนด4 KT-Trigger4 55,574,175.42 บาท 
72 กองทุนเปดกรุงไทย 10 เอ็ม 5+5% ทริกเกอร ฟนด KT10M5+5% 135,943,596.51 บาท 
73 กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล KTSF 370,918,369.92 บาท 
74 กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย KTSS 10,636,174,695.94 บาท 
75 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น KT-ST 308,705,271.99 บาท 
76 กองทุนเปดกรุงไทย เซฟว่ิง ฟนด KTSV 3,058,567,098.14 บาท 
77 กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟนด KTSE 341,813,677.14 บาท 
78 กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด KT-Bond 42,512,753.76 บาท 
79 กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด KT-Finance 100,900,114.97 บาท 
80 กองทุนเปด เคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด KT-Energy 557,703,953.33 บาท 
81 กองทุนเปด เคแทม เวิลด พร็อพเพอรต้ี ฟนด KT-Property 19,481,661.70 บาท 
82 กองทุนเปด เคแทม ยูเอส ทริกเกอร ฟนด KTUR 146,154,708.09 บาท 
83 กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) RMF1 820,101,504.07 บาท 
84 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) RMF2 759,033,738.44 บาท 
85 กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) RMF3 2,031,376,298.79 บาท 
86 กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) RMF4 354,284,928.00 บาท 
87 กองทุนเปดไทยสรางโอกาส TOF 1,150,129,215.82 บาท 
88 กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 TOF2 1,792,318,764.95 บาท 
89 กองทุนเปดไทยทวีทุน TTPF 1,197,370,042.87 บาท 
90 กองทุนเปดไทยทวีทุน 2 TTPF2 1,852,177,140.23 บาท 
91 กองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง   VAYU1 82,912,057,414.02 บาท 

 รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนรวม   158,037,872,261.93 บาท 

 คิดเปนรอยละ 43.29 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2554 50 

 กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2554) 
 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง1) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยคอมเมอรเชียลอินเวสเมนต TCIF 2,019,393,298.08  บาท 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตลาดไท TTLPF 1,922,969,345.47  บาท 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาดุสิตธานี DTCPF 4,339,075,233.39  บาท 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยรีเทลอินเวสเมนต TRIF  2,647,549,810.07  บาท 
รวม  10,928,987,687.01 บาท 

  
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงนิ (กอง 2)  

  13,063,394,497.43  บาท 

  
3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง (กอง 4)  

  84,048,007,588.86 บาท 

     
รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  108,040,389,773.30 บาท 

คิดเปนรอยละ 29.59 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
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ผลการดําเนินงานของกองทุน 
 

 กลุมธุรกิจกองทุนรวม (ส้ินสุด ณ 30 ธันวาคม 2554) 

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)  1 ธค. 46 166,038.04 16.6038 2.13% 0.83% 2.00% 4.78% 36.62% 135.35% 46.21%

กองทุนรวมวายุภกัษ หนึง่ ประเภท ก2)  1 ธค. 46 76,451.90 10.9217 0.23% 2.91% 3.01% 6.46% 20.15% 72.20% 46.21%

กองทุนรวมวายุภกัษ หนึง่ ประเภท ข3)  4 ธค. 46 89,586.14 29.8620 3.81% 1.47% 3.57% 5.86% 58.00% 274.48% 44.28%
กองทุนรวมวายภัุกษ หนึ่ง โดยบลจ.กรุงไทย4)  1 ธค. 46 82,912.06 16.5824 2.15% 0.85% 1.99% 4.76% 36.49% 135.08% 46.21%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 5) - - - 6.95% 0.76% 0.65% 1.60% 66.73% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 14 ครั้งรวม 4.11 บาทตอหนวย

2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 15 ครั้งรวม 4.65 บาทตอหนวย

3) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 8 ครัง้รวม 3.26 บาทตอหนวย

4) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 14 ครั้งรวม 4.11 บาทตอหนวย

5) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรพัยฯ, 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 2554)
นับตั้งแต

จัดตั้ง

กองทุน

 
กองทุนรวมผสม

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส (TOF) 1)  21 ก.พ. 45 16.3375 8.21% -0.48% -1.82% 0.55% 141.28% 425.37% 111.56%

กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพ่ือการเล้ียงชพี (RMF1) (RMF1)  18 ก.ย. 45 36.3470 9.22% -2.59% -3.55% -0.66% 133.24% 263.51% 111.81%

กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 (TOF2)2)  25 ต.ค. 45 16.0088 9.86% -1.25% -1.40% 2.15% 161.44% 351.70% 113.73%

กองทุนเปดกรุงไทยคอรปอเรท (KT-CORP)  5 ต.ค. 54 14.9248 N/A N/A N/A N/A N/A 1.20% 19.86%

กองทุนเปดกรุงไทย 8 เอ็ม 8% ทรกิเกอร ฟนด 4 (KT-TRIGGER4) 12 ต.ค. 54 10.4699 N/A N/A N/A N/A N/A 4.70% 8.52%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3)
- - 6.95% 0.76% 0.65% 1.60% 66.73% - -

 SET Index - - 11.91% -1.55% -2.12% -0.72% 127.87% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 16 ครั้งรวม 13.95 บาทตอหนวย

2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 14 ครั้งรวม 12.2 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

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดไทยทวีทนุ 2 (TTPF2) 1) 24 ก.ย. 53 341.6465 1.05% -1.73% -4.75% -7.63% N/A -0.83% 5.34%

กองทุนเปดไทยทวีทนุ  (TTPF) 2)
24 ก.พ. 54 1,638.6150 14.39% -8.20% -11.33% N/A N/A -9.94% 4.43%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3) - - 6.95% 0.76% 0.65% 1.60% 66.73% - -

 SET Index - - 11.91% -1.55% -2.12% -0.72% 127.87% - -

1) จดทะเบียนกองทนุ ณ วนัที่ 10 ก.ย. 2551 บริหารจัดการโดย บลจ. ไอเอ็นจี และเปลี่ยนบริษัทจัดการเปน บลจ. กรุงไทย เม่ือวนัที ่24 ก.ย. 2553

2) จดทะเบียนกองทนุ ณ วนัที่ 18 มี.ค. 2546 บรหิารจัดการโดย บลจ. ไอเอน็จี และเปลีย่นบรษัิทจัดการเปน บลจ. กรงุไทย เม่ือวันที่ 24 ก.พ. 2554

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

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับต้ังแต

วนัที่เปล่ียนบริษัท

จัดการ

ช่ือกองทุนรวม
วันที่เปล่ียนบริษัท

จัดการ

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)
นับตั้งแตวนัที่

เปล่ียนบริษัท

จัดการ

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)

นบัต้ังแต

จัดตั้งกองทนุ
ช่ือกองทุนรวม

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับต้ังแต

จัดตั้งกองทนุ

วันจดทะเบียน

 



รายงานประจําป 2554 52 

กองทุนรวมตราสารหน้ี

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

4 ธ.ค. 43 11.1730 3.30% 2.64% 1.69% 1.38% -0.22% 3.04% 4.38%

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF2) (RMF2)  18 ก.ย. 45 12.7097 3.75% 3.22% 2.27% 1.98% 0.07% 2.92% 3.66%

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครฐัเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3) (RMF3)  20 ต.ค. 48 12.2822 4.04% 3.46% 2.50% 2.16% 0.03% 3.68% 5.20%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - 8.01% 6.11% 4.54% 3.93% 1.86% - -

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST) 21 ก.ย. 54 10.0904 3.29% N/A N/A N/A N/A 3.27% 3.75%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3) - - 3.84% -1.75% -1.17% -0.88% -0.29% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 8 คร้ังรวม 1.88 บาทตอหนวย

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

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

3) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 80 ของอัตราผลตอบแทนของการลงทนุในพันธบตัร (Zero Rate Return) (ZRR) Index ทีม่ีอายุ 6 เดอืน ทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA)

    และรอยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดอืน

*   คํานวณผลตอบแทนเทียบเปนรอยละตอป 

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)
นบัตั้งแต

จัดตั้งกองทุน

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับตั้งแต

จัดตั้งกองทุน

    กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล (KTDF) 1)

 
กองทุนรวมตลาดเงิน

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (KTSS) 11 พ.ค. 49 11.4506 3.04% 2.85% 2.59% 2.36% 1.46% 2.58% 1.84%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - 1.93% 1.86% 1.73% 1.59% 1.06% - -

กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF4) (RMF4) 9 ธ.ค. 51 10.3685 2.82% 2.67% 2.44% 2.22% 1.22% 1.21% 1.97%

กองทุนเปดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟนด (KTSV) 4 มิ.ย. 52 10.3672 2.87% 2.72% 2.47% 2.24% N/A 1.43% 1.91%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - 3.64% 3.35% 3.04% 2.75% 1.92% - -
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท 

