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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ  (Important Financial Information) 
หน่วย : พันบาท 

Unit : Thousand Baht 
  2563 2562 2561 2560 2559 
ฐานะทางการเงิน (Financial Standing) 

สินทรัพย์รวม 
1,859,268  1,540,735 1,427,427 1,139,993 911,670 

Total Asset 
หนีส้ินรวม 

618,706  423,131 436,855 386,057 301,483 
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 

1,240,562 1,117,604 990,572 753,936 610,187 
Total Shareholders’ Equity 
ผลการด าเนินงาน (Operating Performance) 

รายได้รวม 
2,922,645  2,323,130 2,302,119 1,814,918 1,443,130 

Total Income 
ค่าใช้จ่ายรวม 

2,137,474  1,583,418 1,607,410 1,340,950 1,121,774 
Total Expense 
ก าไรสุทธิ 

628,212 591,652 555,783 379,705 257,181 
Net Profit 
อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 
3.83  4.47 3.76 3.19 3.09 

Current Ratio (Times) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (%) 

50.64  52.94 56.11 50.36 42.15 
Return on Equity: ROE (%) 
อัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 

21.49  25.47 24.14 20.92 17.82 
Net Profit Margin (%) 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 

33.79  38.4 38.94 33.31 28.21 
Return on Total Assets: ROA (%) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 

1,724.39  2,478.12 1543.24 771.84 382.06 
Return on Fixed Assets (%) 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 

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

0.50  0.38 0.44 0.51 0.49 
Debt to Equity (Times) 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 

62.03  55.88 49.53 37.7 30.51 
Book Value Per Share (Baht) 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 

31.41 29.58 27.79 18.99 12.86 
Earnings Per Share (Baht) 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 

- 25 22.75 16 11.60 
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) 
  
 
 
 

 
สภาวะการณ์ของตลาดการเงินในปี 2563 นัน้ยงัคงมีความผนัผวนสงูต่อเนื่องจากปี 2562 จากความขดัแย้งทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ พร้อมกบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนน าไปสู่การด าเนินนโยบายของ
ประเทศต่างๆ โดยการปิดประเทศในปลายไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ซึ่งส่งผลให้การกิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ต้อง
หยุดชะงกัลง ทัง้ด้านการส่งออกการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  ส่งผลกระทบต่ออุปทาน
สินค้านานาชนิด  และจาการด าเนินนโยบายปิดประเทศและการรักษาระยะห่างทางสงัคมเพื่อลดการแพร่ระบาดดงักล่าวข้างต้น  
ธุรกิจต่างๆ ต้องหยุดด าเนินการและน าไปสู่การปิดกิจการก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลก โดยที่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโลกอยู่ที่ระดบัร้อยละ -3.5 ในปี 2563 เทียบกับร้อยละ 2.8 ในปี 2562   ทัง้นีรั้ฐบาลของประเทศต่างๆ ได้น านโยบาย
การเงินการคลงัออกใช้พร้อมกนัโดยการลดอตัราดอกเบีย้ให้อยู่ในระดบัต า่และการใช้นโยบายการคลงัแบบขาดดลุอย่างมโหราฬ 
ในขณะเดียวกนัก็ได้มีการคิดค้นวคัซีนในการป้องกัน COVID-19 จนเป็นผลส าเร็จในปลายปี 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้พลิก
ฟืน้คืน  โดย IMF ประมาณการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ระดบัร้อยละ 5.5 ในปี 2564 
 ในส่วนของประเทศไทยนัน้ในปี 2563 มีสภาพเช่นเดียวกบันานาประเทศจากภาวการณ์แพร่ระบาดของ COVIC-19 แต่
ประเทศไทยมีความร่วมมือของประชาชนในชาติตลอดจนการอทุิศตนของบคุคลากรทางการแพทย์จนท าให้ระงบัการแพร่ระบาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่กระนัน้ก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่ งเป็นแหล่ง
รายได้ที่ส าคญัของประเทศ  ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการในการใช้มาตรการทางการเงินโดยการลดอตัราดอกเบีย้มาตรฐานมาอยู่ที่
ระดบัร้อยละ 0.5 อนัเป็นระดบัที่ต ่าเป็นประวตัิการณ์ ตลอดจนการใช้นโยบายการคลงัแบบขาดดลุเป็นจ านวนมากเพื่อเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ  ทัง้นีใ้นปี 2563 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่ระดบัร้อยละ -6.1 เทียบกับร้อยละ 2.3 ในปี 
2562 ส่วนตลาดทนุไทย (SET Index) อยู่ที่ระดบั 1,449.35 จดุ เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ -8.26 เทียบกบัระดบั 1,579.84 จดุใน
ปี 2562 คิดเป็นอตัราผลตอบแทนรวม (Total Return) ที่ร้อยละ -5.24 
 ด้านการให้บริการนัน้บริษัทฯ ด าเนินการด้านการพัฒนาและแสวงหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เพื่อให้บริการแก่
ลกูค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแนะน าในการบริหารเงินลงทนุให้สอดคล้องต่อสภาวะการณ์ของตลาดการเงินที่มี
ความผนัผวนสงูมีความเส่ียงที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากเงินลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ  ในด้านการอ านวยความ
สะดวกแก่ลกูค้านัน้ บริษัทฯ มีการด าเนินการในการพฒันาระบบงานภายในในสภาวะการณ์ที่โลกมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ 
ลกูค้าเข้าถึงข้อมลูข่าวสารที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและทนัท่วงทีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุน  อีกทัง้ยงัให้
ความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางอิเลคทรอนิค เช่น LINE, YouTube และ facebook อย่างต่อเนื่องและมี
คณุภาพทนัต่อเหตกุารณ์ 
 ด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นัน้ ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจดัการรวมทัง้สิน้ 790,993 
ล้านบาท เทียบกับสิน้ปี 2562 ที่ 828,201 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตลดลงในอตัราร้อยละ4.5 ซึ่งเป็นอตัราการเติบโตในระดบั
เดียวกบัอตุสาหกรรม  ในด้านกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นสามารถสร้างผลตอบแทนในกองทนุ
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หุ้นขนาดกลางและเล็กในอตัราร้อยละ 23.92  เมื่อเทียบกบัอตัราผลตอบแทนดชันีชีว้ดั  SET Index total return  ที่อตัราร้อยละ  
-5.42 ซึง่เป็นอนัดบั 1 ของกองทนุประเภทเดียวกนัท่ีจดัอนัดบัโดยสมาคมบริษัทจดัการกองทุน (AIMC) และ Morning Star ด้าน
กองทุนที่มีการจดัตัง้เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมหลักในต่างประเทศอาทิกองทุน KT-WTAI-A สามารถให้ผลตอบแทนในอตัรา
ร้อยละ 77.38 และกองทุน KT-CHINA-A สามารถให้ผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 40.72 เทียบกับอตัราผลตอบแทนดชันีชีว้ดัที่
อตัราร้อยละ 28.87 เป็นต้น 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมขอขอบคณุลกูค้า นกัลงทนุทกุท่าน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทกุภาคส่วนที่ได้ให้ 
ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตเป็นบริษัทชัน้น าที่มีความมั่นคง มีผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่มีคุณภาพทนัสมยั ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านระบบงานต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพนกังาน
ทุกท่านที่ทุ่มเทความสามารถในการท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ชัน้น าในอุตสาหกรรมและขอให้พนักงานทุกท่านตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณ คุณธรรมและบรรษัทภิบาล มุ่งมัน่ในการปฎิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างและ
พฒันาบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยัง่ยืน รวมทัง้สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และทกุภาคส่วนที่เก่ียวข้อง
ตลอดไป 
 
