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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  (Important Financial Information) 
หน่วย : พันบาท 

Unit : Thousand Baht 
  2562 2561 2560 2559 2558 
ฐานะทางการเงิน (Financial Standing) 

สินทรัพย์รวม 
1,540,735 1,427,427 1,139,993 911,670 812,175 

Total Asset 
หนีส้ินรวม 

423,131 436,855 386,057 301,483 249,689 
Total Liabilities 
ทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
Registered and Paid-up Capital 
จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
Number of shares 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 

10 10 10 10 10 
Par Value (Baht) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

1,117,604 990,572 753,936 610,187 562,486 
Total Shareholders’ Equity 
ผลการด าเนินงาน (Operating Performance) 

รายได้รวม 
2,323,130 2,302,119 1,814,918 1,443,130 1,179,042 

Total Income 
ค่าใช้จ่ายรวม 

1,583,418 1,607,410 1,340,950 1,121,774 899,650 
Total Expense 
ก าไรสุทธิ 

591,652 555,783 379,705 257,181 222,688 
Net Profit 
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 
4.47 3.76 3.19 3.09 3.31 

Current Ratio (Times) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 

52.94 56.11 50.36 42.15 39.59 
Return on Equity: ROE (%) 
อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 

25.47 24.14 20.92 17.82 18.89 
Net Profit Margin (%) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 

38.4 38.94 33.31 28.21 27.42 
Return on Total Assets: ROA (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 

2,478.12 1543.24 771.84 382.06 267.08 
Return on Fixed Assets (%) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 

1.51 1.61 1.58 1.57 1.45 
Assets turnover (Times) 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (เท่า) 

0.38 0.44 0.51 0.49 0.44 
Debt to Equity (Times) 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 

55.88 49.53 37.70 30.51 28.12 
Book Value Per Share (Baht) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 

29.58 27.79 18.99 12.86 11.13 
Earnings Per Share (Baht) 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 

25.00 22.75 16.00 11.60 10.25 
Dividend Per Share (Baht) 
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานของบริษัท  

 

 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของบริษัท 

 

 
 

 
 

ท่ีมา : ข้อมลูจากสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC)  
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 สารจากประธานกรรมการ 
 (Statement of the Chairman of Board of Directors) 
  
 
 
 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา ตลาดการเงินมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จนท าให้เกิดความผันผวนสูง จากการด าเนิน
นโยบายทางการเงินและนโยบายด้านการค้าต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะการด าเนิน
นโยบายการจดัเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลจากประเทศสหรัฐอเมริกาสูงสดุจน
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อวงจรอุปทานโลก อันมีผลให้นักธุรกิจทั่วโลกขาดความเชื่อมั่นและมีความกังวลว่าความขัดแย้ง
ดงักล่าว อาจท าให้เกิดการตอบโต้จากประเทศจีน จนเกิดเป็นสงครามการค้า อนัจะน าไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ แต่ในช่วง
ปลายปี 2562 ก็มีสัญญาณในการที่มหาอ านาจทัง้สองสามารถจะบรรลุข้อตกลงได้ จึงท าให้เศรษฐกิจโลก มีลักษณะการ
เจริญเติบโตอย่างช้าๆ ไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่มีผู้กงัวล 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 ก็ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าของมหาอ านาจทัง้ 2 ประเทศ 
ประกอบกบัการท่ีค่าเงินบาทแข็งคา่ขึน้มากกว่าประเทศต่างๆ  ในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศที่
มีอตัราการเจริญเติบโตแบบถดถอย ท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอตัราการเติบโตที่ถดถอย คือมีอตัรา
การเจริญเติบโตที่ระดบัร้อยละ 2.4 จากที่มีการเจริญเติบโตร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ในส่วนของรัฐบาลก็ได้ด าเนินนโยบายต่างๆ 
เพื่อผลกัดนัให้เศรษฐกิจของประเทศขบัเคล่ือนไปได้และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลดอตัราดอกเบีย้มาตรฐานลงสู่ระดบั
ร้อยละ 1.25 เพื่อบรรเทาการแข็งค่าขึน้ของค่าเงินบาทท่ีกดดนัความได้เปรียบการส่งออกของประเทศ 
 ในส่วนการให้บริการของบริษัทฯ นัน้ ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้หยดุยัง้ในการท่ีจะคิดค้นผลิตภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และการ
เพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่นกัลงทนุอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ทัง้นีใ้นปี 2562 ที่ภาวะตลาดการเงินมีความผนัผวนสงูก็
ได้มีการแนะน าให้ลูกค้าและนักลงทุน ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ฐานและกองทนุตราสารหนี ้ซึง่สามารถท าผลตอบแทนในระดบัท่ีน่าพอใจ และในภาวะที่อตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัต ่า ในส่วน
การให้การบริการด้านอื่น บริษัทฯ ตระหนกัถึงสภาวะตลาดการเงินท่ีผนัผวนมาก การเข้าถึงข่าวสารให้ทนัสถานการณ์เพื่อชว่ยใน
การตดัสินใจนัน้มีความส าคญัมาก ในยุคที่ข่าวสารและเทคโนโลยีมีความส าคญัอย่างยิ่ง  ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัท า Line 
เพื่อเป็นช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกสบายเพิ่มขึน้จากการด าเนินการด้าน Facebook Live ในปี 2561 ด้วยบริษัทฯ 
ตระหนกัดีว่าตลาดการเงินมีความผนัผวนและความเส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์สงูขึน้โดยตลอด จึงมีความมุ่งมัน่ที่จะมีการพฒันา
ด้านผลิตภณัฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมต่อการลงทุนในแต่ละสถานการณ์และการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการเข้าถึง
ข้อมลูและการติดต่อส่ือสารกบันกัลงทนุอย่างต่อเนื่องและมีคณุภาพ 

ด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นัน้ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภายใต้การจดัการรวมทัง้สิน้ 828,201 ล้านบาท
เทียบกับสิน้ปี 2561 ที่ 775,846 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตอตัราร้อยละ 6.7 ซึ่งเ ป็นการเติบโตในระดบัเดียวกับอุตสาหกรรม  
ซึง่อตุสาหกรรมการจดัการกองทนุ มีอตัราการเติบโตที่ระดบัร้อยละ 7.9 
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ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณลกูค้า นกัลงทุนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนท่ีได้ให้ ความไว้วางใจ 
ความเชื่อมัน่ และให้การสนบัสนุนบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตเป็นบริษัทชัน้น าที่มีความมัน่คง มีผลิตภณัฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ
ทันสมัย ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเท
ความสามารถในการท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ชัน้น าในอุตสาหกรรมและขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ คุณธรรมและบรรษัทภิบาล มุ่งมัน่ในการปฎิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างและพฒันาบริษัทฯ 
ให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยัง่ยืน รวมทัง้สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และทกุภาคส่วนที่เก่ียวข้องตลอดไป 
 
 
 
 
 

 นายวชัรา ตนัตริยานนท์  
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปี 2562 

6 Annual Report 2019 
 

 

พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในรอบปี 2562 
Development of the Company for the year 2019 (2562 B.E.) 
 

การเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ในปี 2562 

  ตามที่บริษัทได้มีแผนออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของนกัลงทุนภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ รวมถึงกองทุนประเภท Term Fund โดยจะ
เปิดจ าหน่ายทุกสปัดาห์ ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับจากนกัลงทุนในตลาดเป็นอย่างดี โดยกองทุนที่บริษัทได้มีการเปิดเสนอขาย
กองทนุใหม่ในปี พ.ศ. 2562  ที่ผ่านมา รวมทัง้สิน้ประมาณ 75 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) มีมลูค่าทรัพย์สินกว่า 
213,035,294,403.00 บาท  มีดงัต่อไปนี ้
 

Seq. ชื่อย่อกองทนุ กองทนุเปิด  
ประเภทหน่วย

ลงทนุ 

วันจด
ทะเบยีน
กองทนุ 

ขนาดกองทุน  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62 

(บาท) 

1 KTFF217 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 217 Term Fund 16 ม.ค. 62 3,915,531,133.00 

2 KTFF207 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 207 Term Fund 16 ม.ค. 62 3,671,176,726.00 

3 KTFF212 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 212 Term Fund 23 ม.ค. 62 3,423,842,566.00 

4 KTFF213 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 213 Term Fund 30 ม.ค. 62 3,403,813,728.00 

5 KTFF208 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 208 Term Fund 30 ม.ค. 62 1,356,936,818.00 

6 KTFF218 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 218 Term Fund 6 ก.พ. 62 1,628,712,807.00 

7 KTFF214 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 214 Term Fund 6 ก.พ. 62 1,158,228,338.00 

8 KTFF219 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 219 Term Fund 13 ก.พ. 62 9,575,759,842.00 

9 KTFF215 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 215 Term Fund 13 ก.พ. 62 2,169,384,274.00 

10 KTFF223 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 223 Term Fund 21 ก.พ. 62 3,369,941,326.00 

11 KTFF221 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 221 Term Fund 21 ก.พ. 62 1,962,711,051.00 

12 KTFF220 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 220 Term Fund 27 ก.พ. 62 1,273,992,999.00 

13 KTFF228 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 228 Term Fund 6 มี.ค. 62 5,117,382,723.00 

14 KTFF224 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 224 Term Fund 6 มี.ค. 62 4,503,505,721.00 

15 KTFF222 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 222 Term Fund 6 มี.ค. 62 4,633,232,437.00 

16 KT-JPFUND-A กองทนุเปิดเคแทม เจแปน อิควิต้ี พาสซีฟ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดสะสมมูลค่า 12 มี.ค. 62 44,774,959.00 

17 KTSUPB138 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย์ บี138 Term Fund 13 มี.ค. 62 107,102,659.00 

18 KTFF225 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 225 Term Fund 13 มี.ค. 62 2,494,946,393.00 

19 KTSUPB139 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย์ บี139 Term Fund 20 มี.ค. 62 63,354,995.00 

20 KT-SAGA-A กองทนุเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ชนิด
สะสมมูลค่า 

ชนิดสะสมมูลค่า 20 มี.ค. 62 118,909,731.00 
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21 KTFF231 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 231 Term Fund 20 มี.ค. 62 2,918,627,887.00 

22 KTFF229 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 229 Term Fund 27 มี.ค. 62 3,281,189,588.00 

23 KT-THAIGOV กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย Term Fund 28 มี.ค. 62 63,695,092.00 

24 KT-THAIGOV2 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย2 Term Fund 3 เม.ย. 62 634,540,644.00 

25 KTFF232 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 232 Term Fund 3 เม.ย. 62 1,236,799,737.00 

26 KT-THAIGOV3 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย3 Term Fund 11 เม.ย. 62 339,375,053.00 

27 KT-THAIGOV4 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย4 Term Fund 24 เม.ย. 62 238,177,296.00 

28 KTFF230 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 230 Term Fund 24 เม.ย. 62 6,850,485,696.00 

29 KTFF226 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 226 Term Fund 30 เม.ย. 62 5,714,744,005.00 

30 KTFF234 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 234 Term Fund 8 พ.ค. 62 3,359,534,982.00 

31 KTFF233 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 233 Term Fund 8 พ.ค. 62 3,068,333,078.00 

32 KTFF235 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 235 Term Fund 15 พ.ค. 62 3,739,419,576.00 

33 KTFF239 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 239 Term Fund 22 พ.ค. 62 3,039,896,790.00 

34 KTFF236 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 236 Term Fund 22 พ.ค. 62 4,557,027,354.00 

35 KT-TRIG1 กองทนุเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1 Trigger Fund 24 พ.ค. 62 305,989,383.00 

36 KT-THAIGOV6 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย6 Term Fund 29 พ.ค. 62 305,741,109.00 

37 KT-THAIGOV7 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย7 Term Fund 5 มิ.ย. 62 135,220,919.00 

38 KTFF227 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 227 Term Fund 5 มิ.ย. 62 5,667,424,424.00 

39 KTFF240 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 240 Term Fund 12 มิ.ย. 62 4,964,822,352.00 

40 KTFF245 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 245 Term Fund 19 มิ.ย. 62 5,973,339,793.00 

41 KTFF241 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 241 Term Fund 19 มิ.ย. 62 3,183,978,497.00 

42 KTFF248 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 248 Term Fund 26 มิ.ย. 62 3,462,143,416.00 

43 KT-EMEQ-A กองทนุเปิดเคแทม อีเมอร์จ้ิง มาร์เก็ตส์ อิควิต้ี ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดสะสมมูลค่า 27 มิ.ย. 62 1,006,855,839.00 

44 KTFF249 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 249 Term Fund 3 ก.ค. 62 6,021,279,171.00 

45 KTFF246 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 246 Term Fund 3 ก.ค. 62 5,928,714,946.00 

46 KTFF250 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 250 Term Fund 10 ก.ค. 62 5,940,695,789.00 

47 KTFF237 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 237 Term Fund 10 ก.ค. 62 3,999,535,564.00 

48 KTFF247 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 247 Term Fund 24 ก.ค. 62 3,339,165,304.00 

49 KTGF4Y1 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 4Y1 Feeder Fund/ 
Term Fund 

25 ก.ค. 62 271,494,043.00 

50 KT-CARE-A กองทนุเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดสะสมมูลค่า 31 ก.ค. 62 253,844,313.00 

51 KTFF238 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 238 Term Fund 31 ก.ค. 62 1,012,814,002.00 
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52 KTFF257 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 257 Term Fund 7 ส.ค. 62   1,533,597,858.00  

53 KTFF252 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 252 Term Fund 7 ส.ค. 62   2,921,027,027.00  

54 KTSUPAI5 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย์ 5 ห้ามขายผูล้งทนุรายย่อย Term Fund 13 ส.ค. 62   1,403,096,528.00  