ระยะเวลา 3 เดอืน ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB - - 1.93% 1.86% 1.73% 1.59% 1.06% - -
1) AIMC Benchmark อัตราดอกเบีย้เงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 3 เดอืน ของธนาคารพาณิชย  3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

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

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับตั้งแต

จัดตั้งกองทุน

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)

นบัตั้งแต

จัดตั้งกองทุน

 
กองทุนรวมตลาดเงินตางประเทศ

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ ฟนด1 (KTGT1) 21 พ.ค. 2551 7.5723 -0.04% -5.30% -2.35% 1.57% -2.50% -6.72% -5.20%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1)

- - 2.46% -1.95% 0.62% 4.85% -0.78% - -
1) อัตราดอกเบี้ย 7-Day LIBID (GBP) คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)

ชื่อกองทุนรวม วันจดทะเบียน
นับตั้งแต

จดัตั้งกองทุน

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับตั้งแต

จดัตั้งกองทุน
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กองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดเคแทม อินเวสเมนท เลเจนด ฟนด (KTIL) 3 ก.พ. 2552 12.8304 3.72% -15.12% -16.56% -8.12% N/A 28.50% 17.22%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - 5.66% -2.52% -3.36% 1.24% - - -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด (KT-Energy) 3 ก.ค. 52 12.2854 12.56% -19.55% -23.42% -12.63% N/A 23.08% 27.12%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - 18.35% -4.67% -7.96% 5.49% - - -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด (KT-Finance) 29 ต.ค. 52 8.2321 5.76% -17.06% -17.59% -15.56% N/A -17.68% -23.40%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3) - - 5.29% -18.93% -20.59% -17.21% - - -

กองทุนเปดเคแทม ออยล  ฟนด (KT-OIL) 29 เม.ย. 53 8.4586 25.67% 1.76% -14.56% -4.61% N/A -15.41% -2.81%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 4) - - 25.00% 2.25% -6.85% 8.92% - - -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด (KT-MINING) 14 พ.ค. 53 9.0189 4.97% -25.19% -27.40% -28.89% N/A -9.81% -5.94%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 5) - - 4.61% -22.48% -23.80% -23.66% - - -

กองทุนเปดเคแทม โกลด ฟนด (KT-GOLD) 9 ก.ย. 53 13.2927 5.17% 14.29% 20.86% 22.03% N/A 33.18% 28.91%

กองทุนเปดเคแทม โกลด เพ่ือการเล้ียงชีพ (KT-GOLD RMF) 7 ต.ค. 53 12.7337 5.57% 15.05% 21.74% 22.97% N/A 27.58% 22.82%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 6) - - -1.73% 7.60% 15.08% 17.20% - - -

กองทุนเปดเคแทม คอมเพล็คซ รีเทิรน ไชนา ลิงค ฟนด (KT-CLink)7) 28 ต.ค. 53 9.9698 0.97% 0.44% 1.00% 2.98% N/A -0.30% -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด โกลด แอนด เพรเชยีส เอคควิต้ี (KT-PRECIOUS) 19 พ.ย. 53 8.4548 -3.51% -11.26% -17.20% -20.45% N/A -15.45% -7.12%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 8) - - -4.83% -3.52% -8.54% -10.77% - - -

กองทุนเปดเคแทม ยูเอส ทรกิเกอร ฟนด (KTUR) 5 เม.ย. 54 9.4662 12.65% -2.87% N/A N/A N/A -5.34% -1.16%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 9)
- - 13.02% -1.86% - - - - -

กองทุนเปดเคแทม  เวิลด อิกรคิัลเจอร ฟนด (KT-AGRI) 27 พ.ค. 54 8.2808 7.40% -16.19% N/A N/A N/A -17.19% -7.73%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 10)
- - 11.62% -8.22% - - - - -

กองทุนเปดเคแทม เวิลด พรอพเพอรตี้ ฟนด (KT-PROPERTY) 23 ก.ย. 54 10.6322 5.72% N/A N/A N/A N/A 6.32% 10.74%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 11) - - 9.16% - - - - - -

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับตั้งแต

จัดตั้งกองทุน

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2554)

นบัตั้งแต

จัดตั้งกองทุน
ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

 
 

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

9) Benchmark = คํานวณจาก S&P 500 Index ในสกลุเงินดอลลารสหรฐั คํานวณโดยปรบัสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกลุบาท

10) Benchmark = คํานวณจาก DAX Global Agribusiness Index ในสกลุเงินดอลลารสหรฐั คํานวณโดยปรบัสวนตางของอตัราแลกเปลี่ยนเปนเงินสกลุบาท

11) Benchmark = คํานวณจาก FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ในสกลุเงินดอลลารสหรัฐ คํานวณโดยปรบัสวนตางของอัตราแลกเปลีย่นเปนเงินสกลุบาท  
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กองทุนรวม ETF ท่ีเนนลงทุนในหนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดดบัเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร (CHINA) 17 พ.ย. 53 5.7246 -0.75% -22.21% -23.84% -22.89% N/A -22.47% -21.44%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1) - - -0.33% -21.70% -23.35% -22.19% - - -

กองทุนเปดเคแทม โกลด อีทีเอฟ แทรก็เกอร (GLD) 3 ส.ค. 54 2.2416 -2.95% N/A N/A N/A N/A -1.48% 0.36%
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - -1.73% - - - - - -

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

2) Benchmark = คํานวณจากดชันรีาคาทองคํา London Gold A.M. Fixing ในสกลุเงินดอลลารสหรัฐ คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลีย่นเปนเงินสกลุบาท

กองทุนรวมตราสารทุน

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทย ซเีล็คทีฟ อิควิตี้ ฟนด (KTSE) 1) 22 ต.ค.46 14.5395 8.48% -0.30% 1.69% 4.88% 160.56% 206.61% 69.54%
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว (KTLF) 2) 15 พ.ย. 47 17.9985 11.05% -2.01% -2.85% 0.14% 133.83% 98.94% 58.34%

กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว (KSLTF) 27 ธ.ค 49 16.9230 12.80% -2.18% -3.31% -2.92% 70.47% 69.28% 49.06%

กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพ่ือการเล้ียงชีพ (KSRMF) 27 ธ.ค 49 16.9283 12.58% -2.18% -3.56% -3.01% 66.71% 69.34% 49.06%

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 (KTLF 70/30) 2 ก.พ 50 22.8641 7.92% -1.84% -3.12% -2.69% 120.48% 128.77% 52.90%

กองทุนเปดกรุงไทย 8 เอ็ม 8% ทรกิเกอร ฟนด 3 (KT-TRIGGER3) 19 พ.ค. 54 9.4444 10.76% -0.22% N/A N/A N/A -5.56% -4.84%

กองทุนเปดกรุงไทย 10 เอ็ม 5+5% ทริกเกอร ฟนด 24 มิ.ย. 54 10.1914 12.33% 2.65% N/A N/A N/A 1.91% 0.23%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3) - - 11.91% -1.55% -2.12% -0.72% 127.87% - -

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET50 (KSET50LTF) 28 มิ.ย 50 14.2945 13.13% -0.29% -0.24% 2.40% 139.63% 42.70% 30.35%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 4) - - 12.90% -1.56% -2.39% -0.25% 127.02% - -

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 8 คร้ังรวม 7.6 บาทตอหนวย

2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 6 คร้ังรวม 1.45 บาทตอหนวย

3) AIMC Benchmark = คํานวณจากดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)

4) AIMC Benchmark = คํานวณจากดัชนตีลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย (SET50 Index)

NAV ตอ

หนวย
ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง ยอนหลัง

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

กองทุนเปดกรุงไทยหุนทนุปนผล (KTSF) 1)  9 มี.ค. 50 10.3419 11.46% -1.30% -2.49% 0.43% 139.32% 102.60% 52.58%

เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2) - - 11.91% -1.55% -2.12% -0.72% 127.87% - -

1) จดทะเบียนกองทนุ ณ วนัที่ 10 ก.ค. 2543

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสดุ ณ 30 ธันวาคม 2554)

ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน
นบัต้ังแต

จัดตั้งกองทนุ

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทนุ

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับตั้งแต

เปล่ียนนโยบายการ

ลงทนุ

ชือ่กองทุนรวม
วนัเปล่ียนแปลง

นโยบายการลงทนุ

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสดุ ณ 30 ธันวาคม 2554) นับตั้งแตวัน

เปล่ียน

นโยบายการ

ลงทนุ

เกณฑตามมาตรฐาน

ของ AIMC นับตั้งแต

จัดต้ังกองทนุ
ชือ่กองทุนรวม วันจดทะเบียน

ผลการดําเนินงาน (สิ้นสดุ ณ 30 ธันวาคม 2554)

นบัต้ังแต

จัดตั้งกองทนุ

 
 กลุมธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2554) 