 
 
 

  
 
 นายวชัรา ตนัตริยานนท์  
 ประธานกรรมการ 
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พัฒนาการท่ีส าคัญของบริษัทในรอบปี 2563 
Development of the Company for the year 2020 (2563 B.E.) 

การเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ในปี 2563 

  ตามที่บริษัทได้มีแผนออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของนกัลงทุนภายใต้ความเส่ียงที่ยอมรับได้ รวมถึงกองทุนประเภท Term Fund โดยจะ
เปิดจ าหน่ายทุกสปัดาห์ ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับจากนกัลงทุนในตลาดเป็นอย่างดี โดยกองทุนที่บริษัทได้มีการเปิดเสนอขาย
กองทนุใหม่ในปี พ.ศ. 2563  ที่ผ่านมา รวมทัง้สิน้ประมาณ 66 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) มีมลูค่าทรัพย์สินกว่า 
139,876,630,715.00 บาท  มีดงัต่อไปนี ้ 

Seq. ชื่อย่อกองทนุ กองทนุเปิด ประเภทหน่วยลงทนุ 
วนัจด
ทะเบียน
กองทนุ 

ขนาดกองทนุ 

ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 
(บาท) 

1 KTAF30M1 กองทนุเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ ์อินคมั 30M1 กองทนุเทอมฟันด์ 16/01/2020 775,394,022.00 

2* KTFF268 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ 268 กองทนุเทอมฟันด์ 29/01/2020 3,798,061,822.00 

3 KTAF30M2 กองทนุเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ ์อินคมั 30M2 กองทนุเทอมฟันด์ 20/02/2020 1,055,666,223.00 

4* KTFFE47 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์47 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 26/02/2020 373,402,501.00 

5* KTFFE48 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์48 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 04/03/2020 1,535,217,076.00 

6* KTFFE49 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์49 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 11/03/2020 1,489,475,471.00 

7* KT-TRIG3 กองทนุเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์3 กองทนุทริกเกอร์ ฟันด์ 20/03/2020 176,195,608.00 

8* KTFFE55 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์55 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 08/04/2020 5,392,140,569.00 

9 KT70/30S-
SSFX 

กองทนุเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว  
(ชนิดพิเศษ) 

09/04/2020 287,134,816.00 

10 KTESGS-
SSFX 

กองทนุเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพเิศษ กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว  
(ชนิดพิเศษ) 

09/04/2020 386,756,588.00 

11* KTFFE57 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์57 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 15/04/2020 3,398,150,830.00 

12* KTFFE58 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์58 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 21/04/2020 3,347,289,206.00 

13* KTFFE61 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์61 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 28/04/2020 3,414,782,962.00 

14* KTFFE67 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์67 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 19/05/2020 2,103,501,939.00 

15* KTFFE68 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์68 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 27/05/2020 1,506,439,045.00 

16 KTFFE70 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์70 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 27/05/2020 5,060,677,369.00 

17 KTSUPAI7 กองทนุเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 7 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 29/05/2020 2,029,853,392.00 

18 KTFFE69 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์69 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 10/06/2020 3,566,955,404.00 

19* KTFFE62 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์62 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 15/06/2020 2,363,572,097.00 
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ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63 
(บาท) 

20 KTFFE71 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์71 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 16/06/2020 3,046,740,676.00 

21 KTFFE72 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์72 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 17/06/2020 3,407,906,586.00 

22 KTFFE73 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์73 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 23/06/2020 5,125,687,020.00 

23 KTFFE74 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์74 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 29/06/2020 1,967,401,067.00 

24 KTFFE75 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์75 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 01/07/2020 3,724,330,270.00 

25 KT70/30S-
SSF 

กองทนุเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว 

02/07/2020 112,884,590.00 

26 KTESGS-SSF กองทนุเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว 

02/07/2020 113,343,099.00 

27 KT-PIF-SSF กองทนุเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อนิฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ (ชนิดเพื่อ
การออม) 

กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว 

02/07/2020 26,253,966.00 

28 KTMUNG-
SSF 

กองทนุเปิดกรุงไทยมัง่คัง่ (ชนิดเพื่อการออม) กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว 

13/07/2020 51,221,728.00 

29 KTSUK-SSF กองทนุรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว 

13/07/2020 9,322,729.00 

30 KTFFE76 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์76 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 13/07/2020 6,316,338,291.00 

31 KTMEE-SSF กองทนุเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพื่อการออม) กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว 

13/07/2020 6,148,793.00 

32 KTSRI-SSF กองทนุเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม) กองทนุรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว 

13/07/2020 6,814,632.00 

33 KTGF1Y1 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y1 กองทนุเทอมฟันด์ 15/07/2020 3,332,980,446.00 

34 KTGF1Y2 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y2 กองทนุเทอมฟันด์ 17/07/2020 3,184,659,507.00 

35 KTFFE77 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์77 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 21/07/2020 3,373,083,774.00 