55 PVDKTSS กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินส าหรับกองทนุส ารองเล้ียงชีพ For PVD 15 ส.ค. 62     699,290,247.00  

56 PVDKTFIX-1Y3Y กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนีร้ะยะ 1 ถึง 3 ปี ส าหรับกองทนุส ารอง
เล้ียงชีพ 

For PVD 15 ส.ค. 62   7,100,278,365.00  

57 KT-TRIG2 กองทนุเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2 Trigger Fund 19 ส.ค. 62   1,277,103,458.00  

58 KTSUPB140 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย์ บี140 Term Fund 28 ส.ค. 62   2,884,339,285.00  

59 KT-SUPPLY-UI กองทนุเปิดเคแทม ซพัพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟันด์ ห้ามขายผูล้งทนุราย
ย่อย 

ชนิดสะสมมูลค่า 2 ก.ย. 62   1,027,399,003.00  

60 KTGF30M1 กองทนุเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 30M1 Feeder Fund/ 
Term Fund 

6 ก.ย. 62   1,567,806,990.00  

61 KTSUPB141 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย์ บี141 Term Fund 11 ก.ย. 62   1,772,098,184.00  

62 KTSUPB142 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรพัย์ บี142 Term Fund 18 ก.ย. 62   4,886,430,460.00  

63 KTFF251 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 251 Term Fund 25 ก.ย. 62   1,854,865,740.00  

64 KTFF253 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 253 Term Fund 2 ต.ค. 62   2,716,905,189.00  

65 KTFF254 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 254 Term Fund 9 ต.ค. 62   1,960,081,011.00  

66 KTFF255 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 255 Term Fund 16 ต.ค. 62   2,951,978,068.00  

67 KTFF256 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 256 Term Fund 29 ต.ค. 62   5,611,644,173.00  

68 KT-ESG-A กองทนุเปิดกรุงไทย ก่อการดี ชนิดสะสมมูลค่า 30 ต.ค. 62     325,063,272.00  

69 KTFF263 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 263 Term Fund 6 พ.ย. 62   8,591,822,783.00  

70 KTFF259 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 259 Term Fund 6 พ.ย. 62   2,509,052,929.00  

71 KTFF264 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 264 Term Fund 20 พ.ย. 62   3,126,247,095.00  

72 KT-ESG RMF กองทนุเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพือ่การเล้ียงชีพ RMF 21 พ.ย. 62       42,023,438.00  

73 KTFF265 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 265 Term Fund 27 พ.ย. 62   3,063,974,481.00  

74 KTFF266 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 266 Term Fund 3 ธ.ค. 62   3,127,023,237.00  

75 KTFF267 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 267 Term Fund 20 ธ.ค. 62   5,273,998,714.00  

  รวม             213,035,294,403.00 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปี 2562 

9 Annual Report 2019 
 

 

 
ด้านพันธมิตรในการจัดจ าหน่ายหรือเสนอขายหน่วยลงทุน 
  โดยสรุปในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ท าการลงนามแต่งตัง้พนัธมิตรรายใหม่ เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ เพิ่มเติมจ านวน 2 ราย และยกเลิกจ านวน 1 ราย  คือ 1) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 2) บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  ทัง้นี ้ข้อมลู ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีพนัธมิตรที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สนบัสนุนการขายฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจบริษัทหลกัทรัพย์ กลุ่มธุรกิจธนาคาร และกลุ่มอื่น ๆ  รวมแล้วทัง้สิน้ 51 ราย 
 
ระบบงานนายทะเบียนกองทุนรวม 
  บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการให้บริการ โดยให้ความส าคญักบัความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง และสร้างความ พึงพอใจ
ในการใช้บริการของลกูค้า ซึง่ในปี พ.ศ. 2562 มีการพฒันาระบบทะเบียนกองทนุรวมของ บลจ. ดงันี ้
 • พัฒนาระบบให้รองรับโครงการ Wealth Advice for All ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่เป็นโครงการท่ีมีวตัถปุระสงคใ์ห้ลกูค้าสามารถมีโอกาสได้รับค าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงินได้
อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการของตนเองมากขึน้ 
 • เพิ่มช่องทางการช าระเงินส าหรับการซือ้หน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีธนาคาร (Direct debit) อีก 1 ธนาคาร คือ 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ซึง่ปัจจบุนัลกูค้าสามารถเลือกใช้บริการหกับญัชีธนาคารเพื่อซือ้หน่วยลงทุนได้ 11 ธนาคาร ดงันี ้
KTB, BAY, BBL, CIMBT, KBANK, KKP, SCB, TBANK, TISCO, TMB, UOBT   
 • ปรับปรุงระบบให้รองรับพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ 52) พ.ศ.2562 ในด้านต่าง ๆ ตาม
ข้อก าหนดของกรมสรรพากร 
 
บริการงานทะเบียนสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุง ด้านความปลอดภัย ในการเข้าถึงระบบข้อมูลสมาชิกแต่ละท่าน เมื่อสมาชิกเข้าระบบ 
PVD Online ด้วยรหัสเดิมแล้ว  ระบบจะฟ้องเตือนให้สมาชิกท าการเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ โดย รหัสใหม่ต้องประกอบไปด้วย 
ตวัเลข และ ตวัอกัษร หรือตวัอกัขระ รวมเป็น 8 หลกั และให้สมาชิกท าการตรวจสอบอีเมล์ ในหน้าข้อมลูส่วนตวัของสมาชิก หาก
ไม่มีข้อมลูดงักล่าวหรือประสงค์เปล่ียนแปลง สมาชิกสามารถท าการคีย์อีเมล์ใหม่ หรือ เปล่ียนแปลง ซึ่งถือว่าสมาชิกได้ท าการ
ลงทะเบียนในระบบ PVD Online เรียบร้อยแล้ว 
 
ด้านธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาตัวแทนขายอิสระ 

บริษัทฯ ได้ริเร่ิมในการเพิ่มช่องทางการขายกองทุนผ่านผู้แนะน าการลงทุนอิสระ (ตัวแทนขายอิสระ) ขึน้เมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 เพื่อขยายฐานลกูค้าและเพิ่มยอดขายกองทุน โดยตวัแทนขายอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิเป็นผู้แนะน าการลงทนุท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ได้ก าหนดคู่มือ
ปฏิบตัิงานของตวัแทนขายอิสระเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเส่ียงในการรับผิดของบริษัท อนัเกิดจากการกระท าของตวัแทนขาย
อิสระไว้ด้วย โดยสรุปผลการด าเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีตวัแทนขายอิสระ จ านวน 103 ราย และมีมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิกว่า 7,861 ล้านบาท 
 
บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้น บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จ ากัด 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัล”) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยืนยนัตวัตนทางดิจิทลัขึน้ ซึง่ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพฒันาและน าร่องการใช้ระบบการพิสจูน์และยืนยนั
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ตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID Platform)  โดยหลกัการของ Digital ID Platform คือ ผู้ที่ต้องการให้ลูกค้ายืนยนัตวัตนก่อน
ใช้บริการจะส่งข้อมูลถาม เพื่อขอการยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID Platform โดยจะตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้บริการ
ตรวจสอบข้อมูล เช่น กรมการปกครอง เป็นต้น ทัง้นี ้หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบข้อมลูจะส่งข้อมูลให้ผู้ที่ใช้บริการยืนยนั
ตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้การยืนยนัตวัตนแบบ non face to face มีความสะดวกรวดเร็ว ดงันัน้ ผู้ เก่ียวข้องซึ่งได้แก่ 
สมาคมธนาคารไทย, บริษัทข้อมลูเครดิตแห่งชาติ, สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย, สมาคมประกันวินาศภยัไทย, สมาคมประกัน
ชีวิตไทย, สมาคมการค้าผู้ให้บริการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  จึงได้ร่วมก่อตัง้ บริษัทเนชัน่แนล ดิจิทลั ไอดี จ ากดั (“NDID”) อนัเป็น
การส่งเสริมพฒันาของประเทศให้มีความก้าวหน้าและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการพิสจูน์และยืนยนัตวัตนที่ทันสมัย  
และผู้ ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ซึ่งจะเร่ิมให้บริการ Digital ID Platform เต็มรูปแบบตัง้แต่ 
ปี 2562 เป็นต้นไป  
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ผลงานพสูิจน์ความเป็น “มืออาชีพ” 
(The company's portfolio to show professionalism) 
 
 ตลอดระยะเวลาในปี 2562 บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์กองทนุท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆให้กบันกัลงทนุ เพื่อโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และได้รับการตอบรับท่ีดีอย่างมากมาย ประกอบด้วย 

-  กองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชัน่ (KT-SAGA) เน้นการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีการ
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ 
รวมถึงกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานต่างประเทศ เป็นต้น  

- กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิง้ มาร์เก็ตส์ อิควิตี ้ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EMEQ-A) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนใน
หน่วยลงทนุของกองทนุ Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I) (กองทนุหลกั) 

- กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-ESG-A) และกองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลีย้งชีพ 
(KT-ESG RMF) มีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของดชันีผลตอบแทนรวม อีเอสจี 
ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถคงผลการด าเนินงานที่ดีในระดับแนวหน้าของ
ประเทศ โดยมี Market Share เป็นล าดบัที่ 4 ของตลาดการลงทุน มีมลูค่าสินทรัพย์ภายใต้การจดัการ (AUM) รวมสทุธิ ณ วนัท่ี 
30 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 828,201 ล้านบาท เป็นอตัราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกบัปี 2561 

 

ทางด้านกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า อาทิ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงานบริษัท กสท 
โทรคมนาคม กองทุนส ารองเลีย้งชีพ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงานองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กองทุนส ารองเลีย้งชีพพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และรวมถึง
การได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการระบบทะเบียนสมาชิก กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงานการประปานครหลวง  
ซึง่จดทะเบียนแล้ว ส่งผลให้ AUM ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 119,340 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21% 
จากปี 2561 และบริษัทยังได้รับโอกาสในการเข้าไปบริหารจัดการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัย  
สโุขทยัธรรมาธิราช และกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี ้– ตราสารทุน) อีกด้วย 
นอกจากนี ้บริษัทได้มอบเงินสมทบทุนมลูนิธิชยัพฒันา จ านวน 2,403,257.40 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการจดัการ
ของกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการพฒันาอื่นๆของมลูนิธิชยัพฒันา  

 

 บริษัทฯ และผู้บริหาร ได้รับรางวลัมากมาย อาทิ รางวลั Best Asset Management CEO Thailand ในงาน International 
Finance Awards 2018 ซึ่งจัดโดย International Finance Publications ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินระดับแนวหน้าของประเทศ
อังกฤษ รางวัล Best Thailand Deal ในงาน 2018 FinanceAsia Achievement Awards รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น ในงาน 
วนัสตรีสากล ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวลัยอดเยี่ยม  Deal of the Year 
ในฐานะผู้จดัการกองทนุจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครัง้แรกของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
(TFFIF) ในงานประกาศผลรางวลั SET Awards 2019  
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 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานบริษัทมีความตัง้ใจท างานอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายด้านการลงทนุ โดยการท างานจะยึดหลกัธรรมาภิบาล และจะเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน
ที่มีการบริการและการบริหารงานท่ีดีเยี่ยม เป็นทางเลือกแรกของนกัลงทนุตลอดไป 
 
KTAM รับรางวัล Best Asset Management CEO Thailand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           นางชวินดา หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เข้ารับรางวลั Best 
Asset Management CEO Thailand จาก Mr. Phil Blizzard ในงาน International Finance Awards 2018 จดัโดย International 
Finance Publications ซึง่เป็นนิตยสารการเงินระดบัแนวหน้าของประเทศองักฤษ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั  

 
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ( Thailand Future Fund-TFFIF)  ได้รับรางวัล Best Thailand 
Deal ในงาน 2018 FinanceAsia Achievement Awards   
 

โดยมีนางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 3 
ขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
นางณัฐรี  พนัสสุทรากร (ที่ 2 ขวามือ) ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพืน้ฐาน บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) ในฐานะบริษัทจดัการกองทุน พร้อม
ด้วย นายรวินทร์  บญุญานสุาสน์ (ที่ 2 ซ้ายมอื) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย ใน
ฐานะที่ปรึกษาการเงิน  นายอนุวฒัน์  ร่วมสขุ 

(ที ่1 ขวามือ) กรรมการผู้จดัการ  หวัหน้าฝ่ายตลาดทนุ สายงานวานิชธนกิจและตลาดทนุ บริษัทหลกัทรัพย์ภทัร จ ากดั คณุวราห์ 
สุจริตกุล (ที่ 3 ซ้ายมือ) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด และคณะท างานฯ ร่วมรับรางวลั ณ โรงแรมแกรนด์  
ไฮแอท ประเทศฮ่องกง   
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KTAM คว้ารางวัล Deal of the Year จาก
งาน SET Awards 2019 
        นางชวินดา  หาญรัตนกูล กรรมการ
ผู้ จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ขึน้รับรางวัลยอด
เยี่ยม Deal of the Year ในฐานะผู้ จัดการ
กองทุนจากการเสนอขายหุ้ นต่อประชาชน
เ ป็นครั ง้แรกของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) จาก 

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดขึน้โดย 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  

 

 
นางชวินดา หาญรัตกูล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย  
จ ากัด (มหาชน) รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น 

พลต า ร ว จ เ อก  อดุ ล ย์  แ ส ง สิ ง แ ก้ ว 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลและ 
ใบประกาศเกียรติคุณ “สตรีนักบริหารดีเด่น สาขา
สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น (สถานประกอบ
กิจการขนาดกลาง)” ให้กบันางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อยกย่องและส่งเสริม
คณุค่าของสตรีท างาน ในงาน “วนัสตรีสากล ประจ าปี พ.ศ. 2562” จดัโดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  
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บลจ.กรุงไทยบริหาร กสล. การยางแห่ง
ประเทศไทย 2 ปี 