 รวมท้ังสิ้น 30 กองทุน       73,356.52 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ 20.09 % ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
  

 กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2554) 
 รวมท้ังสิ้น  25 กองทุน       108,040.39 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ 29.59 % ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ 
 

 กลุมธุรกิจกองทุนสวนบุคคล (ส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2554) 
 รวมท้ังสิ้น 23  กองทุน       25,678.57 ลานบาท 
 คิดเปนรอยละ 7.03 % ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ  
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ในป 2554 ประเทศไทยเผชิญกับปจจัยเส่ียงมากมายทั้งจากปจจัยภายในและภายนอก สําหรับ
ปจจัยภายในนั้น ประเทศไทยเผชิญกับเหตุอุทกภัยคร้ังใหญซ่ึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในหลายภาคสวน 
ทําใหหลายบริษัทตองหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สําหรับปจจัยภายนอกนั้น เศรษฐกิจโลกตองเผชิญกับ
วิกฤติหนี้ยุโรปและยังเปนแรงกดดันตอภาวะเศรษฐกิจโลกอยางตอเนื่องในป 2555 ดังนั้น ระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งที่จะชวยสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและเติบโตอยางยั่งยืน 

จากปจจัยความเสี่ยงดังกลาว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการติดตามสถานการณอยาง
ใกลชิด และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปรับกลยุทธการ
ดําเนินงานไดทันตอสถานการณ โดยจะเห็นไดวา ในชวงเกิดวิกฤตการณน้ําทวมพื้นที่บางสวนของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูบริหาร คณะทํางานการบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ (BCP) และฝาย
งานตางๆ ที่เกี่ยวของไดดําเนินการตามแผนความเสี่ยงที่กําหนดไว โดยไดรวมประชุมหารือติดตาม
สถานการณและวางแนวทางการปองกัน เพื่อรองรับวิกฤตน้ําทวมอยางตอเนื่อง สงผลใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนในดานการใหบริการตอลูกคา ดานการลงทุน ดานการจัดสรร
หนวยลงทุนใหลูกคา และดานการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งดาน
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกคน  นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงความสําคัญตอแผน
ดังกลาว จึงไดกําหนดใหมีการทดสอบและทบทวนแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องอยางนอย 
ปละ 1 คร้ัง เพื่อพรอมรองรับการปฏิบัติงานและดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ประจําป ซ่ึงสามารถระบุปจจัยเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอบริษัทไวอยางครบถวน ทั้งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ  ทั้งยังไดระบุปจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) และสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) ตามแตละประเภทความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใหการ
จัดการความเสี่ยงสามารถทําไดอยางเปนระบบและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยึดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายในองคกร ตามแนวทางการกํากับแบบรวมกลุมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซ่ึงได
เชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงไวอยางครบวงจรและครอบคลุมความเสี่ยงที่สําคัญทั้ง 5 ดาน ไดแก 
ดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ และบริษัทไดทบทวนนโยบาย
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง (KRI) ระดับความ
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รุนแรงของความเสี่ยง (Risk scale) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่
ทนได (Risk Tolerance) ของความเสี่ยงทั้ง 5 ดานขางตน เพื่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยงดังกลาวตอ
ธนาคารกรุงไทยเปนประจําทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทไดประเมินความเสี่ยงตนเองตามแนวทางของ
ธนาคารกรุงไทยและสํานักงาน ก.ล.ต.เปนประจําทุกป เพื่อใหบริษัทสามารถประเมินระดับและ
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงไดชัดเจนและรอบดาน 

จากที่กลาวขางตน บริษัทไดเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเขากับแผนกลยุทธของ
บริษัทในป 2554 ที่มีเปาหมายในการเพิ่มสินทรัพยภายใตการบริหารจัดการและรักษาอันดับใหคงอยู  
1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม ควบคูกับการบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได
ตาม Risk Profile ของนักลงทุนแตละกลุม รวมทั้งเรงการบริหารจัดการระบบภายในเพื่อพัฒนาชอง
ทางการซื้อขายกองทุนใหมีความสะดวก ทันสมัย ทั้งนี้ บริษัทขยายการลงทุนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศอยางตอเนื่อง ดังเชน กองทุนรวมตางประเทศ ประเภท Target Fund กองทุนเปด เคแทม  
ยูเอส ทริกเกอร ฟนด (KTUR) ประเภทกองทุนมีอายุที่เพิ่มการลงทุนในกลุมประเทศใหม เชน ประเทศ
อิสราเอล ประเภทตราสารหนี้ตางประเทศ กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด (KT-Bond) กองทุนรวม
อีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) กองทุนเปด เคแทม โกลด อีทีเอฟ แทร็กเกอร(GLD) ซ่ึงเปนกองทุน 
ETF ทองคํากองทุนแรกในตลาดหุนไทย กองทุนรวม Sector Fund กองทุนเปด เคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ 
ฟนด (KT-Property) และกองทุนเปด เคแทม เวิลด อะกริคัลเจอร ฟนด (KT-AGRI) เปนตน ในสวนของ
กองทุนสวนบุคคลและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทไดรับเลือกใหเปนหนึ่งในผูบริหารกองทุนขนาดใหญ 
ดังเชน กองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
(กปพ.) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (EGAT) และกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (PEA) อันสะทอนใหเห็นถึงระบบการบริหารจัดการลงทุนและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เปนที่เช่ือถือไดของนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและกลุม
นักลงทุนทั่วไปไดเปนอยางดี 
 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงในป 2555 

ในป 2555 บริษัทยังคงดําเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกํากับแบบรวมกลุม
ของธนาคารแหงประเทศไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และหนวยงานกํากับดูแลตางๆ ทั้งนี้ บริษัทจะเพิ่ม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญทุกดาน เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑ 
Basel II หลักการที่ 2 (Pillar II) เร่ืองการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process: ICAAP)  
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กลาวโดยสรุป บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เปนระบบ  
มีโครงสรางและนโยบายการดําเนินการที่ชัดเจน ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงอยางรอบดาน 
นอกจากนี้ บริษัทไดเตรียมการนําระบบ KTB OpRisk Monitor ที่ธนาคารกรุงไทยไดพัฒนาขึ้นเพื่อชวย
ใหการวิเคราะหและติดตามขอมูลความเสี่ยงดานปฏิบัติการมีความถูกตองครบถวนและสามารถนํามา
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  
 (นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย ไดรับการแตงตั้งขึ้น ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ประกอบดวย 

1. นายบรรจบ ทองวิชิต ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมชาย โงววัฒนา กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุมาลี สุขสวาง กรรมการตรวจสอบ 
ผูอํานวยการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 12 ครั้ง และที่ประชุมไดเชิญผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ผูบริหารสํานักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี  
เขารวมประชุมในวาระที่เกี่ยวของ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญได 
ดังนี้ 

• สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจําป กอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวา รายงานการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป และมีการเปดเผยอยางพอเพียง ครบถวน และเชื่อถือได    

• ดูแลงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและ
อนุมัติแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําป 2554 ของสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
และสํานักตรวจสอบภายใน พรอมทั้งกํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนที่ไดรับอนุมัติ  

• สอบทานรายงานผลการกํากับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไขในดานตางๆ เชน การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบงาน
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ การปรับปรุงหรือจัดใหมีแนวปฏิบัติงานของบริษัทที่ครบถวนสมบูรณ และการ
อบรมใหความรูแกพนักงานในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เปนตน 

• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในและการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
เพื่อมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

• รวมหารือกับคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ
เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายในเรื่องผลการดําเนินงานและผลประกอบที่ไดตั้งไว 
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• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554 โดยการตอบคําถามใน
แบบประเมินตนเองสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  ที่จัดทําขึ้นตามแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน   

• พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายดวย
ความรอบคอบ มีความเปนอิสระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นวาบริษัทไดจัดทํางบ
การเงินและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจปจจุบัน 
 
 
 
  (นายบรรจบ  ทองวิชิต) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
 

 
 

 

 
 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

สําหรับปสิ้นสดุวันท่ี  31  ธันวาคม  2554  และ  2553 
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รายงานของผูสอบบัญชี 

 เสนอ ผูถือหุน  บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปน
ผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  
ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา  
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูจัดทําขึ้น 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 

/ ตามที่อธิบาย... 
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
Office of the Auditor General 

เงินแผนดินน้ัน คอืเงินของประชาชนทั้งชาต ิ
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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 ตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2.2 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
กิจการไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย  
ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป  
เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาเสดงเปรียบเทียบไดแสดง
ตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
 
 
 
 (นางยุพิน  ชลานนทนิวัฒน) 
 ผูอํานวยการสํานักงาน 
 
 
 
 (นางมณี  วัชระกิจจา) 
 ผูอํานวยการกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
Office of the Auditor General 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555  
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