36 KTFFE78 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์78 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 29/07/2020 1,086,080,646.00 

37 KT-LVTR-A กองทนุเปิดเคแทม โลวโว โทเทิล รีเทิร์น ฟันด์ ชนิดสะสมมลูค่า กองทนุผสม 04/08/2020 66,797,080.00 

38 KTFFE79 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์79 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 05/08/2020 1,948,362,179.00 

39 KT-Ashares-A กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี ้ฟันด์ ชนิดสะสมมลูค่า กองทนุรวมตราสารทนุ
ต่างประเทศ 

07/08/2020 7,643,893,180.00 

40 KTFFE80 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์80 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 17/08/2020 3,671,695,028.00 

41 KTGF1Y3 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y3 กองทนุเทอมฟันด์ 19/08/2020 3,068,784,483.00 

42 KTGF1Y4 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y4 กองทนุเทอมฟันด์ 24/08/2020 3,065,202,594.00 

43 KTHH กองทนุเปิดกรุงไทย ยกก าลงัสขุ(ภาพ) กองทนุผสม 24/08/2020 136,648,895.00 

44 KTFFE81 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์81 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 31/08/2020 4,170,543,962.00 

45 KTFFE82 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์82 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 14/09/2020 2,591,088,721.00 
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46 KTGF1Y5 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y5 กองทนุเทอมฟันด์ 21/09/2020 2,179,215,503.00 

47 KTGF1Y6 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y6 กองทนุเทอมฟันด์ 23/09/2020 1,588,797,405.00 

48 KTFFE83 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์83 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 28/09/2020 2,644,029,884.00 

49* KT-TRIG4 กองทนุเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์4 กองทนุทริกเกอร์ ฟันด์ 09/10/2020 306,269,434.00 

50 KTGF1Y7 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y7 กองทนุเทอมฟันด์ 12/10/2020 3,006,623,829.00 

51 KTGF1Y8 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y8 กองทนุเทอมฟันด์ 22/10/2020 1,168,668,148.00 

52 KTFFE84 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์84 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 27/10/2020 1,272,670,004.00 

53 KTMUNG-
RMF 

กองทนุเปิดกรุงไทยมัง่คัง่เพื่อการเลีย้งชีพ กองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 28/10/2020 8,632,329.00 

54 KTSUK-RMF กองทนุเปิดกรุงไทยสขุใจเพื่อการเลีย้งชพี กองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 28/10/2020 11,227,784.00 

55 KTMEE-RMF กองทนุเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลีย้งชพี กองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 28/10/2020 4,556,314.00 

56 KTSRI-RMF กองทนุเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลีย้งชีพ กองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 28/10/2020 6,559,341.00 

57 KTFFE85 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์85 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 09/11/2020 2,925,325,239.00 

58 KT-TMT กองทนุเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์ กองทนุทริกเกอร์ ฟันด์ 13/11/2020 1,228,145,270.00 

59 KTGF1Y9 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y9 กองทนุเทอมฟันด์ 19/11/2020 3,461,677,681.00 

60 KTGF1Y10 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y10 กองทนุเทอมฟันด์ 25/11/2020 3,104,164,114.00 

61 KTFFE86 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์86 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 30/11/2020 3,833,075,940.00 

62 KTFFE87 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์87 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 08/12/2020 2,126,833,349.00 

63 KT-Ashares 
RMF 

กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี ้เพือ่การเลีย้งชีพ กองทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 16/12/2020 415,123,337.00 

64 KTFFE88 กองทนุเปิดกรุงไทยตราสารหนี ้เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์88 ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย กองทนุเทอมฟันด์ 16/12/2020 856,128,118.00 

65 KTGF1Y11 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y11 กองทนุเทอมฟันด์ 16/12/2020 3,318,607,878.00 

66 KTGF1Y12 กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั 1Y12 กองทนุเทอมฟันด์ 18/12/2020 3,095,418,932.00 

หมายเหต ุ: *กองทนุมีการครบก าหนด และ/หรือปิดกองทนุไประหว่างปีและเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธ์ิก่อนปิดกองทนุ 

 

ด้านพันธมิตรในการจัดจ าหน่ายหรือเสนอขายหน่วยลงทุน 

โดยสรุปในปี พ.ศ. 2563 บริษัทได้ท าการลงนามแต่งตัง้พนัธมิตรรายใหม่ เป็นผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ เพิ่มเติมจ านวน 1 ราย คือ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) และยกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน จ านวน 2 ราย คือ บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จ ากดั 
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  ทัง้นี ้ข้อมลู ณ สิน้ปี พ.ศ. 2563 บริษัทมีพนัธมิตรที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สนบัสนุนการขายฯ ทัง้ในกลุ่มธุรกิจบริษัท
หลกัทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจธนาคารและอื่นๆ รวมแล้วทัง้สิน้ 50 ราย 
 
ระบบงานนายทะเบียนกองทุนรวม 
  บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการให้บริการ โดยให้ความส าคญักบัความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง และสร้างความ พึงพอใจ
ในการใช้บริการของลกูค้า ซึง่ในปี พ.ศ. 2563 มีการพฒันาระบบทะเบียนกองทนุรวมของบริษัทฯ  ดงันี ้
 - พฒันาระบบรองรับกองทนุกองทนุเปิดกรุงไทย ยกก าลงัสขุ(ภาพ) ซึง่เป็นกองทนุประกนัสขุภาพท่ีได้รับความคุ้มครอง

จากแผนประกนัสขุภาพตลอดระยะเวลาการลงทนุ 
 - พฒันาระบบรองรับการท ารายการส าหรับกองทนุประเภท SSF/SSFX 
 - พฒันาระบบรองรับการซือ้หน่วยลงทนุกองทนุ RMF/SSF ด้วยบตัรเครดิต ผ่านระบบ Fund Connext 
 - พฒันาระบบรองรับการซือ้หน่วยลงทนุด้วยคะแนนสะสมบตัรเครดิต KTC ได้ทกุกองทนุ 
 - พฒันาระบบรองรับการลดหย่อนภาษีจากค่าธรรมเนียมกองทนุของผู้ ถือหน่วยส าหรับโครงการ ”ช็อปดีมีคืน” 
 - พัฒนาระบบรองรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) และค่าธรรมเนียมการ