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล (ที่  3 
จากขวา) ประธานกรรมการ กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว ร่วมด้วยนางชวินดา หาญรัตน
กูล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จดัการ บริษัห
ลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในพิธีมอบสัญญาแต่งตัง้  บลจ. 
กรุงไทยให้เป็นบริษัทจดัการกองทุน กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพการยางแห่งประเทศไทยฯ 
ระยะเวลา 2 ปี โดยมีผู้ บริหารของบลจ. 
กรุงไทย และผู้แทนกรรมการกองทนุ ร่วมเป็นสกัขีพยาน  

 
 

บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศ. ดร. ประสาท  สืบค้า  (ที่ 1 ขวา) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ร่วมด้วย  นางชวินดา  หาญรัตนกูล (ที่ 2 ซ้าย) 
กรรมการผู้ จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในพิธีลงนาม
การน า เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปหา
ผลประโยชน์  โดยมอบความไว้วางใจให้ บลจ. 
กรุงไทย บริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล ของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  โดยมี ดร. ศิริ  
การเจริญดี (ที่ 2 ขวา) ประธานคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน และ ศ. ดร. 
วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลยัฯ ร่วม
เป็นสกัขีพยาน 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วางใจ บลจ.กรุงไทย บริหารกองทุนปีที่ 4 
ศาสตราจารย์ บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกบั นางชวินดา หาญรัตนกูล 

(ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ลงนามในสญัญาจ้าง บลจ.กรุงไทย
บริหารกองทนุส่วนบคุคล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเภทกองทนุผสม (ตราสารหนี ้– ตราสารทนุ ) เป็นระยะเวลาต่อเนื่องอีก 
3 ปี  ในพิธีลงนามสญัญาจ้างบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนส่วนบุคคล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี ้
– ตราสารทนุ ) โดยมีคณะผู้บริหารของทัง้ 2 องค์กรร่วมเป็นสกัขีพยาน 

 
 
KTAM ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจและแต่งตัง้ให้บริหารจดัการกองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และได้เข้าร่วมลงนามในพิธีแต่งตัง้บริษัทจดัการกองทุน เมื่อวนัที่  
23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี โดยมี นางชวินดา หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ (ล าดบัท่ี 4 จากซ้าย) และ นางสาวหสัวรา 
แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทุนส ารองเลีย้งชีพ (ล าดับที่ 3 จากซ้าย) จาก KTAM ร่วมลงนามพร้อมกับ 
นายปิยพจน์ รุธิรโก ประธานกรรมการกองทุน (ล าดับที่ 3 จากขวา) นายวัลลภ กิตติวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุน 
(ล าดับที่2 จากขวา) และนายสุชาติ โชติกธีรกุล รองประธานคณะกรรมการกองทุน (ล าดับที่ 1 จากขวา) โดยในรอบสญัญานี ้
มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565 
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KTAM ได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการระบบทะเบียนสมาชิก กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงานการประปา
นครหลวงซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการระบบทะเบียน
สมาชิก กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงานการประปานครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และได้เข้าร่วมลงนามในพิธีแต่งตัง้บริษัท
จดัการ นายทะเบียนสมาชิก ผู้ รับฝากทรัพย์สิน เมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาโดยมี นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการ
ผู้จัดการ และ นางสาวหัสวรา แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทุนส ารองเลีย้งชีพ จาก KTAM ร่วมลงนาม
พร้อมกบั นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง และประธานคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการ
ประปานครหลวง ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดยในรอบสญัญานีม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565 

 
KTAM ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนส ารอง   
เลีย้งชีพ พนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ซึ่ ง 
จดทะเบียนแล้ว 

นางสาวหัสวรา แสงรุจิ  รองกรรมการผู้ จัดการ
ผู้ บริหาร สายงานกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ 
คณะกรรมการกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงานองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีนายณรงค์ฤทธ์ิ 
วงศ์สุวรรณ ผู้ อ านวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามแต่งตัง้ให้ KTAM เป็นบริษัทจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนม ซึง่จดทะเบียนแล้ว เมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 2562 
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บลจ.กรุงไทยจดัเสวนาทศิทางการลงทนุในยุโรป-อนิเดีย 

         บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดงานเสวนาหัวข้อ 
“Where are Opportunities in DM & EM” เพื่อให้
มุมมองทิศทางเศรษฐกิจโลก และการลงทุนใน
ทวีปยุโรป และประเทศอินเดีย โดยผู้ จัดการ
กองทนุจาก Investco Asset  Management  (ที่2และ
3 ขวา) ให้กับ ตัวแทนจ าหน่าย และส่ือมวลชน 
โดยมีนายเสรี ระบิลทศพร ผู้ ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 (ที่ 3 
จากซ้าย) พร้อมคณะผู้ บริหาร KTAM ให้การ
ต้อนรับ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้กรุงเทพ  

 
KTAM จัดสัมมนาทศิทางธุรกิจการแพทย์-อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
ก อ ง ทุ น  ก รุ ง ไ ท ย  จ า กั ด 
(มหาชน) จดังานสมัมนา หวัข้อ 
“ทิศทางการลงทุนในธุ รกิจ
การแพทย์และดแูลสขุภาพ และ
กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ ทัว่โลก” 
ในมุมมองของ Invesco Asset 
Management ใ ห้ กั บ ผู้ ส นั บ 
สนุนการขายหน่วยลงทุน โดยมี
นายสมชัย อมรธรรม ผู้ ช่ วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์
การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์  
(ที่ 2 จากขวา) และนายเสรี ระบิลทศพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 (ที่ 1 จากซ้าย) เป็น
ตวัแทนในการต้อนรับ  ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ  
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บลจ.กรุงไทยจดัสัมมนาทศิทางเศรษฐกิจสหรัฐและเทคโนโลยี AI 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จดังานสมัมนา
ในหวัข้อ “มองเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการ
เติบโตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” โดย
ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น  Allianz Global 
Artificial Intelligence Fund เป็นข้อมูล
ให้กับตัวแทนจ าหน่าย และส่ือมวลชน
โดยมีนาย เส รี  ระบิ ลทศพร  ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและ
การตลาด 2 (ที่ 4 จากขวา) พร้อมทีมงาน
ของ KTAM ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม
สยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ  
 
 

KTAM จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ลงทุนแบบมหา’ลัย...ท าไงดี ?” 
                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
 (มหาชน) จัดงานสัมมนา หัวข้อ “ลงทุนแบบมหา’ลัย...ท าไงดี ?” 
โดยมี คุณวีระ วุฒิคงศิริกูล (ที่3 จากซ้าย) ผู้ เชี่ยวชาญด้านกลยทุธ์
การลงทุน  คุณดารบุษป์ ปภาพจน์ (ที่2 จากขวา) รองกรรมการ
ผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2  ดร.สมชยั 
อมรธรรม (ที่1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การ
ลงทุนและลกูค้าสมัพนัธ์  และได้รับเกียรติจาก คุณพนิดา ประพนัธ์
วัฒนะ (ที่1 จากซ้าย) ผู้ อ านวยการ ศูนย์วิเคราะห์รายได้และ
ปฏิบัติการลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ดร.บุศรา  
ไตรทิพย์เจริญชัย (ที่2 จากซ้าย) ผู้ อ านวยการและผู้ บริหารฝ่าย
ลงทุนต่างประเทศ และบริหารผู้ จัดการกองทุน กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ  ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาข้างต้น โดยมี
บุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ณ  

   โรงแรม เจดบับลิว แมริออท กรุงเทพ เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
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กรุงไทย บุญตรง ธรรมาภบิาลไทย สมทบเงนิทนุมูลนิธิชัยพัฒนา 

ดร.สเุมธ ตนัติเวชกลุ เลขาธิการมลูนิธิชยัพฒันา (ที่ 2 จากซ้าย)ให้เกียรติรับมอบเงินสมทบทนุมลูนิธิชยัพฒันาจากนาง
ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะ
ผู้บริหารของบริษัท จ านวน 2,403,257.40 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง  
ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพฒันาอืน่ๆ 
ณ มลูนิธิชยัพฒันา 
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ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อบริษัท  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000373 
ประเภทธุรกิจ : 1. ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท “การจดัการกองทนุรวม”  
   2. ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท “การจดัการกองทนุส่วนบคุคล”  
   3. ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
   4. ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนกองทนุรวม และทะเบียนสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
   5. ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ส าหรับกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภท

อื่นๆ และประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการทรัสต์ 
   6. ประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 
ทนุจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีทนุจดทะเบียน 200 ล้านบาท (ช าระแล้วเต็มจ านวน) ประกอบด้วย

หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ :    เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 
หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2686-6100 
หมายเลขโทรสาร : 0-2670-0411 
เว็บไซต์  : www.ktam.co.th 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท  
ปี 2539 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

มหานคร จ ากัด” เร่ิมจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ช าระเต็มจ านวน) โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลงั เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน 
2539   

ปี 2542 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ส่งผลให้บริษัท เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนแห่งเดียวซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และในวันที่ 4 สิงหาคม 2542 บริษัท จึงได้เปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จ ากัด” (KRUNGTHAI Asset Management Company) โดยเรียกชื่อย่อ
ว่า “KTAM” เพื่อให้เป็นท่ีจดจ าได้ง่ายส าหรับลกูค้า คู่ค้า และบคุคลทัว่ไป วนัท่ี 23 ธันวาคม 2542 บริษัท ได้เพิ่มทนุจด
ทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท (ช าระแล้วเต็มจ านวน) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและสะท้อนให้
เห็นถึงภาพพจน์ของบริษัท ที่มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือต่อลกูค้า 

ปี 2543 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันท่ี 26 
ธันวาคม 2543 

ปี 2544 เปล่ียนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด” เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้สะท้อนถึง
ลกัษณะการประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุของบริษัท   
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ปี 2545 แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)”  

ปี 2549 ได้รับใบอนญุาตผู้จดัการลงทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า จากส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2549 
ปี 2556 ย้ายที่ท าการจากอาคารคิวเฮ้าส์ สาทร มายงัที่ท าการปัจจบุนั ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  
ปี 2557 ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี จากส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2557  
ปี 2562 ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ จากส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อวนัท่ี  

28 พฤศจิกายน 2562 
 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
และกิจการอื่นที่ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

 1. กองทุนรวม 
  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลงั ใบอนุญาต
เลขที่ 007/2539 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 และได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ 0010/2549 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยบริษัท 
บริหารจดัการกองทนุรวมทกุประเภท รวมถึงกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน   

 2. กองทุนส่วนบุคคล 
  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง 
ใบอนญุาตเลขที่ 021/2543 เมื่อวนัท่ี 26 ธันวาคม 2543 โดยบริษัท รับบริหารจดัการเงินลงทนุในรูปแบบกองทนุส่วนบคุคลให้กบั
ลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้าสถาบนั โดยมีรูปแบบนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งลูกค้าแต่ละรายสามารถ
ก าหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และข้อจ ากัดการลงทุน และความสามารถในการรับความเส่ียงที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้ 

 3. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษัทฯ รับบริหารกองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนส่วน
บคุคล ให้กบัห้างหุ้นส่วนและบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การต่างๆของรัฐ ลกูจ้างประจ าของส่วนราชการ ธนาคารและสถาบนั
การเงิน มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษา โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม โรงพยาบาล สหกรณ์ สมาคม นิติบคุคลอาคารชดุต่างๆ 
เป็นต้น ทัง้ในรูปแบบของ “กองทุนเดี่ยว” (Single Fund) ส าหรับนายจ้างรายเดียว หรือเป็นรูปแบบ “กองทุนร่วม” (Pooled 
Fund) และกองทุนร่วมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ท่ีประกอบด้วยนายจ้างหลายรายรวมกัน รวมถึงให้ค าปรึกษา
แนะน าการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ จดัท าข้อบงัคบักองทนุ ตลอดจนรับโอนกองทนุ (เปล่ียนผู้จดัการกองทนุ)  

 4. นายทะเบียน 
  บริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กับกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัท และให้บริการจดัท าทะเบียน
สมาชิกให้กบักองทนุส ารองเลีย้งชีพต่างๆ ทัง้ที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัทและกองทนุส ารองเลีย้งชีพทัว่ไป 
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 5. ทรัสตี และผู้จัดการทรัสต์ 
  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ใบอนุญาตเลขที่ ท-0062-04 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ ให้บริการเป็นทรัสตีส าหรับกองทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภทอื่นๆ รวมทัง้ให้บริการเป็นผู้จัดการทรัสต์ ให้กับทรัสต์ที่บริษัทไม่ได้ท าหน้าที่เป็น 
ทรัสตีด้วย 

 6. ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  บริษัทฯ ได้รับได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) 
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร และแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการลงทนุท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีสม ่าเสมอ เป็นทางเลือกแรกของผู้ลงทนุ ด้วยผลประกอบการ
และขนาดทรัพย์สินภายใต้การบริหารจดัการอยู่ใน 3 อนัดบัแรกของอตุสาหกรรม 
 
พันธกิจ (Mission)  
 เสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถครอบคลุมทัง้ทางด้านความเส่ียงและทุก Economic Cycle และบริการของบริษัทที่สร้างคุณ
ค่าที่โดดเด่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยทีมงานมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุนและผู้ เก่ียวข้องโดยยึดถือหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี 
 
คุณค่าองค์กร (Core Values)  