สบัเปล่ียนออก (Switching-out Fee) ของกองทุน KTFIXPLUS ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยมากกว่า 6 เดือน
ขึน้ไป 

 
บริการงานทะเบียนสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบใหม่ของ  Web Site KTAM  : “ KTAM Smart Trade”  ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าใช้งาน ผ่าน 
Mobile Application บนโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ผ่านระบบ IOS และ ระบบ Android  ส าหรับตรวจสอบข้อมูลกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ  เปล่ียนแปลงแผนการลงทุน เปล่ียนแปลงจ านวนเงินขอรับเงินงวด  ตรวจสอบเงินน าส่งรายเดือน จัดท าแบบ
ประเมินความเส่ียง  บทวิเคราะห์การลงทุน รายงานกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ข่าวสาร ถามตอบ ข้อมลูส่วนตวั และช่องทางการ
ติดต่อ 
 
ด้านธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาตัวแทนขายอิสระ 

บริษัทฯ ได้ริเร่ิมในการเพิ่มช่องทางการขายกองทุนผ่านผู้แนะน าการลงทุนอิสระ (ตัวแทนขายอิสระ) ขึน้เมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายกองทุน โดยตวัแทนขายอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิเป็นผู้แนะน าการลงทนุท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และบริษัทได้ก าหนดคู่มือ
ปฏิบตัิงานของตวัแทนขายอิสระเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเส่ียงในการรับผิดของบริษัท อนัเกิดจากการกระท าของตวัแทนขาย
อิสระไว้ด้วย โดยสรุปผลการด าเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีตวัแทนขายอิสระ จ านวน 93 ราย ด้วยมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิกว่า 7,228 ล้านบาท และรายได้รวมกว่า 120 ล้านบาท 
 
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ในช่วงปี 2563 บริษัทมีพฒันาการที่ส าคญัของในการต่อยอดการป้องกนัทุจริตคอรัปชัน่ของประเทศ ซึ่งจะน าไปสู่การ
เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ (integrity) และความโปร่งใส (Transparency) ให้กบัตลาดทนุไทย ดงันี ้

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against 
corruption : CAC )(“โครงการ CAC”) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตัง้โดยรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (“ส านกังาน ป.ป.ช”)และด าเนินการจดัตัง้โดยความร่วมมือของ  8 องค์กรชัน้น าของ
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ภาคเอกชนไทย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (“IOD”) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์การก่อตัง้ คือ การให้ภาคเอกชนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ มุ่ง
สร้างและขยายแนวร่วมภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ(Zero Tolerance on  any form of corruption Policy ) และ
สร้างระบบป้องกนัการจ่ายสินบนและการการทจุริตในทกุรูปแบบ (Anti-Corruption & Bribery procedures Standard Setting)  
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)(“บริษัทจัดการ”) ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหลักการ
ดงักล่าว จึงได้เข้าร่วมโครงการ  CAC  และได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิโครงการ CAC ครัง้แรก จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย(“IOD”) ในฐานะเลขานุการโครงการ CAC เมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดัการได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการต่ออายโุครงการ CAC ซึ่งเป็นโครงการที่บทบาทส าคญัต่อการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ดงันัน้ บริษัท
จดัการจึงได้ด าเนินการพฒันาระบบงานเพิ่มเติมในเร่ืองด้านการประเมินความเส่ียงการรับสินบนภาครัฐโดยก าหนดเป็นหนึ่งใน
นโยบายที่พนกังานทุกคนต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการรับ-การให้สินบนและคอร์รัปชัน่และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องอีกด้วย
เพื่อเป็นการผูกพันตนในการปฏิบัติโครงการ CAC  ทัง้นี ้บริษัทจัดการได้รับการรับรองเพื่อต่ออายุใบรับรองการเป็นแนวร่วม
ปฏิบตัิโครงการ CAC ซึง่มีอายคุราวละ 3 ปี ล่าสดุเมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 
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ผลงานพสิูจน์ความเป็น “มืออาชีพ”   
(The company's portfolio to show professionalism) 

 ตลอดระยะเวลาในปี 2563 บริษัทมีความมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์กองทนุท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆให้กบันกัลงทนุ เพื่อโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และได้รับการตอบรับท่ีดีอย่างมากมาย  ประกอบด้วย 

-  กองทุนรวมเพื่อการออมชนิดเพื่อการออมพิเศษ (SSF Extra) จ านวน 2 กองทุน อันได้แก่  (1) กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี 
เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KTESGS-SSFX) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในตราสารทุนโดยมี net 
exposure ในตราสารดงักล่าว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ลงทุนในตรา
สารแห่งทนุของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือตลาดรอง
อื่นๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของดชันีผลตอบแทนรวม อีเอส
จี ไทยพฒัน์ (Thaipat ESG Index (TR)) และ (2) กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ (KT70/30S-
SSFX) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ ตราสารกึ่ง
หนี ้กึ่งทนุ เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ อย่างไรก็ดีกองทุนจะ
ลงทุนในหลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉล่ียในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

- กองทนุรวมชนิดเพื่อการออม จ านวน 7 กองทนุ อนัได้แก่  

(1) กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) (KT70/30S-SSF) เป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายลงทุนใน
หลกัทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET เป็นหลกั โดยมีการบริหารกลยทุธ์แบบ Active Management ซึง่เป็นทีมงานบริหารเดียวกนั
กบักองทนุ KTLF70/30  

(2) กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-PIF-SSF) เป็นกองทุนรวม
ผสม ที่มีนโยบายเน้นลงทุนหน่วยลงทุนกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมถึงหุ้ นของบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้ดังกล่าว กองทุนนีล้งทุนแบบกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์ หรือ โครงสร้างพืน้ฐาน จึงเป็นกองทนุที่มีความเส่ียงสงู 

(3) กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดเพื่อการออม) (KTESGS-SSF) เป็นกองทุนรวมดชันี ที่มีนโยบายลงทุนในหลกัทรัพย์ที่มี
ความโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยกองทุนจะพยายามสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี
ผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพฒัน์ (Thaipat ESG Index (TR))  

(4) กองทุนเปิดกรุงไทยมัง่คัง่ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม) (KTMUNG –SSF) เป็น กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund 
of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือกองทุน property (กองทุน
ปลายทาง) ทัง้ในและต่างประเทศ ตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้ไป โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ โดยกองทนุมีดชันีชีว้ดั คือ อตัราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี  

(5) กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพื่อการออม) (KTMEE-SSF) เป็น กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มี
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทัง้
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ในและต่างประเทศ ตัง้แต่ 2 กองทุนขึน้ไป โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ โดยกองทนุมีดชันีชีว้ดั คือ อตัราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี  

(6) กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม) (KTSRI-SSF) เป็น กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มี
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทัง้
ในและต่างประเทศ ตัง้แต่ 2 กองทุนขึน้ไป โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ โดยกองทนุมีดชันีชีว้ดั คือ อตัราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี  

(7) กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดเพื่อการออม) (KTSUK-SSF) เป็น กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มี
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทัง้
ในและต่างประเทศ ตัง้แต่ 2 กองทุนขึน้ไป โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ โดยกองทนุมีดชันีชีว้ดั คือ อตัราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี  

- กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี ้ฟันด์ (KT-Ashares) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global 
Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงิน
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

- กองทุนเปิดกรุงไทย ยกก าลังสุข(ภาพ) หรือ Krung Thai Happy Health (KTHH) มีนโยบายการลงทุนใน หรือ มีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทัง้ในและต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทนุรวมอีทีเอฟ และ/หรือ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (กองทนุปลายทาง) ตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้
ไป โดยเฉล่ียรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยนอกจากการเพิ่มโอกาสด้านการ
ลงทนุแล้ว ผู้ลงทนุยงัได้สิทธิความคุ้มครองประกนัสขุภาพและอบุตัิเหตกุลุ่มตามเงือ่นไขที่หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญัของ
กองทนุก าหนดอีกด้วย 

- กองทนุเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคมั  (KTGF1Y1 - KTGF1Y13) ซึง่เป็นกองทนุตราสารหนี ้ที่มีนโยบายลงทนุในทรัพย์สิน
ประเภทตราสารหนี ้รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายการลงทนุ
ในตราสารหนี ้เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
ตราสารหนี ้อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตรา
สารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities)  ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยในปี 
2563 กองทนุดงักล่าวในซีรีส์ เปิดมาแล้วทัง้สิน้ 13 กองทนุ 

- กองทนุ มัง่ มี ศรี สขุ เพื่อการเลีย้งชีพ ที่เน้นการกระจายน า้หนกัการลงทนุให้เหมาะสมกบัวฏัจกัรเศรษฐกิจระยะยาวในแต่ละ
ช่วงเวลาและความเส่ียงของพอร์ตโฟลิโอ (Strategic Asset Allocation) ในขณะเดียวกนั ผู้จดัการกองทนุก็สามารถเพิ่มหรือลด
น า้หนกัสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัสภาวะของตลาดที่อาจจะมคีวามผนัผวนสงูได้ในระยะสัน้ (Dynamic 
Tactical Asset Allocation) ประกอบด้วย 4 กองทนุ 

1. กองทุนเปิดกรุงไทยมัง่คัง่ เพื่อการเลีย้งชีพ (KTMUNG-RMF) เหมาะกับนกัลงทุนที่รับความเส่ียงได้สงู ประมาณการ
สดัส่วนการลงทนุเน้นตราสารทนุ 75% ตราสารหนีส้ดัส่วน 15% ตราสารทางเลือก 10% 
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2. กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เพื่อการเลีย้งชีพ (KTMEE-RMF) เหมาะกับนกัลงทุนที่รับความเส่ียงได้ตัง้แต่ปานกลางถึง
สงู มีประมาณการสดัส่วนการลงทนุในตราสารทนุ 50% ตราสารหนีส้ดัส่วน 40% ตราสารทางเลือก 10% 

3. กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เพื่อการเลีย้งชีพ (KTSRI-RMF) เหมาะกับนกัลงทุนที่รับความเส่ียงได้น้อยถึงปานกลาง มี
ประมาณการสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนี ้65% ตราสารทนุ 25% ตราสารทางเลือก 10% 

4. กองทุนเปิดกรงไทยสุขใจ เพื่อการเลีย้งชีพ (KTSUK-RMF) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเส่ียงได้น้อย เน้นลงทุนใน
สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม ่าเสมอ ความผันผวนน้อย มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี  ้80% ตราสาร
ทนุ 10% และตราสารทางเลือก 10% 

 
- กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์ (KT-TMT) มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
อาทิ หน่วย CIS และ/ หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน (กองทุนปลายทาง) ตัง้แต่ 2 กองทุนขึน้ไปโดยการลงทุนในกองทนุปลายทางดงักล่าวมีนโยบายลงทุนทัง้ในตราสารแห่ง
ทุน ตราสารแห่งหนี ้ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยกองทนุนีจ้ะ
พิจารณาปรับสดัส่วนการลงทุนได้ตัง้แต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม ซึ่งสดัส่วนการลงทุน
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ  

ซึ่งจากการพยายามคัดสรรกองทุนที่หลากหลายและตอบโจทย์ผู้ ลงทุนมาอย่างต่อ เนื่องนี ้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัท
สามารถคงผลการด าเนินงานที่ดีในระดบัแนวหน้าของประเทศ มี Market Share เป็นล าดบัที่ 4 ของตลาดการลงทนุ โดยข้อมลู 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563  บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) รวมสุทธิ อยู่ที่ 790,993 ล้านบาท และผลงาน
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ อยู่ที่ 110,435 ล้านบาท และในปีนีเ้อง บริษัทยังได้รับ
โอกาสในการเข้าไปบริหารจดัการบริหารเงินกองทุนส่วนบุคคล  ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) อีกด้วย  