I Integrity ซื่อสตัย์ 
C Creativity สร้างสรรค์ 

E Efficiency ส าเร็จ 

C Collabolation ร่วมมือ  

  
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction) 
SOD1:  เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุระดบัแนวหน้า ท่ีได้รับการยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ 
SOD2:  เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ทัง้ด้านขนาด AUM ผลประกอบการ ทีมบคุลากร และระบบสนบัสนนุภายในเพื่อ

ส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 
SOD3:  มุ่งสร้างผลตอบแทนของกองทนุท่ีโดดเด่นอย่างยัง่ยืน (Sustainable outstanding performance) 
SOD4:  ผสมผสานวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับมาตรฐานสากล ภายใต้บรรยากาศการร่วมกัน

ท างานท่ีอบอุ่นเป็นมิตรแบบไทย (International Standard, Thai Touch) 
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การวางแผนสถานการณ์และความเสี่ยงของบริษัท 

ความเสี่ยงที่บริษทัอาจ 
ท าไม่ได้ตามแผน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง แผนรองรับ 

ปั จจั ย เสี่ ย ง ด้ าน ธุ รกิ จ  
เ ช่ น  ค ว า ม ผั น ผ ว น ขอ ง
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลง
ของกฎเกณฑ์จากหน่วยงาน
ราชการ 

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์  3-5 ปี  โดยมีการ
พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกในการ
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน รวมทัง้มีการ
ติดตามวิ เคราะห์การเป ล่ียนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

- เ พิ่ ม ผ ลิตภัณ ฑ์ทา งกา ร เ งิ น  ใ ห้มี ความ
หลากหลาย และผู้ลงทนุสามารถเลือกลงทนุได้
ในทกุสภาวะตลาด 

- มี แผนการออกผ ลิตภัณฑ์ ใหม่ เพิ่ มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อ
กระจายความเส่ียงในการลงทนุ 

- สายงานการตลาดจัดท าแผนรองรับเพื่อหา
รายได้ทดแทนกรณียอดขาย / รายได้ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุน 
เช่น การผิดนัดช าระหนีข้อง
ตราสารที่ลงทุน ความผัน
ผวนของอตัราดอกเบีย้ 

- มีการก าหนดนโยบาย / กรอบการลงทนุ และ
ทบทวนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- มีการวิเคราะห์ปัจจยัตา่ง ๆ ก่อนการลงทนุ 
เพื่อใช้ก าหนดกลยทุธ์ 

- มีการตดิตามผลการด าเนินงานอย่างสม า่เสมอ 
เพื่อปรับกลยทุธ์ลงทนุ 

- จัดเตรียมแผนฉุกเฉินกรณีต่างๆ เช่น ตราสารที่
ลงทนุถกู Downgrade / Default 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  
เช่น ภัยธรรมชาติ  การก่อ
จลาจล ระบบงานขดัข้อง ภยั
คกุคามทางไซเบอร์ เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารความเส่ียง และส่งเสริมให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมความเส่ียง (Risk Culture) อัน
จะน าไปสู่การมีวฒันธรรมองค์กรท่ียัง่ยืน 

- มีการประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงาน
ความเส่ียงต่อผู้ บริหารอย่างเป็นระบบโดยมี
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง เช่น การ
ประเมินความเส่ียงด้วยตนเอง (RCSA) การ
จัดเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูลความเสียหาย 
(Loss Data Analysis)  การจัดท าดัชนีชี ว้ัด
ความเส่ียง (Key Risk Indicators) 

- จัดให้มีศูนย์ส ารองที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินและ
ไม่สามารถปฎิบติงานท่ีส านกังานใหญ่ได้ 

- ยกระดบัการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มความ
เส่ียงด้าน IT ที่จะเพิ่มความส าคัญมากยิ่งขึน้
ในอนาคต  

- ก าหนดให้ทุกฝ่ายงานมีผู้ ประสานงานความ
เ ส่ี ย ง ด้ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Operational Risk 
Coordinator:  ORC)  เพื่อเป็นตัวแทนในการ
ส่ือสารและเสริมสร้างวฒันธรรมความเส่ียงของ
องค์กร 

- ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความเส่ียงที่ได้รับจาก
ฝ่ายงานต่างๆและจัดท าโครงการและแผนเพื่อ
ลดความเส่ียงทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

- มีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP) และมีการซกัซ้อมแผนตามสถานการณ์ที่
เหมาะสมในแต่ละปี 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความ
เส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึง IT / 
Cyber Risk Management Framework โ ด ย
แยกออกมาเ ป็นนโยบายและ Framework 
เฉพาะด้าน จากเดิมที่เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ 
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ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต 

 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อน สาเหตุหลักเกิดจากประเด็น “สงครามการค้า” 
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่กดดันภาคการผลิต การจ้างงาน และการบริโภคทั่วโลก กอปรกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึน้ในหลาย
ภูมิภาคทัว่โลก แต่หากพิจารณาเป็นรายประเทศ จะเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยงัขยายตวัได้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่
ยงัคงแข็งแกร่ง ขณะที่ฝ่ังยโุรปเร่ิมมีแนวโน้มดีขึน้ในช่วงปลายปี แต่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM) ซบลงตามภาคการ
ส่งออกที่หดตัวลง อย่างไรก็ตาม การที่ธนาคารกลางทั่วโลกได้ปรับนโยบายการเงินให้ ผ่อนคลายมากขึน้ตัง้แต่ช่วงกลางปี 
ธนาคารกลางทัว่โลกได้ท าการปรับลดอตัราดอกเบีย้รวมกว่า 100 ครัง้ ถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ผลกัดนัสินทรัพย์เส่ียงในปีที่ผ่านมา 

 บริษัทฯ คาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตวัได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่เป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย
ปัจจยัสนบัสนุนมาจาก “สงครามการค้า” ที่เร่ิมคล่ีคลาย อย่างไรก็ดี การเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะมีขึน้ในช่วงปลายปี 
ความขดัแย้งในตะวนัออกกลาง การถอนตวัออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ยงัเป็นปัจจยัที่ต้องติดตามในปีนี ้
ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มนโยบายการเงินทัว่โลกยงัอยู่ในระดบัผ่อนคลาย แต่อาจมีการผ่อนคลายมากขึน้หากเศรษฐกิจส่ง
สญัญาณฟืน้ตวัช้ากว่าที่คาด 

 ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวได้ไม่ดีนัก โดยภาคการส่งออกของไทยซึ่งเป็นเคร่ืองยนต์หลักในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจยัภายนอกเป็นหลกั อาทิ “สงครามการค้า” สหรัฐฯ-จีน ค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึน้มาก และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ซึ่งกระทบการจ้างงานและกดดันอุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี ้ 
ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายบางส่วนจากภยัธรรมชาติ ก็เป็นปัจจยั
ลบที่เพิ่มเติมเข้ามา การบริโภคในประเทศขยายตัวได้ดีในช่วงต้นปี แต่ก็กลับมาชะลอตัวในช่วงคร่ึงปีหลัง อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ท าการปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง 2 ครัง้ในปีนีสู้่ระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ที่ 
1.25% ณ สิน้ปี เป็นปัจจยัที่เข้ามาช่วยพยงุเศรษฐกิจได้ในระดบัหนึ่ง 

 ส าหรับปี 2563 เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตวัได้ดกีวา่ปีที่ผ่านมา ที่ระดบั 2.8 % จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่มีเสถียรภาพมากขึน้ ขณะที่ค่าเงินบาทยังเผชิญแรงกดดนัให้แข็งค่าขึน้ จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลในระดับสูง แต่อาจ
ไม่ได้แข็งค่าขึน้รุนแรงเหมือนในปีก่อน การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน ถือ เป็นอีกปัจจัยบวกที่
ส าคัญที่จะเข้ามาช่วยผลักดันเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวที่อาจจะช้าและต ่ากว่าศักยภาพท าให้ กนง. อาจมีการ  
ลดดอกเบีย้ลงอีกในปีนี ้
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โครงสร้างการบริหาร  (Organization Structure) 

ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)   
แผนผงัองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 

กรรมการผู้จัดการ 
(Chief Executive Officer) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(Risk Committee) 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Dept.) 

ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance Office) 

คณะกรรมการจัดการลงทุน 
(Investment Committee) 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด 1 

(Business Development 
& Marketing Group 1) 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด 2 

(Business Development 
& Marketing Group 2) 

สายงานกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund 

Group) 

สายงานกองทุน
อสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนส่วนบุคคล 

(Property Fund & Private 
Fund Group) 

สายงานจัดการ
ลงทุน 

(Investment 
Management 

Group) 

สายงานปฏิบัติการ 
(Operation Group) 

ส านักกรรมการ 
ผู้จัดการ 

(CEO Office) 
 
 
 ฝ่ายวิจัย 

(Research  
Dept.) 

 
 
 

ส านัก 
ส่งเสริม 

ภาพลักษณ์ 
องค์กร 

(Corporate 
Image and 

Brand 
Management 

Office) 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

(Human Resources 
Dept.) 

 
 
 

งานสนับสนุนกองทุนรวม 
(Fund Support Unit) 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด นครหลวง 
(Business Development 

& Marketing Dept.-
Greater Bangkok) 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ภูมิภาค 

(Business Development 
& Marketing Dept.- 

Provincial Area) 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด 2 

(Business Development 
& Marketing Dept. 2) 

 
 
 

ฝ่ายกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund  

Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายกองทุน
อสังหาริมทรัพย์และ

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
(Property Fund & 

Infrastructure Fund Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
ธนบดี 

(Private Wealth Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนา
ตัวแทนขายอิสระ 

(Distributor  
Development & 

 Consultant Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
จัดการทรัสต์ 

(Business Development & 
Management Real Estate 
Investment Trust Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ตราสารทุน 
(Equity Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี ้
(Fixed Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายกลยุทธการ
ลงทุนและลูกค้า

สัมพันธ์ 
(Strategic Asset 
Allocation & Fund 
Marketing Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ทางเลือก 
(Alternative 

 Investment Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายค้า 
หลักทรัพย์ 

(Dealing Dept.) 
 
 
 

งานสนับสนุน 
การลงทุน 

(Support Unit) 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน 
(Operation Fund Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม 
(Mutual Fund 

Registration Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายทะเบียนกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund 

Registration Dept.) 
 
 
 

ส านักเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

(Information Technology 
Office) 

 
 
 

ฝ่ายบัญชีการเงิน 
(Corporate Finance & 

Accounting Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายบริการกลาง 
(Central Service Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายกฏหมาย 
(Legal Dept.) 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

 

สายงาน 
กลยุทธ์องค์กร 

(Corporate Strategy 
Group) 

ฝ่ายกลยุทธ์ 
(Corporate Strategy 

Dept) 
 
 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer 

Relationship 
Management 

Dept.) 
 
 
 

ส านักตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Office) 
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                    คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
 

 
 
 

 

 
        
                                                    
                                                                นายวัชรา ตันตริยานนท์                    
                                              ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)                                               
                                                และกรรมการบริหารความเสี่ยง            

 
                         

 

 
   
  
 
 
           นายธวัช อยู่ยอด                       นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ                    นายลวรณ แสงสนิท                                                                                 
              กรรมการ                            กรรมการ (กรรมการอิสระ)         กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)             
และกรรมการบริหารความเสี่ยง               และกรรมการตรวจสอบ        และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง     
                                                                                                        
                                                                                                   
                                                                    
 
   
 
 
 
 
 

นายสุรพล โอภาสเสถียร         นายธนธชั  หงษ์คู            พลต ารวจโทจารุวัฒน์ ไวศยะ       นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการ (กรรมการอิสระ)             กรรมการ                 กรรมการ (กรรมการอิสระ)           กรรรมการผู้จัดการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ                                        และกรรมการตรวจสอบ                  
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ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการบริษทั 
  

 

นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเส่ียง  

คุณวุฒิการศึกษา 
• Master of Science in Management Administration, Northrop University, California 

U.S.A. 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)  
รุ่น 41/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)  
รุ่น13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป  
• กรรมการ บริษัทการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ 
• กรรมการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั 
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสิร์ช คอร์ป 
• ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
• กรรมการ บริษัทข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
• กรรมการธนาคารออมสิน 
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี 
• ประธานคณะกรรมการ สถานธนานบุาล กรุงเทพมหานคร 
• ที่ปรึกษาส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 
• คณะกรรมการก ากบัการด าเนินงาน กองทนุรวมวายภุกัษ์ 
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 นายธวชั อยู่ยอด 

กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

คุณวุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา  
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI) 

รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• กรรมการ บริษัท ศรีราชา กรีน พ้อยท์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
•  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 

•  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง  
    บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 
    บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
•  ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารส านกังานเขตสวนมะลิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 
 

' นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
• พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• Advance Management Program for Oversea Banker, Wharton School, University of 

Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A. 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• กรรมการบริหาร บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)   

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ประธานกรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
• กรรมการ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค 
• กรรมการบริหาร บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์สยามซิตี ซินดิเคท จ ากดั 

 



 

รายงานประจ าปี 2562 

31 Annual Report 2019 
 

 

 
 
 
 

นายลวรณ  แสงสนิท 
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

คุณวุฒิการศึกษา 
•  M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A. 
• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 12 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 25 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 58 สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
• โฆษกกระทรวงการคลงั 
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย 
• กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• กรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
• กรรมการการยาสบูแห่งประเทศไทย 
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิทยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั 
• ประธานกรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั 
• ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลงั ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห
ประเทศไทย 

• รองผู้อ านวยการ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
 

 นายสุรพล โอภาสเสถียร 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ  
คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ผู้จดัการใหญ่ บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
•  Senior Executive Vice President สายงานธุรกิจ และปฏบิตัิการ  
    บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
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นายธนธัช  หงษ์ค ู
กรรมการ  

คุณวุฒิการศึกษา 
• พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางพฒันาการเศรษฐกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• บริหารธุรกิจบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออก สายงาน

เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 บมจ. 

ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 3  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 3  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บริหารส านกังานเขต ส านกังานเขตสวนมะลิ  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 

 

 

พลต ารวจโทจารุวัฒน์  ไวศยะ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• รัฐศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
• Master of Public Administration, National University, USA  
• รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ  

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ผู้บญัชาการส านกังานกฎหมายและคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
• รองผู้บญัชาการต ารวจนครบาล กองบญัชาการต ารวจนครบาล  

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
• รองจเรต ารวจ (สบ 7) ส านกังานจเรต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ต่อ) 
•  Executive Vice President ฝ่ายงานพฒันาธุรกิจ บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
•  Director Marketing (Department & Branch Banking)  
 ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ ากดั 
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กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่ง ระหว่างปี 2562   
1. นายเชิดชยั ชมพนูกุลูรัตน์  ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ป ระจ าปี 2562 เม่ือวันที่  

27 มีนาคม 2562  
2. นางดนชุา ยินดีพิธ   พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีอายคุรบ 65 ปี บริบูรณ์ ตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  ตัง้แต่วันที่  
5 กรกฎาคม 2562  

3. ดร. รุ่ง มลัลิกะมาส   ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

นางชวินดา  หาญรัตนกูล CFP® 

กรรมการผู้จดัการ  

คุณวุฒิการศึกษา 
• MA. (Economics), University of Missouri Columbia, USA. 
• ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่น 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP) 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 19  
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries : Exclusive 

Class สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Certification Program : class 205/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders : class 3/2016   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

• หลกัสตูร Ultra Wealth Class 2016 
• หลกัสตูร Certified Financial Planner Program (CFP) 
• ห ลั ก สู ต ร  The Competitive Advantage Program, International Private Client 

Group, Merrill Lynch Conference Training Center, Princeton, NJ, USA 
• หลักสูตร Rate Risk Management : Asian Pacific Banking Institution of Citibank/ 

Citicorp (Singapore) 
• หลกัสตูร Managing Service, Citibank Bangkok 
• หลกัสตูร Corporate Finance, APBI, Singapore 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุส่วนบคุคล  
บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส (ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์) 
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

• ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายที่ปรึกษาบริหารการลงทนุกองทนุส่วนบคุคล)  
บล.เมอร์ริล ลินซ์ ภทัร จ ากดั 

• ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล) บงล. กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
• รองผู้อ านวยการ (ผู้จดัการกองทนุส่วนบคุคล) ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.กรุงเทพ 
• ผู้จดัการการตลาด (ฝ่ายตา่งประเทศ) บงล. ธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 
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คณะผู้บริหารของบริษัท (Management Team) 
 

 

 

 

 
 
 

  

3 

8 

2 

1 
 

5 

4 

6 7 

9 10 



 

รายงานประจ าปี 2562 

35 Annual Report 2019 
 

 

 
 

  

 

   

    

 

 
คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีรายนาม ดงันี ้

1. นางชวินดา  หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 
3. นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
4. นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
5. นางสาววรวรรณี  ตัง้ศิริกศุลวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 
6. นางแสงจนัทร์  ลี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ 
7. นายกฤษณ์  ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุตราสารหนี ้
8. นายไพรัช  มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 
9. นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 
10. นายสมชยั  อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั 

11 12 

14 

 

13 

16 

 

17 

 

15 

 



 

รายงานประจ าปี 2562 

36 Annual Report 2019 
 

 

11. นางสาวอสมา  เลิศลดาศกัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทนุธนบดี 
12. นางรุ้งตวนั  อิศรพนัธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกฎหมาย 
13. นายเฉลิม  โลกิจแสงทอง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
14. นายเสรี ระบิลทศพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
15. นายเทอดยศ  ผจงศิลป์วิวฒัน์      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทะเบียนกองทนุรวม 
16. นางสาวประไพ  กวีวงศ์ประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
17. นายกานต์  ลชิตากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

 
ประวัติโดยสังเขปของผู้บริหารระดับสูง 
 
 

 

นางชวินดา  หาญรัตนกูล CFP® 
กรรมการผู้จดัการ  

คุณวุฒิการศึกษา 
• MA. (Economics), University of Missouri Columbia, USA. 
• ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่น 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP) 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 19  
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries : Exclusive 

Class  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Director Certification Program : class 205/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders : class 3/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูร Ultra Wealth Class 2016 
• หลกัสตูร Certified Financial Planner Program (CFP) 
• หลั ก สู ต ร  The Competitive Advantage Program, International Private Client 

Group, Merrill Lynch Conference Training Center, Princeton, NJ, USA 
• หลักสูตร Rate Risk Management : Asian Pacific Banking Institution of Citibank/ 

Citicorp (Singapore) 
• หลกัสตูร Managing Service, Citibank Bangkok 
• หลกัสตูร Corporate Finance, APBI, Singapore 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุส่วนบคุคล  
บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส (ฝ่ายกองทนุส่วนบุคคล และกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์) บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

• ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายท่ีปรึกษาบริหารการลงทนุกองทนุส่วนบคุคล) บล.เมอร์ริล ลินซ์ 
ภทัร จ ากดั 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ต่อ) 
• ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล) บงล. กรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) 
• รองผู้อ านวยการ (ผู้จดัการกองทุนส่วนบุคคล) ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.กรุงเทพ 
• ผู้จดัการการตลาด (ฝ่ายต่างประเทศ) บงล. ธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ CFP® 
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1  

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน 
• รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 บลจ. กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 บลจ. กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

• ผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายพฒันาธุรกิจ บลจ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายประสานงานธนาคารกรุงไทย บลจ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
• หวัหน้างานพฒันาธุรกิจหวัหน้างานซือ้ขายหลกัทรัพย์ บลจ. กรุงไทย จ ากดั 
• ผู้จดัการส่วนการตลาดหลกัทรัพย์สถาบนั บล. วอร์เบิร์ก ดิลลอน รีด จ ากดั 
• หวัหน้าส่วน ฝ่ายซือ้ขายหลกัทรัพย์ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
• เจ้าหน้าท่ีการตลาดหลกัทรัพย์สถาบนั ส่วนค้าหลกัทรัพย์ต่างประเทศ บงล. นวธนกิจ 
จ ากดั 

• เจ้าหน้าท่ีลงทุน ฝ่ายการเงิน บริษัทสามคัคีประกนัภยั จ ากดั 
• นกัการตลาด – สถานีบริการ บริษัทน า้มนัคาลเท็กซ์ (ไทย) จ ากดั 
• เจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัทสยามซานิทาร่ี จ ากดั 

 
 

                                     นางสาวหัสวรา  แสงรุจ ิCFP® 

                                             รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

                                     คุณวุฒิการศึกษา 
•  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย (ฟลูเลอร์ตนั)  
    เมืองฟลูเลอร์ตนั รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
•  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสแครนตนั เมืองสแครนตนั รัฐเพนซิลเวเนีย  
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 
•  บญัชีบณัฑิต (บญัชีต้นทนุ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   ประสบการณ์ท างาน 
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชีพ บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
•  ผู้บริหาร ฝ่ายกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุส่วนบคุคลเพื่อนกัลงทนุสถาบนั  
    บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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ประสบการณ์ท างาน (ต่อ) 
•  ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้ลงทุนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
•  ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
•  ผู้อ านวยการ ฝ่ายกองทนุส่วนบุคคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
•  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทนุ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
•  ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
•  ผู้ช่วยผู้จดัการ ส่วนกองทนุส่วนบคุคล ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
•  ผู้จดัการกองทุนตราสารทนุ บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
•  หวัหน้า ส่วนวิจยั บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
•  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ กองทนุรวม จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 นางสาวดารบุษป์  ปภาพจน์ CFP®  
 รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 

 คุณวุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการ) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาการเงินการคลงั จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

 ประสบการณ์ท างาน 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2  
บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บลจ. พรีมาเวสท์ จ ากัด 
• ผู้จดัการ ฝ่ายวางแผนการลงทนุและพฒันาธุรกิจ บลจ. ทหารไทย จ ากัด 
• หวัหน้าส่วน ฝ่ายกองทุนส่วนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
• ผู้จดัการ ส่วนกองทุนส่วนบคุคล บล. เมอร์ริล ลินช์ ภทัร จ ากดั 
• นกัเศรษฐศาสตร์ สถาบนัวิจยัภทัร 

 

 
 
 

 
นางสาววรวรรณี ตัง้ศิริกุศลวงศ์ 
รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 • Six Sigma Black Belt Certified, Georgia Technology University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการบญัชีและภาษี Mercer University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ  

(หลกัสตูรนานาชาติ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชีการเงิน Mercer University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
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 ประสบการณ์ท างาน 
 • ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 

ผู้บริหารทีพ่้นจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2562  
1. นายวีระ  วฒุิคงศิริกลู  พ้นจากต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ 
     ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2562   

 

โครงสร้างอัตราก าลงั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีบคุลากรทัง้สิน้ 259 คน ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้
 

สายงาน/ฝ่ายงาน จ านวนบคุลากร 

สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 32 
สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 16 
สายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 13 
สายงานกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุส่วนบคุคล 20 
สายงานกลยทุธ์องค์กร 11 
สายงานจดัการลงทนุ 37 
สายงานปฏิบตัิการ 91 
ส านกักรรมการผู้จดัการ 5 
ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 7 
ส านกัตรวจสอบภายใน 5 
ส านกัส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร 2 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 10 
ฝ่ายวิจยั 10 
รวม 259 
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โครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure) 
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 ในวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทุนที่ช าระแล้ว
ทัง้หมด แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)  
 

บริษัทมีรายนามผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดงันี ้
 (1)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย                19,999,986 หุ้น 
 (2)  นางองัคณา ลิม้ศิริ    1 หุ้น 
 (3)  นางสาวหทยัวรรณ  มากทอง    1 หุ้น 
 (4)  นางสาวกนัตภณ  ปัญจประการ    1 หุ้น 
 (5)  นางสาวปรางทิพย์  วณิชชานกุร    1 หุ้น 
 (6)  นางสาวศภุสิทธ์ิ จาวโกนนท์       1 หุ้น 
 (7)  นางสาวลลิตา  สิริยากร    1 หุ้น 
 (8)  นายมาโนช  ลีลาวฒันพาณิชย์        1 หุ้น 
 (9)  นางญานิน  ตนัติพิมลพนัธ์    1 หุ้น 
 (10) นางสาวจงกล  ทองมีประเสริฐ    1 หุ้น 
 (11) นางสาวอนัธิกา  หนนูาง       1 หุ้น 
 (12) นางแอนน่ี  เมฆพฤกษาวงศ์          1 หุ้น 
 (13) นางสาวสิตา  วชิรปราการสกลุ         1 หุ้น 
 (14) นายณรงค์ศกัดิ์  สายปัญ    1 หุ้น 
 (15) นางสาวณชัชา  จ ารูญจนัทร์    1 หุ้น 
            รวม 20,000,000 หุ้น 
 

หนีเ้งินกู้ของบริษัท  - ไม่มี  
 

รายงานการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 3 ปี ย้อนหลงั ดงันี ้
 - วนัท่ี 25 เมษายน 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 11.60 บาท รวมเป็นเงิน 232 ล้านบาท 
 - วนัท่ี 25 เมษายน 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงิน 320 ล้านบาท 
 - วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 22.75 บาท รวมเป็นเงิน 455 ล้านบาท 
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การลงทุนที่ส าคัญในปัจจุบันและอนาคต  
(Key Present and Future Plans and Projects) 
 
แผนงบประมาณลงทนุ 
 จากการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และประมาณการแผนการเงิน 5 ปี (2563 - 2567) บริษัทคาดว่าจะมีงบประมาณลงทนุ
ในปี 2563 จ านวน 87.6 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ
ปรับกลยุทธ์และกระบวนการบริหารจดัการลงทุนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และโครงการพฒันาระบบงานเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภยัสงูสดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

โครงการลงทุน ขออนุมัต ิ

 -   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการรักษาความปลอดภยัด้าน IT 
(IT security) 

56.8 ล้านบาท 

 -   โครงการพฒันาระบบงานเพือ่รองรับการขยายธุรกิจ / Online Platform / พฒันาระบบงาน Selling 
Agent และระบบงานภายในท่ีเก่ียวข้อง 

13.3 ล้านบาท 

 -   โครงการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง 15.0 ล้านบาท 

 -   โครงการปรับปรุงส านกังานและงบส ารองอื่นๆ   2.5 ล้านบาท 

รวม 87.6 ล้านบาท 
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ผลการด าเนินงาน (Performance Results) 
 

รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2562 (สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 252) 
 

รายการ   
2562 2561 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 2,323.13 2,302.12 21.01 1% 

ค่าใช้จา่ยรวม 1,583.42 1,607.41 -23.99 -1% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 739.71 694.71 45.00 6% 

ก าไรสทุธิ 591.65 555.78 35.87 6% 

ก าไรต่อหุ้น : บาท 29.58 27.79 1.79 6% 

 
บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวดปี 2562 จ านวน 591.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อน 35.87 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 6 โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จ านวน 2,323.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 21.01 
ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากรายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการและนายทะเบียนในธุรกิจประเภทกองทุนรวม โดยเฉพาะกองทุน  
ตราสารทนุ กองทนุต่างประเทศ และกองทนุ Term Fund 

ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 1,583.42 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีกอ่น 23.99 ล้านบาท
หรือร้อยละ 1 เป็นการลดลงของค่าใช้จ่ายพนกังาน จ านวน 21.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 
 