นอกจากนี ้บริษัทได้ริเร่ิมโครงการ Up Season by KTAM ขึน้ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวและการจบัจ่ายใช้สอย รวมถึงกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด-19 ด้วยการน าเสนอวิธีการท่องเที่ยวอย่างคุ้ มค่า  เช่น การใช้จ่ายผ่านโครงการ  “เราเที่ยวด้วยกัน” รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร หรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ผ่านช่องทาง
ประชาสมัพนัธ์ออนไลน์และเว็บไซต์ของบริษัท ที่รวบรวมข้อมลูการท่องเที่ยวและข้อเสนอพิเศษต่างๆ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายนกั
ลงทุน Millennial ช่วงอายุ 20-39 ปี ซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศ เป็นกลุ่มคนวัยท างานที่เป็นแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
รวมถึงได้จดัท าวีดีโอ “ภูมิใจที่ได้เที่ยว” ไม่มีฤดูไหนอีกแล้ว...ที่คนไทยจะภูมิใจที่ได้เที่ยวเท่าฤดูนี  ้KTAM จึงขอเชิญชวนคนไทย
แพ็คกระเป๋า ก้าวเท้าออกมาเที่ยวเมืองไทย ไม่มีโลว์ซีซัน่ ไม่มีไฮซีชัน่ มีแต่ฤดูต้องเที่ยวไทย ที่ เราทุกคนจะได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย อัปความสุขให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดให้กลับมายิม้ได้อีกครัง้  ซึ่งโครงการดังกล่าวเร่ิม
เผยแพร่ตัง้แต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอกย า้ความเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและใส่ใจในสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างแท้จริง 
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 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานบริษัทมีความตัง้ใจท างานอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายด้านการลงทุน โดยการท างานจะยึดหลกัธรรมาภิบาล และจะเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
ที่มีการบริการและการบริหารงานท่ีดีเยี่ยม เป็นทางเลือกแรกของนกัลงทนุตลอดไป 
 
 

 
 
KTAM จัดแถลงแผนธุรกิจรับปีหนู เล็งรุกกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ  
 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้ จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดงานแลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชนพร้อมเปิดเผยถึงการบริหารงานในปี 2562 ที่ผ่านมาว่า KTAM มีจดุแข็งหลายด้านและสามารถคงผลการด าเนินงานที่
ดีในระดบัแนวหน้าของประเทศ โดย ณ สิน้ปี 2562 มีมลูค่าสินทรัพย์ภายใต้การจดัการ (AUM) รวมสทุธิ อยู่ที่ 827,313 ล้านบาท 
เป็นอตัราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกบัปี 2561 และในปี 2563 จะเดินหน้าเน้นหลกักลยทุธ์เป็น 3 ส่วน อนัได้แก่  
 
1) ให้ความส าคญัในการกระจายพอร์ตการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุท่ีลงทนุในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุมากขึน้ โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ 
2) การผสานความร่วมมือกบัธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยเฉพาะในด้านดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการและน าเสนอ
ผลิตภณัฑ์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้กลุ่มลกูค้ารายใหญ่และรายย่อย 
3) การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการให้บริการให้เป็น Best Investment Solutions เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในยุค
ดิจิตอลท่ีต้องการความง่าย และสะดวกสบาย เพิ่มความสะดวกแก่นกัลงทนุผ่านดิจิทลัแพลทฟอร์มที่มีให้ดีมากยิ่งขึน้ 
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คณะผู้บริหารและพนักงาน บลจ. กรุงไทย ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ น าคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ทลูเกล้าฯถวายแจกนัดอกไม้ที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสทุธนารีนาถ พร้อมทัง้ลง
นามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามยัแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว  ด้วยความจงรักภกัดี
และน้อมส านึกในพระกรุณาธิคณุ ณ อาคารภมูิสิริมงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 
2563 
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ผู้แนะน าการลงทุนอิสระ บลจ.กรุงไทย มอบเงินบริจาค 149,999บาท เพื่อซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ ร.พ. 
สระบุรี 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และผู้แนะน าการลงทุนอิสระ ร่วมกันมอบเงินบริจาคจ านวน 149,999
บาท เพื่อซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั ร.พ. สระบรีุ เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2563 
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บลจ. กรุงไทย ร่วมส่งพลังใจ...สู้ ภัย Covid-19  ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวม
มูลค่า 250,000 บาท 
 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วม
เป็นตวัแทนบริษัทส่งพลงัใจ...สู้ภยั Covid-19 สนบัสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลตามภมูิภาคต่างๆ ด้วยการส่งมอบ
อุปกรณ์หน้ากากผ้า จ านวน 2,000 รายการ หน้ากาก Face Shield จ านวน 5,000 รายการ และ กล่องส าหรับใส่ท่อช่วยหายใจ 
อีก 300 รายการ เป็นมลูค่ารวม 250,000 บาท โดยส่งต่อให้แก่โรงพยาบาล 15 แห่งทัว่ประเทศ  

 

 
 
KTAM ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 
นางชวินดา หาญรัตนกลู (ที่2จากทางขวา) กรรมการผู้จดัการผู้บริหาร บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรือ KTAM ลงนามร่วมกับ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยมี ดร. สทุธิพล 
ทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เป็นประธานในพิธีลงนามแต่งตัง้
ให้ KTAM เป็นผู้บริหารจดัการกองทนุส่วนบคุคล เมื่อวนัพธุที่ 15 กรกฎาคม 2563  
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บลจ. กรุงไทย ได้รับความไว้วางใจเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน BSF 
 
คณะกรรมการก ากับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี  ้(BSF) ได้ออกประกาศเร่ือง นโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน กรอบการลงทนุ และกรอบการบริหารความเส่ียงของกองทุน BSF ตาม พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของ
ระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 และได้แต่งตัง้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทหลกัทรัพย์เพื่อด าเนินการจดัการกองทนุ BSF โดยเป็นความภาคภมูิใจและเป็นเกียรติอย่างสงูสดุของ
บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการก ากบักองทุน BSF ในครัง้นี ้โดยบริษัทมีระบบงานที่พร้อมรองรับการลงทุนในตรา
สารหนีท้ี่คณะกรรมการลงทนุจะเป็นผู้คดัเลือก ภายใต้กรอบการลงทนุท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบักองทนุ BSF 
 

 
 