ผลการด าเนินงานตามดัชนีชีว้ัดผลการด าเนินงาน (KPI) 
          บริษัทมีทรัพย์สินสทุธิภายใต้การบริหารจดัการ (AUM) สิน้สดุเดือนธันวาคม 2562 มลูค่ารวม 828,201 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
52,354 ล้านบาท คิดเป็น 6.7% เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยเพิ่มขึน้จากกองทนุรวม 28,717 ล้านบาท กองทนุส ารองเลีย้งชีพเพิ่มขึน้ 
20,786 ล้านบาท และจากกองทนุประเภทอื่น 2,851 ล้านบาท ในขณะที่ภาพรวมอตุสาหกรรมมีการเติบโต 7.9% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
          ในปี 2562 บริษัทออกกองทุนใหม่รวม 11 กองทุน ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 6,211 ล้านบาท จากหลากหลายประเภท
กองทุน อาทิ กองทุน KT-ESG , KT-ESG RMF ซึ่งเป็นกองทุนประเภทตราสารทุน ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่น
ด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล และกองทุน KT-EMEQ ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  ในปี 2562 บริษัทสามารถออกกองทุนได้สงูกว่าเป้าหมายทัง้ปีที่ตัง้ไว้ที่ 5 กองทุน มลูค่า
การลงทนุรวม 4,000 ล้านบาท 
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท 
 

รายการ 
2562 2561 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

สินทรัพย์รวม 1,540.73 1,427.43 113.30 8% 

หนีสิ้นรวม 423.13 436.86 -13.73 -3% 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,117.6 990.57 127.03 13% 
 

สินทรัพย์รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,540.73 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 113.30 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 8 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการหลักคือ เงินลงทุน 703.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 ของ
สินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 347.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
306.75 ล้านบาทหรือร้อยละ 20 
หนีส้ินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 423.13 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2561 จ านวน 13.73 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3 หนีสิ้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประมาณการหนีสิ้น และภาษีค้างจ่าย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจ านวน 1,117.60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 127.03 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 13 ตามผลการด าเนินงาน ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 897.60 ล้านบาท     
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กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท (Funds under management) 
 

     ณ สิน้ปี พ.ศ. 2562 มีกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท แบ่งตามประเภทกองทนุ ดงันี ้
 

ประเภทกองทนุ จ านวน มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

1. กองทนุรวมทัว่ไป  
(สิน้สดุ ณ 30 ธันวาคม 2562) 

150  กองทนุ 530,131,943,636.38  บาท 

2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
(สิน้สดุ ณ 30 พฤศจิกายน 2562) 

10  กองทนุ 98,209,896,649.32  บาท 

3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2562) 

32  กองทนุ 119,939,998,969.49  บาท 

4. กองทนุส่วนบคุคล  
(สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2562) 

80  กองทนุ 74,451,716,341.83  บาท 

รวมมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิภายใต้การจัดการ 822,733,555,597.02 บาท 

 
สัดส่วนกองทนุภายใต้การจัดการของบริษัท แยกตามประเภทกองทุน 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท 

1. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมทั่วไป 
  ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีกองทุนรวมทั่วไปที่อยู่ภายใต้การจัดการ จ านวน 150 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้สิน้ 
530,132 ล้านบาท 

2. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่อยู่ภายใต้การจัดการ จ านวน 10 
กองทนุ รวมมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้สิน้  98,210 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ชื่อกองทนุ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

1. กองทนุรวมธุรกิจไทย 4      6,372,086,217.76     
2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอมิพีเรียลเวลธ์ 58,894,278.08               
3. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเอเวอร์กรีนแลนด์                                     57,095,553.19       
4. กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์    596,938,311.79 
5. กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท  2,139,791,527.50   
6. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 29,940,167,721.04    
7. กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 10,148,626,749.13   
8. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หวัหนิ 410,125,356.67   
9. กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  
21,163,201,388.53   

10. กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่อนาคตประเทศไทย   27,322,969,545.63   
 รวม 10 กองทุน   98,209,896,649.32    

 
3. ผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และงานทะเบียนสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีกองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจัดการทัง้หมด 32 กองทุน มีขนาดรวมทัง้สิน้ 119,940  
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกองทุนเดี่ยว (Single fund) 30 กองทุน ขนาดรวม  106,084 ล้านบาท และกองทุนร่วม (Pooled Fund)  
2 กองทนุ ขนาดรวม 13,856 ล้านบาท  
  บริษัทให้บริการงานทะเบียนสมาชิกแก่กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 29 กองทุน จ านวนนายจ้าง 722 ราย ประกอบด้วย
จ านวนสมาชิก 300,893 ราย มลูค่าทรัพย์สินสทุธิงานทะเบียนทัง้สิน้ 187,918,349,253.35 บาท 

4. ผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล 
  ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจดัการ ทัง้ที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้า
สถาบัน รวม 80 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้สิน้ 74,452 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ในปี 2562 
จ านวน 14 กองทนุ โดยมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 45,714 ล้านบาท 
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5. ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์  
 ฝ่ายกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน (PIF) ได้ยื่นขอใบอนญุาต ผู้จดัการกองทรัสต์ กับส านกังาน 
ก.ล.ต. และได้รับอนญุาตจากส านกังานฯ แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การให้บริการในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์ จะ
เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่ฝ่าย PIF สามารถใช้เสนอบริการให้กับลูกค้า เพื่อต่อยอดการให้บริการลูกค้าของสายงานเดิม เช่น 
รองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง 1) เป็นกอง REIT ที่สามารถขยายการลงทุนได้ เพื่อสนบัสนุนการ
เติบโตทางธุรกิจให้กบัลกูค้าเดิมอยา่งต่อเนื่อง รวมถึง เสนอบริการให้กบัลกูค้าใหม่ที่ต้องการระดมทนุผ่านทรัสต์เพื่อการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ด้านธุรกิจทรัสต์ การให้บริการในฐานะผู้จดัการกองทรัสต์นี ้  
จะท าให้ภาพรวมผลิตภณัฑ์ของ KTAM มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ รวมถึงภาพรวมของการให้บริการของ KTB ทัง้กลุ่ม มีความ
ครอบคลมุธุรกรรมทางการเงินในประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้ 
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 กองทุนแนะน าภายใต้การจัดการของบริษัท 
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กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) 

 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ เป็นกองทุนรวมซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และน าไปจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพืน้ท่ีโดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นเพื่อน าอสงัหาริมทรัพย์ไป
จดัหาผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ประจ า ทัง้นี ้ความเส่ียงของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เมือ่เทียบกบั Risk Spectrums 
ในกองทนุรวมทัว่ไปก็อาจจะอยู่ในระดบั 5 - 6 คือมีความเส่ียงทีส่งูกว่ากองทนุที่ลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่ใกล้เคียงกบักองทนุรวมหุ้น 

 

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

 บริษัท ให้บริการปรึกษาแนะน าการจดัตัง้และรับโอนกองทุนส ารองเลีย้งชีพเพื่อเป็นสวสัดิการการออมเงินท่ีมัน่คงของ
พนกังานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ  โดยสมาชิกของกองทุนส ารองเลีย้งชีพจะได้รับเงินที่ตนเองสะสมและเงินที่องค์กร
จ่ายสมทบไว้กบักองทนุทกุเดือนเมื่อสิน้สมาชิกภาพ  และเงินท่ีสมาชิกสะสมระหว่างปีในกองทนุนัน้ สามารถน าไปลดหย่อนภาษี
เงินได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายก าหนด ลักษณะของกองทุนส ารองเลีย้งชีพอาจเป็น “กองทุนเดี่ยว” (Single 
Fund) ส าหรับนายจ้างรายเดียวซึง่เป็นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรือเป็นลกัษณะของ “กองทุนร่วม” (Pooled Fund) และ
กองทุนร่วมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายรายรวมกัน ส าหรับนายจ้างที่เร่ิมจดัตัง้กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพหรือนายจ้างที่มีขนาดกองทุนส ารองเลีย้งชีพไม่ใหญ่มากนกั เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทนุให้เหมาะสม
ตามแผนการลงทนุท่ีต้องน าเสนอให้คณะกรรมการกองทนุพิจารณาก่อนการลงทนุ 

 

กองทนุส่วนบุคคล (Private Fund) 

 บริษัท ด าเนินธุรกิจการจดัการกองทนุส่วนบคุคลด้วยความมุ่งมัน่ในการเพิ่มการให้บริการบริหารเงินลงทนุแก่นกัลงทุน
ในรูปแบบนโยบายต่างๆ เช่น กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ และ/หรือนโยบายลงทุนในตราสารหนีเ้อกชน 
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน และกองทุนที่มี
นโยบายลงทนุในตราสารต่างประเทศ เป็นต้น ซึง่ผู้ลงทนุสามารถก าหนดกรอบนโยบายการลงทนุ วตัถปุระสงค์และข้อจ ากดัการ
ลงทุน และความสามารถในการรับความเส่ียงเฉพาะตัวได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ลงทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทัง้นี ้ 
ในการจดัการลงทุนบริษัทมีหน้าที่ในการท าความรู้จกักับลกูค้าเพื่อศึกษาข้อมลูเก่ียวกับผู้ลงทุน และก าหนดรูปแบบการลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละราย เมื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็จะท าการก าหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุนก่อนที่จะท าการลงทุน 
นอกจากนี ้บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยจัดท ารายงานการลงทุนส่งให้ผู้ลงทุนตามรายละเอียดและภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ลงทนุก าหนด  
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การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 
กรรมการผู้จัดการ 
อ านาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้จดัการมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องบริหาร
บริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ รวมทัง้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการต่างๆ ดงัต่อไปนีด้้วย 
 1. ด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัอนัเป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท 
 2. บรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ตกัเตือน ให้พกังาน งดการขึน้เงินเดือนหรือค่าจ้างลงโทษทางวินยัพนกังาน

และลกูจ้าง ตลอดจนเลิกจ้าง แต่ถ้าเป็นพนกังานที่มีต าแหน่งตัง้แต่ผู้อ านวยการขึน้ไปจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

 3. ด าเนินการให้มีการจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อน าเสนอขออนมุตัติ่อคณะกรรมการ และมีหน้าที่
รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานท่ีได้วางไว้ต่อคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่สมควร 

 4. ด าเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการ 

 5. วางระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของบริษัท 
 6. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุณสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จดัการ ภายใต้กระบวนการในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยล าดับแรก จะประกาศรับสมัครเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และมีวิสัยทัศน์ เสนอตัวเข้ามาบริหารงานของบริษัท 
จากนัน้คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท แล้วน าเสนอต่อที่ประชุ มผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป  

 

การบริหารความเสี่ยง 
 บริษัทได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ควบคู่กับแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices in Risk Management) สอดคล้องกับแนวทางการก ากับแบบรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารกรุงไทย โดยทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท มีการทบทวนเกณฑ์กรอบความเส่ียง และนโยบายการ
บริหารความเส่ียงที่ครอบคลมุการบริหารความเส่ียง ทัง้ 8 ด้านของบริษัท ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทใน
ทกุสภาวการณ์เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิผลและยัง่ยืน ตามหลกั
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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การควบคุมภายใน 

ระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Function)  

 บริษัท จัดให้มีระบบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดการลงทุน และงานที่เก่ียวข้องให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีการก าหนดแผนการก ากับดูแลการปฎิบตัิงานประจ าปี ก าหนด
วิธีการในการควบคมุดแูลและตรวจสอบอย่างชดัเจน  มีการก าหนดขัน้ตอน วิธีการและระยะเวลาอย่างชดัเจนในการรายงานผล
การตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ Check and balance ที่ดี 
รวมทัง้จะก าหนดแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องด้วย โดยมีแนวทางปฎิบตัิ ดงันี ้

1. จดัให้มีคู่มือการปฏิบตัิงาน โดยมีการจดัท าให้เป็นปัจจบุนั อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
2. จดัให้มีแผนการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน(Compliance plan) ประจ าปี โดยจะระบผุู้ รับผิดชอบ และระยะเวลาใน

การสอบทานหรือปฏิบตัิอย่างชดัเจน 
3. มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบที่ครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การเสนอขายหน่วย

ลงทนุของกองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail fund) การรับค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุให้อยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหนังสือชีช้วน การลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน อัตราส่วนการลงทุน ตามที่ก าหนดในโครงการ 
สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทัง้ตามที่กฎหมายก าหนด การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่
เก่ียวข้อง (Affiliated transactions) การจัดท าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดท าและจัดส่งรายงานให้ผู้ที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น 

4. มีหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการป้องกนัและแก้ไขข้อผิดพลาด  
5. จดัท ารายงานการดแูลการปฏิบตัิงานประจ าปี (Annual compliance report) และข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารและ

คณะกรรมการบริษัท  
6. มีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนดโทษผู้ที่กระท าผิด  
7. มีศูนย์กลางในการศกึษา รวบรวมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นท่ีปรึกษา

ด้านกฎระเบียบต่างๆ  
8. จัดให้มีการอบรมพนักงานให้รับทราบ และเข้าใจถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้

ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
9. มีศนูย์กลางในการรับเร่ืองร้องเรียน การติดตามแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
 

การตรวจสอบภายใน 
 บริษัทให้ความส าคญัในกลไกการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งงานการตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหลกัที่ส าคญั ในการให้
ความเชื่อมัน่และค าปรึกษาต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคณุค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทให้
บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนงานบริหารความเส่ียง การควบคุม
ภายใน และการก ากับดูแล การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ตามกรอบการปฏิบัติงานในด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน โครงสร้างของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน ความสมัพนัธ์กับฝ่ายบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบตัิงานและการรายงาน และการรักษาคุณภาพ
งานของผู้ตรวจสอบภายใน  ทัง้นีใ้นปี 2562 ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี จ านวน 590,000 บาท  ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ บริษัทได้แสดงไว้ในหวัข้อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

นโยบายบรรษัทภบิาล  
1. บทน า           
  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เร่ิมจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 7 ตุลาคม 2539 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน
และเรียกช าระแล้ว จ านวน 200 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเพียงแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึง่มี
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัทได้รับใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ ประเภทการจดัการกองทนุ
รวม และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลงั โดยบริษัทรับบริหารจดัการกองทุนประเภทต่างๆ และทรัพย์สิน
ให้กับบุคคลโดยทัว่ไป สถาบนั องค์กร และรัฐวิสาหกิจ ในการด าเนินธุรกิจการจดัการกองทุนนัน้ บริษัทตระหนกัดีว่าปัจจยัใน
เร่ืองความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมทัง้ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เป็นส่ิงที่มี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทดงัจะเห็นได้จากผลการด าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้รับการ
สนบัสนุนจากลกูค้า นกัลงทุน ตลอดจนผู้ที่ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ท าให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด 
  คณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองดงักล่าว จึงได้มีการพิจารณาก าหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล
และแนวทางปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลดงักล่าว เพื่อให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ อนัจะน าไปสู่การสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์กรใน
เชิงบรรษัทภิบาลในบริษัท นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลดงักล่าว ย่อมเป็นส่ิงที่ยืนยนัได้ถึงเจตนารมณ์อนั
แน่วแน่ของบริษัท ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ได้น าเอาหลกัการและแนวทางภายใต้หลกับรรษัทภิบาลมาประยกุต์ใช้โดย
ตลอด หลกัการและแนวทางดงักล่าวนบัได้ว่ามีส่วนส าคญัอย่างยิ่งที่ท าให้บริษัท ประสบความส าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้า
มาโดยตลอดจนถึงปัจจบุนั  

2. หลักการบรรษัทภบิาล  
  ความหมายของบรรษัทภิบาล หรือธรรมาภิบาล คือ การจดัโครงสร้างและกลยทุธ์ในการบริหารจดัการโดยการก าหนด
บทบาทและแนวทาง หรือวิธีการปฏิบตัิงานโดยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจเป็นมาตรฐานในการจดัการกิจการท่ีดีขึน้ 
จะท าให้เกิดความน่าเชือ่ถือยอมรับมากขึน้ทัง้ในและระหวา่งประเทศ ทัง้ยงัก่อให้เกิดผลส าเร็จขึน้ได้อย่างแท้จริง และในทกุระดบั
ขององค์กรเร่ิมตัง้แต่ระดบัผู้ ถือหุ้น ระดบัคณะกรรมการบริษัท ระดบัผู้บริหารและระดบัพนกังาน รวมไปถึงการก าหนดวิธีการให้
บุคลากรทุกคนน าหลกับรรษัทภิบาลไปเผยแพร่และปฏิบตัิโดยการสร้างความสมัพนัธ์กับบุคลากรทัง้ภายในองค์กรด้วยกันเอง
และบุคคลภายนอก คือ นักลงทุน ลูกค้า ประชาชนผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การน าหลักบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนีม้าใช้ คือ 
หลกับรรษัทภิบาล 7 ประการ ประกอบด้วย 
 ประการที่ 1  แสดงกลยทุธ์และขีดความสามารถในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบักิจการในระยะยาวอย่างยัง่ยนื โดยไม่ท า
ธุรกิจที่เส่ียงต่อการท าลายขีดความสามารถ หรือมูลค่าองค์กรในระยะสัน้ (Creation of Long Term Valued Added without 
Short Term Exploitation)  เช่น จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  หรือความมุ่งมั่นขององค์กร (Strategic Intent)  
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ให้เหมาะสมกบัขีดความสามารถของตนเพื่อท่ีจะสร้างมลูค่าเพิ่มได้เป็นผลส าเร็จ เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในการปฏิบตัิงาน เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุโดยเท่าเทียมกนั ไม่กระท าการหรือธุรกิจที่เส่ียงตอ่
การขาดทนุ หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายมากเกินไปในระยะสัน้ที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย หรือลดระดบัคณุภาพหรือมลูค่าของกิจการได้ 
 ประการที่  2  แสดงความยอมรับผิดและรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ในระดับคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และบริหาร
กิจการของบริษัท ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น และนักลงทุน พร้อมทัง้
รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัท ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุนอย่างเท่าเทียมกนั สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความ
เป็นจริง   
 ในระดบัพนกังาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานแต่ละคน รวมทัง้การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ พร้อมทัง้ให้ความส าคญั
ต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
 ในระดบัลกูค้า/นกัลงทนุ ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้า/นกัลงทนุ มุ่งมัน่ในการสร้างความ
มัน่ใจและความพึงพอใจแก่ลกูค้า โดยให้ได้รับการบริการอย่างมีคณุภาพ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็ว 
พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการเสนอขาย/การบริหารจดัการกองทนุ อย่างครบถ้วนถกูต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
อีกทัง้ลกูค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้โดยผ่านช่องทางได้หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด 
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติ  งาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 ประการที่  3   มีความเข้าใจและมีขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบัติได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Responsibility) เป็นอย่างดียิ่ง ในระดบัคณะกรรมการของบริษัท มีการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์
ภายใต้มาตรฐานของอุตสาหกรรมและคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ส านึกในบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน มีการ
ประเมินผลงานของฝ่ายจดัการอย่างเป็นระบบ และมีการทบทวนแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกบั
สถานการณ์ที่แท้จริง รวมทัง้การทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญั โดยรวมถึงวตัถปุระสงค์เป้าหมาย
และดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators– KPIs) ผลการปฏิบตัิงานต่างๆ ของบริษัท  
 ในระดบัผู้บริหาร มีการก าหนดแผนงานกลยุทธ์ในการท าธุรกิจที่สอดคล้องกบัขีดความสามารถที่แท้จริง มีการบริหาร
ความเส่ียงโดยครบถ้วนสมบูรณ์ มีระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานที่สามารถประกันคุณภาพได้ว่า จะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายและสร้างความมัน่ใจในการน าพาธุรกิจไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีได้อย่างยัง่ยืน 
 ในระดับพนักงาน ต้องมีความเข้าใจ และมีขีดความสามารถเพียงพอตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน  
ของตน ซึ่งรวมถึงความรักและความใส่ใจในงาน การเรียนรู้เพิ่มเติม มีความเข้าใจในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมทัง้เป้าหมายของตน
และของบริษัท ตลอดจนให้ความร่วมมือกบัผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายตามหลกับรรษัทภิบาลทกุประการ 
 ประการที่  4  ส่งเสริมการปฏิบัติอันเป็นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ  (Promotion of Best 
Practices) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม (Culture) จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Business Conduct) และคุณธรรม 
อนัรวมถึงความซื่อสตัย์ (Integrity) ในการปฏิบตัิงานท าให้เกิดการเพิ่มคณุค่าให้แก่ตนเอง และบริษัท กรรมการ ฝ่ายจดัการ และ
พนักงานทุกระดับ ต้องก าหนดวิธีการและประพฤติปฏิบัติในทางที่สามารถขจัดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่าง
รอบคอบ เหมาะสม มีความละอาย ความเกรงกลวัต่อการกระท าความผิด และมีความซื่อสตัย์สจุริตเป็นท่ีตัง้ มีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยก าหนดนโยบายที่ชดัเจนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายในธุรกิจของ
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บริษัท ตลอดจนผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกัน  
ของกลุ่มบคุคลที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุ ผู้บริหาร พนกังาน เป็นต้น 
 ประการที่  5  มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม (Equitable Treatment) เช่น ในระดับ 
ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และนกัลงทนุ จะไม่ถกูเอาเปรียบระหว่างกนั ต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนัทัง้ในเร่ือง
สิทธิและการได้รับข้อมลูสารสนเทศ นอกจากนีต้้องรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น พนกังาน ลกูจ้าง คู่ค้า ผู้ลงทุน 
คู่แข่ง เป็นต้น จะต้องได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิที่ดีด้วย 
 ประการที่  6   แสดงความโปร่งใส (Transparency) ในการด าเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เช่น  
มีกระบวนการตัดสินใจและขัน้ตอนการท างานที่ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผยได้โดยการแสดงรายงาน และการวิเคราะห์ผล
ประกอบการและทิศทางในการด าเนินงานต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทุน และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายโดยเท่าเทียมกัน เพียงพอ ชดัเจน 
และทนัเวลา ทัง้นีค้วรจดัให้มีผู้ รับผิดชอบทางด้านการประชาสมัพนัธ์ เพื่อให้มีการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีดี
ในระดบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุต่างๆ จะต้องมีความเห็นอย่างสมดลุและช่วยติดตามตรวจสอบการด าเนิน
กิจการ เสนอแนะให้มีการควบคมุและใช้ความระมดัระวงั เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้ในอนาคต อย่างมัน่คงยัง่ยืน 
 ประการที่  7  มีความส านึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Environmental Awareness)  
อนัเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดหรือขจดัผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการท าธุรกิจของ
บริษัท เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและมีความพึงพอใจร่วมกันด้วยคุณภาพชีวิตที่สูงขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทได้ตระหนักและ 
ให้ความส าคญัในการสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม เช่น การร่วมบริจาคการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา
ตามวาระต่างๆ บริจาคและช่วยเหลือสถานศกึษา รวมถึงองค์กรต่างๆ พร้อมทัง้สนบัสนนุการจดักิจกรรมทางสงัคมของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม  

3. หลักบรรษัทภบิาลในการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท  
  ในการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนกังานมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) หรือความมุ่งมั่นขององค์กร (Strategic Intent) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท  
โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับขีดความสามารถและการสร้างผลงานให้เกิดความส าเร็จได้อย่างแท้จริง ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ต่างๆ อนัจะแสดงให้เห็นภาวะแห่งการเข้าถึงหลกับรรษัทภิบาลที่ก่อให้เกิดปัญญาที่
สูงส่งเป็นผลให้เกิดการเพิ่มมลูค่า หรือประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเป็นที่ยอมรับและ  
ชื่นชมตลอดไป 
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ 
มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ก าหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบกับการด าเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ประเมินผลงาน
ของฝ่ายจัดการอย่างสม ่าเสมอ และทบทวนการวางแผนของบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการท าหน้าที่ทบทวนและให้ความ
เห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญั โดยรวมถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย และดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicator - KPI) 
ทางการเงิน และผลการปฏิบตัิงานต่างๆ ของบริษัท  

คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนาม ดงันี ้
 1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 2. นายธวชั  อยู่ยอด กรรมการ 
 3. นายวเิชยีร  ศิริเวชวราวธุ กรรมการอิสระ 
 4. นายลวรณ  แสงสนิท กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) 
 5. นายสรุพล  โอภาสเสถียร กรรมการอิสระ 
 6. นายธนธัช  หงษ์ค ู กรรมการ 
 7. พลต ารวจโทจารุวฒัน์  ไวศยะ  กรรมการอิสระ 
 8. นางชวินดา  หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ  
 
กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่ง ระหว่างปี 2562   
1. นายเชิดชยั ชมพนูกุลูรัตน์  ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ปจะจ าปี 2562 

เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2562  
2. นางดนชุา ยินดีพิธ  พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีอายคุรบ 65 ปี 

บริบรูณ์ ตามพระราชบญัญัติคณุสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 ตัง้แต่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 

3. ดร. รุ่ง มลัลิกะมาส  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจเต็มในการบริหารกิจการทัง้หลายของบริษัท รวมทัง้มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการต่างๆ 
ดงัต่อไปนีด้้วย 
 1. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสียงข้างมาก

เป็นมติของที่ประชมุ โดยถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 2. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชมุเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณีนีป้ระธานอาจ

เชิญให้ออกนอกที่ประชมุเป็นการชัว่คราวก็ได้ 
 3. กิจการทัง้หลายของบริษัทย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการที่จะกระท าได้ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัทเพื่อกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัทได้ 
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 4. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการและพนกังานต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนของบริษัท 
โดยให้ผู้ใดมีอ านาจและหน้าที่เพียงใดสดุแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร และสามารถก าหนดอตัราและคา่ใช้จา่ย 
และบ าเหน็จรางวลัแก่บคุคลเหล่านี ้รวมทัง้ถอดถอนจากต าแหน่งได้ 

 5. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหน่ึง
แทนคณะกรรมการโดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และอาจพิจารณาแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแล
ระบบบริหารและควบคมุภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง เป็นต้น 

 6. คณะกรรมการมีอ านาจที่จะเชิญบคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กบัทัง้ก าหนดค่าจ้างและบ าเหน็จรางวลัได้  

การเลือกตัง้กรรมการ 
 กรณีที่ 1  การเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ในการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม โดยในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการแทน 
ผู้ครบก าหนดออกตามวาระ  กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ 
 กรณีที่ 2  การเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่ออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติ
คณะกรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตัง้กรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง ตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ  
 2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ  

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานพร้อมรายงาน ในเร่ือง
ที่เก่ียวข้อง คือ 
 1. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร 
 2. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท 
 3. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวข้อง 
 4. การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงันี ้
 (1) นายสรุพล  โอภาสเสถียร   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2) นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ  กรรมการตรวจสอบ  
 (3) พลต ารวจโทจารุวฒัน์  ไวศยะ กรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทหน้าที่ ดงันี ้
 1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงในภาพรวมของกิจการ  
 2. เสนอนโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
 3. ก าหนดกลยทุธ์ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง  
 4. ก าหนดกรอบความเส่ียงในภาพรวมของกิจการ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 3 ท่าน มีรายนาม
ดงัต่อไปนี ้
 (1) นายลวรณ แสงสนิท ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 (2) นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการบริหารความเส่ียง  
 (3) นายธวชั อยู่ยอด กรรมการบริหารความเส่ียง  
 