KTAM ส่ง LINE STICKER 2020 ใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ลงทุน 
 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย  จ ากัด (มหาชน)  หรือ KTAM ออก Sticker LINE ใหม่ ปี 2020 โดยเปิดให้ดาวน์โหลด
ได้ตัง้แต่ 1 กันยาน – 29 พฤศจิกายน 2563 โดยในเดือน ธันวาคม 2563 LINE@ KTAM Smart Trade มีผู้ ติดตามสูงสุดใน
อตุสาหกรรมมากถึงกว่า 4 แสนราย  
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ริเร่ิมโครงการ Up Season by KTAM  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ริเร่ิมโครงการดงักล่าวภายใต้เจตนารมณ์ของการเป็นองค์กรที่มีธรร
มาภิบาลและใส่ใจในสงัคมและส่ิงแวดล้อมอยา่งแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการท่องเที่ยว
และการจบัจ่ายใช้สอย รวมถึงกระตุ้นยอดขายของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยการน าเสนอวิธีการ
ท่องเที่ยวอย่างคุ้ มค่าเช่น การใช้จ่ายผ่านโครงการ  “เราเที่ยวด้วยกัน” รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร หรือกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ผ่านช่องทางประชาสมัพนัธ์ออนไลน์และเว็บไซต์ของ
บริษัท ที่รวบรวมข้อมลูการท่องเที่ยวและข้อเสนอพิเศษต่างๆ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายนกัลงทุน Millennial ช่วงอาย ุ20-39 ปี ซึ่ง
เป็นประชากรหลกัของประเทศ เป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ รวมถึงได้จดัท าวีดีโอ “ภูมิใจที่ได้เที่ยว” ไม่มี
ฤดูไหนอีกแล้ว...ที่คนไทยจะภูมิใจที่ได้เที่ยวเท่าฤดนูี!้ KTAM จึงขอเชิญชวนคนไทยแพ็คกระเป๋า ก้าวเท้าออกมาเที่ยวเมืองไทย 
ไม่มีโลว์ซีซัน่ ไม่มีไฮซีชัน่ มีแต่ฤดตู้องเที่ยวไทย ที่เราทกุคนจะได้ร่วมด้วยช่วยกนัฟืน้ฟเูศรษฐกิจไทย อปัความสขุให้พี่น้องชาวไทย
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดให้กลบัมายิม้ได้อีกครัง้ซึง่โครงการดงักล่าวเร่ิมเผยแพร่ตัง้แต่วันท่ี 15 ตลุาคม 2563 ที่ผ่านมา 

 
 
KTAM ชวนลงทนุ RMF ด้วยพอยต์บตัร KTC ภายใต้โครงการ “Point to Invest” ทางเลอืกใหม่ เปลี่ยนพอยต์เป็น
กองทุนรวม 
 
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ KTAM เข้าร่วมงาน
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Point to Invest” ทางเลือกใหม่ เปล่ียนพอยต์เป็นกองทุนรวม ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

https://www.facebook.com/KTAMSmartTrade/posts/3919883868027882
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ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยการเข้าร่วมโครงการนีเ้พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมด้วยการใช้คะแนนสะสม หรือพอยต์จากบัตรเครดิต ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการออมเงินเพื่อให้งอกเงยใน
อนาคต ทัง้นี ้บลจ. กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC เห็นความส าคญัและสนับสนุนการออมในกองทุนรวมมาโดยตลอด ในช่วง  
2-3 ปีที่ ผ่ านมา  จึ ง ไ ด้ เ ปิด ใ ห้ผู้ ถื อบัต ร เครดิต  KTC สามารถใ ช้คะแนน  KTC Forever แทน เ งิ นลงทุน ในกองทุน
ประเภท RMF และ SSF ได้ โดยในปีนี ้เมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดตวัโครงการ Point to Invest บลจ.กรุงไทยจึงมีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมโครงการ และได้เพิ่มกองทุนที่ผู้ลงทุนสามารถแลกพอยต์แทนเงินลงทุนได้ เป็นทุกประเภทกองทนุ ไม่ว่าจะ
กองทุนประเภท Money Market กองทุนตราสารหนีห้รือกองทุนหุ้ น นอกเหนือจากกองทุนประเภท  RMF, SSF ที่ท าได้ 
อยู่แล้ว โดยในช่วงปลายปี 2563 บริษัทได้เชิญชวนผู้ ที่ต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ ซือ้ RMF ภายใต้โครงการ  
Pont to Invest นี ้ 

 

 
 
งานสัมมนา “Economic Outlook after Covid -19 Relief” 
 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่3จากขวา ให้การต้อนรับ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ
การประปานครหลวง เนื่องในโอกาสร่วมงานสัมมนา “Economic Outlook after Covid -19 Relief” ณ ห้องจัดเลีย้ง Royal 
Orchid Dining Experience บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีนายชาย เอี่ยมศิริ รักษาการรองกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ฝ่ายบญัชี ร่วมให้การต้อนรับ  
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KTAM เป็นวทิยากรพิเศษในงาน The Newness of Wealth Transformation รับมือช่วงเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่ รุ่น วางแผน
ความม่ังคั่ง สู่สภาวะใหม่หลังยุคโควดิ 
 
นายวิโรจน์ ตัง้เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด มหาชน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หวัข้อ รับมือช่วงเปล่ียนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น วางแผนความมัง่คัง่ สู่สภาวะ
ใหม่หลงัยุคโควิด และ Wealth Services & Investment Solutions ในงาน The Newness of Wealth Transformation : ทะยาน
สู่ความมั่งคั่งวิถีใหม่จากรุ่นสู่ รุ่น  ให้แก่กลุ่มลูกค้า Krungthai Precious Plus และ Krungthai Precious ซึ่งเป็นการจัดงาน
ใน 5 จงัหวดั ได้แก่ นครปฐม อดุรธาน ีพิษณโุลก เชียงใหม่ และ กรุงเทพมหานคร 
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KTAM ร่วมกิจกรรมกิจกรรมทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม เพื่อศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช 
 