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดการประชมุตลอดทัง้ปีไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูทุกท่าน
ได้รับทราบและจดัสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชมุ โดยจดัการประชมุปกติเป็นประจ าทกุเดือน และอาจจดัการประชมุพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารส าคญัของบริษัท ณ 
ส านกักรรมการผู้จดัการ และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และพร้อมที่จะให้
คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการบริษทั รวม 14 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 12 ครัง้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 15 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 
สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2562  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 

1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 14/14 - 12/12  
2. นายธวชั  อยู่ยอด 13/14 - 11/12  
3. นางดนชุา  ยินดีพิธ 8/8 8/8 -  
4. นายวเิชยีร  ศิริเวชวราวธุ 14/14 15/15 -  
5. นายลวรณ  แสงสนิท 9/14 - 12/12  
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6. นายเชิดชยั  ชมพนูกุลูรัตน์ 4/4 - -  
7. นายสรุพล  โอภาสเสถียร 12/14 15/15 -  
8. ดร.รุ่ง  มลัลิกะมาส 6/7 - -  
9. นายธนธัช  หงษ์ค ู 9/9 - -  
10. พลต ารวจโทจารุวฒัน์  ไวศยะ 4/5 5/5 -  
11. นางชวินดา  หาญรัตนกลู 14/14 - -  

 

หมายเหต ุ 
(3) นางดนชุา  ยินดีพิธ  พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที่ 5 กรกฎาคม 2562 
(6) นายเชิดชยั  ชมพนูกุลูรัตน์  ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ปจะจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2562 
(7) นายสรุพล โอภาสเสถียร  ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที่ 23 สิงหาคม 2562 
(8) ดร.รุ่ง  มลัลิกะมาส  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 29 เมษายน 2562 และลาออกจากต าแหน่ง ตัง้แต่วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
(9) นายธนธัช  หงษ์ค ู เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 29 เมษายน 2562 
(10) พลต ารวจโทจารุวฒัน์  ไวศยะ  เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 13 สิงหาคม 2562 และได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 ตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที่ 23 สิงหาคม 2562 
 

ผลประโยชน์ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท 
 กรรมการจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
และเงินบ าเหน็จ ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2562 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทัง้สิน้ 8,142,984 บาท (แปดล้านหนึ่งแสน
ส่ีหมื่นสองพนัเก้าร้อยแปดสิบส่ีบาท) ตามรายละเอียดดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท) 

1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 1,705,000 

2. นายธวชั  อยู่ยอด 970,000 

3. นางดนชุา  ยินดีพิธ 789,194 

4. นายวเิชยีร  ศิริเวชวราวธุ 990,000 

5. นายลวรณ  แสงสนิท 1,070,000 

6. นายเชิดชยั ชมภนูกุลูรัตน์ 620,000 

7. นายสรุพล โอภาสเสถียร 1,023,629 

8. พลต ารวจโท จารุวฒัน์ ไวศยะ 175,161 

9. นางชวินดา หาญรัตนกลู 800,000 
หมายเหต ุ: (3), (6) เป็นกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งระหว่างปี 2562 ได้รับเงินบ าเหน็จกรรมการ ปี 2562 ตามสดัส่วนระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
 

การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท ในรอบปีบญัชีปัจจบุนั และรอบปีบญัชีที่ผ่านมา ไมม่ีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท  
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รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท าขึน้
ระหว่างรอบปีบัญชี - ไม่มี 
 

รายละเอียดการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจุบัน และรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา – ไม่มี 
 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน 3 ปี ย้อนหลัง 

รายการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 122,346,172.90 107,919,465.40 96,318,173.76 

ค่าใช้จา่ยด้านการพนกังาน 431,788,986     453,786,552 407,013,290 

 

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในกองทุน โดยก าหนดให้ 
กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด พร้อมกันนีบ้ริษัทได้
ก าหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(Insider trading) ดงันี ้
 1. บริษัทก าหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมลูภายในของกองทนุในพืน้ที่

ห้องปฏิบตัิงานของ access person  
 2. ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทึกการเข้าออกพืน้ท่ีหวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บข้อมลูดงักล่าวอย่าง

น้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 
 3. การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีอยู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง ให้ถือปฏิบตัิตามระเบยีบ

การรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. การดูแลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทุนที่จดัเก็บในรูปเอกสารส่ิงพิมพ์ บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของพนกังานในหน่วยงาน access person 
 5. บริษัทก าหนดให้มีการบนัทึกและจดัเก็บข้อมลูการติดต่อส่ือสารในห้องปฏิบตัิงานของ access person  
 6. การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน ดงันี ้
  6.1 ส านักตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณ 

insider trading, ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน  (insider trading) 
รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

   6.1.1 ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.1.2 ระเบียบการเข้าออกในพืน้ท่ีควบคมุ 
   6.1.3 ระเบียบควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน  
   6.1.4 นอกจากนัน้มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อค้นหาการร่ัวไหลของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เช่น การสุ่ม

ตรวจสอบข้อมลูการติดต่อสนทนาของกลุ่ม access person การสุ่มตรวจสอบข้อมลู log file การสุ่ม
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ตรวจสอบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทุนในลกัษณะที่ถ่ีเกินความจ าเป็น (churning) หรือเกินกว่า
อัตราส่วนที่คณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) ก าหนด และการสุ่มการซือ้ขายกองทุนที่ผิดปกติและ 
เน้นตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน  

    หากส านกัตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ข้อมลูภายในกองทนุให้รายงานกรรมการ
ผู้จดัการทราบ เพื่อพิจารณาตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงักล่าวเพื่อหาข้อสรุป ทัง้นีห้าก
สรุปว่าพนักงานมีการใช้ข้อมูลภายในของกองทุนจริงให้รายงานส านักงานทราบโดยทันที รวมทัง้
จดัเก็บเอกสารหลกัฐานให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ 

  6.2 ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน มีหน้าที่ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall 
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานข้อบกพร่องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
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รายงานการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัท 
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  
3 ท่าน โดยมีนายสุรพล โอภาสเสถียร  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ และพลต ารวจโท 
จารุวฒัน์ ไวศยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ   

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งดงันี ้  

• 1 มกราคม - 4 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย นางดนชุา ยินดีพิธ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นายสรุพล โอภาสเสถียร และนายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

• 5 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย นายสุรพล โอภาสเสถียร และนายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ เป็น
กรรมการตรวจสอบ 

• 23 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย นายสรุพล โอภาสเสถียร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ และพลต ารวจโท จารุวฒัน์ ไวศยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ   

• โดยมี นายเฉลิม โลกิจแสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรวม 15  ครัง้ และที่ประชุมได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู สายงานปฏิบตัิการ 
ผู้บริหารฝ่ายบญัชีการเงิน ผู้บริหารส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารส านกัตรวจสอบภายใน และผู้แทนของส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้อง ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี  ้

• สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า รายงานการเงินได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยอย่าง
พอเพียง ครบถ้วน และเชื่อถือได้    

• ดแูลงานการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาและอนมุตัิแผนงานประจ าปี 
2562 ของส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และส านักตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ก ากับดูแลงานให้เป็นไปตาม
แผนท่ีได้รับอนมุตัิ รวมทัง้การตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่อให้มีการปฏิบตัิงานท่ีรัดกมุเพียงพอ   

• สอบทานรายงานผลการก ากบัดูแลและการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขใน
ด้านต่างๆ เช่น การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับระบบงานประกอบ
ธุรกิจจดัการกองทุน การปรับปรุงหรือจดัให้มีคู่มือการปฏิบตัิงานของบริษัทที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานในเร่ืองกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมทัง้มีก ารติดตามผลการ
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้มีการ
ด าเนินการรองรับกฎหมายหรือข้อก าหนดที่เปล่ียนแปลงไปอย่างเหมาะสมและทนัเวลา 

• สอบทานการบริหารความเส่ียง ผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน การจดัท าระบบการควบคมุภายในและ
การจดัท าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อมัน่ใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 
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• พิจารณาคดัเลือก และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น   

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 2562 โดยการตอบค าถามในแบบประเมินตนเองส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จดัท าขึน้
ตามแนวปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ มีความเป็น

อิสระ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีความเห็นว่าบริษทัได้จดัท างบการเงินและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทัง้มีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด าเนิน
ธุรกิจปัจจบุนั  

 
 

 
 

 
  
     
 
 

  

(นายสรุพล โอภาสเสถียร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

21 กมุภาพนัธ์ 2563 
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ส าคญัในการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมปัจจัยเส่ียงทุก
ด้าน ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง รวมถึงแนวทางการบริหารความเส่ียง เพื่อสร้างความเชื่อมัน่และความ
น่าเชื่อถือให้กบันกัลงทุน และบริหารความเส่ียงขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ศกึษาการพฒันาระบบงานใหม่ๆ ให้รองรับผลิตภณัฑ์ทางการเงินและเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ 
 ปี 2562 เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทเผชิญกับความท้าทาย ภายใต้ความผันผวนและความกดดันทางเศรษฐกิจ ทัง้จาก
ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก กรณีสงครามการค้าสหรัฐ-จีน (US-China Trade War) ที่ยังคงยืดเยือ้และกดดนัตลาดการ
ลงทุนทั่วโลกให้มีความผันผวนต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี  2561 ตัวเลขการส่งออกของไทยที่เร่ิมชะลอตัว GDP มีการเติบโตลดลง 
สถานการณ์ค่าเงินบาทของไทยปรับตัวแข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการติดตามและประเมิน
แนวโน้มสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากการทบทวนเกณฑ์กรอบความเส่ียงให้เหมาะสม
สอดคล้องกบัสถานการณ์การลงทุนของบริษัทแล้ว ยงัได้ก าหนดให้มีการจดัท า Stress test เพิ่มเติมในกรณีต่างๆ ให้ครอบคลมุ
ปัจจยัเส่ียงทางเศรษฐกิจ การเมือง วิเคราะห์ตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส าคญั เพื่อเป็นข้อมลูในการก าหนดกลยุทธ์และ  
ทิศทางการลงทนุของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงด้าน 
IT & Cyber Risk โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทบทวนนโยบายด้าน IT Security ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562  รวมทัง้ พ.ร.บ.และกฎเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้อง เพื่อมุ่งสร้างศกัยภาพในการป้องกนั 
รับมือ และลดความเส่ียงจากภยัคุกคามทางไซเบอร์อนัเป็นภยัคุกคามที่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องมีการ
จดัเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินในกรณีต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทัง้สร้างเสริมวฒันธรรม Risk Culture ให้
พนกังานทกุคนในองค์กรตระหนกัถึงความส าคญั และเตรียมความพร้อมรับมือกบัภยัคกุคามด้าน IT/Cyber ดงักล่าว ในปี 2562 
บริษัทได้รับเชิญจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้าร่วมการซักซ้อมรับมือภัยคุกคาม  
ไซเบอร์ระดับภาคการเงิน ประจ าปี 2562 (Financial Sector Cyber Exercise 2019) ท่ีจัดขึน้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับสถาบันการเงิน ให้สามารถรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชื่อมโยงกัน 
เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทมีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉกุเฉินดงักล่าว 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัได้ให้ความส าคญักับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของ
ฝ่ายบริหารความเส่ียง ให้มีทกัษะทางด้าน Artifitial Intelligence (AI) และ Machine Learning ทีม่ีความส าคญัเพิ่มมากขึน้ และ
สามารถน ามาประยกุตใ์ช้ในหลากหลายอตุสาหกรรม ซึง่รวมถึงอตุสาหกรรมทางการเงนิ รวมทัง้ศกึษาระบบ Risk Management 
System ในระดบัสากล เพื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงและการจดัการกองทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 นอกจากนี ้ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นขอใบอนุญาตและ
ด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) รวมถึงมีการ
ทบทวน แยกนโยบายส าหรับธุรกิจดงักล่าว ออกมาเป็นนโยบายเฉพาะด้าน ครอบคลมุความเส่ียงด้านต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้อง เพื่อ
ความชัดเจนและสะดวกต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ และได้เน้นย า้ให้ทุกฝ่ายงานให้ความส าคญัต่อการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้หรือที่จะมีผลบังคับใช้ใน
อนาคตอันใกล้ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงด้าน Legal & 
Compliance Risk ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท 
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีความมุ่งมัน่ในการก ากับดูแลและบริหารความเส่ียงภายใต้กรอบการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ดี ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้
ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee Charter) โอกาสนี ้ทางคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้บริษัทเสมอมา บริษัทจะมุ่งพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืนต่อไป 

 
 
 
 (นายลวรณ แสงสนิท) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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รายงานทางการเงนิ (Financial Report) 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญต่อภาระหน้าที่ในฐานะ
กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี จึงก ากับดูแลให้
การจัดท างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ โดยใช้หลกัความระมดัระวงั ถูกต้อง และการประมาณการอย่างรอบคอบสมเหตุสมผลในการจดัท างบ
การเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานอย่างแท้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นว่างบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน  และการก ากบั
ดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล   เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่
ทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกนัการกระท าทจุริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีนยัส าคญั  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลสอบ
ทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ จึงมัน่ใจได้ว่า
งบการเงินดังกล่าวของบริษัทเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   
 
 
 
 
     (นายวชัรา  ตนัตริยานนท์)       (นางชวินดา  หาญรัตนกลู) 
      ประธานกรรมการ      กรรมการผู้จดัการ  
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ  
(Auditor’s Report and Financial Statements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 

 
 

 

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

สำหรับปีสิ้นสดุวันที่  31  ธันวาคม  2562 
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