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินจ านวน 
500,000 บาท และร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม เพื่อศูนย์ปฏิบตัิธรรมสมเด็จพระสงัฆราช 
ในวนัที่ 19 ธันวาคม 2564 พร้อมคณะผู้บริหารจากธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ศูนย์ปฏิบตัิธรรมสมเด็จพระสงัฆราช 
(อมฺพรมหาเถร)  คลองเก้า  อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
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ข้อมูลท่ัวไป (General Information) 
 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

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 2563 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 ได้เพิม่ทนุจด
ทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท (ช าระแล้วเต็มจ านวน) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและสะท้อนให้
เห็นถึงภาพพจน์ของบริษัท ที่มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือต่อลกูค้า 

ปี 2543 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 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 
 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

  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 จากกระทรวงการคลั ง 
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 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT Manager) จาก
ส 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)  
 เสนอผลิตภณัฑ์ที่สามารถครอบคลมุทัง้ทางด้านความเส่ียงและทกุ Economic Cycle และบริการของบริษัทท่ีสร้างคณุ
ค่าที่โดดเด่น เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยทีมงานมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ลงทุนและผู้ เก่ียวข้องโดยยึดถือหลกัการบริหาร
จดัการท่ีดี 
 
คุณค่าองค์กร (Core Values)  

I NTEGRITY ซื่อสตัย์ 
C REATIVITY สร้างสรรค์ 
E FFICIENCY ส าเร็จ 
C OLLABOLATION ร่วมมือ 

 
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction) 
SOD1:  เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุระดบัแนวหน้า ท่ีได้รับการยอมรับทัง้ในและตา่งประเทศ 
SOD2:  เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององคก์ร ทัง้ด้านขนาด AUM ผลประกอบการ ทีมบคุลากร และระบบสนบัสนนุภายใน เพื่อ

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 

ปัจจัยเสี่ยงด้านธุรกิจ  
เช่น ความผนัผวนของเศรษฐกิจ 
การเปล่ียนแปลงของกฎเกณฑ์
จากหนว่ยงานราชการ 

- จดัท าแผนยทุธศาสตร์ 3-5 ปี โดยมีการพิจารณา
ปัจจยัภายในและภายนอกในการก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินงาน รวมทัง้มีการติดตามวเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

- เพิ่มผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ให้มีความหลากหลาย 
และผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ในทุกสภาวะ
ตลาด 

- มีแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
เพื่อกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 

- สายงานการตลาดจัดท าแผนรองรับเพื่อ
หารายได้ทดแทนกรณียอดขาย / รายได้
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทนุ 
เช่น การผิดนดัช าระหนีข้องตรา
สารท่ีลงทนุ ความผนัผวนของ
อตัราดอกเบีย้ 

- มีการก าหนดนโยบาย / กรอบการลงทุน และ
ทบทวนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ก่อนการลงทุน เพื่อ
ใช้ก าหนดกลยทุธ์ 

- มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อปรับกลยทุธ์ลงทนุ 

- จดัเตรียมแผนฉกุเฉินกรณีต่างๆ เช่น แผน
ฉกุเฉินด้านสภาพคล่อง / ตราสารท่ีลงทนุ
ถกู Downgrade / Default 

ปัจจั ยความเสี่ ย ง ด้ านการ
ปฏิบัติงาน  
เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล 
ระบบงานขดัข้อง ภยัคุกคามทาง
ไซเบอร์ เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของ
การบริหารความเส่ียง และส่งเสริมให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมความเส่ียง (Risk Culture)  อันจะ
น าไปสู่การมีวฒันธรรมองค์กรท่ียัง่ยืน 

- มีการประเมิน ควบคมุ ติดตามและรายงานความ
เส่ียงต่อผู้บริหารอย่างเป็นระบบโดยมีเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียง เช่น การประเมินความ
เส่ียงด้วยตนเอง (RCSA) การจดัเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลความเสียหาย (Loss Data Analysis) การ
จดัท าดชันีชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicators) 

- ก าหนดแผนการปฏิบตัิงานจากที่พกั (Work form 
home) เพื่ อ ใ ห้การปฏิบัติ ง าน เ ป็นไปอย่ า ง
ต่อเนื่อง กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่
สามารถปฎิบตัิงานท่ีส านกังานใหญ่ได้ 

- ยกระดับการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดรับกบัแนวโน้มความเส่ียง
ด้าน IT ที่จะเพิ่มความส าคัญมากยิ่ งขึ น้ใน
อนาคต  

- ก าหนดให้ทุกฝ่ายงานมีผู้ ประสานงาน
ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operational 
Risk Coordinator:  ORC)  เ พื่ อ เ ป็ น
ตัวแทนในการส่ือสารและเสริมสร้าง
วฒันธรรมความเส่ียงขององค์กร 

- วิเคราะห์ข้อมูลความเส่ียงที่ได้รับจาก
ฝ่ายงานต่างๆ และจัดท าโครงการและ
แผนเพื่อลดความเส่ียงทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาว 

- มีแผนรองรับการด า เนินธุรกิจอย่ าง
ต่อเนื่อง (BCP) และมีการซักซ้อมแผน
ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละปี 

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการรักษา
ความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT security Policy) เป็นประจ าทกุปี 
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ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต 

 เศรษฐกิจโลกทัว่โลกในปี 2563 เผชิญกับความท้าทายครัง้ใหม่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ซึ่งลกุลามไปทัว่โลก รัฐบาลแต่ละประเทศต้องใช้มาตรการที่เข้มข้มเพื่อป้องกันและควบคุม ทัง้การปิดเมืองและจ ากัดกา ร
เดินทาง ส่งผลท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยดุชะงกั เศรษฐกิจโดยรวมหดตวัสงู อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือทัง้ด้านการ
คลงัและการเงินได้ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึน้กบัภาคธุรกิจและผู้บริโภคได้บ้าง หลายธุรกิจปรับตวัดีขึน้และดีกว่าในช่วงกอ่น
การแพร่ระบาด เช่น กลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น แต่บางธุรกิจยงัคงได้รับผลกระทบรุนแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่ม
ขนส่ง ขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกได้ปรับนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายมากขึน้ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในระบบการเงิน ซึ่ง
สามารถเรียกความเชื่อมัน่กลบัคืนมาได้ และเป็นปัจจยัหนึ่งในการผลกัดนัสินทรัพย์เส่ียงในปีที่ผ่านมา 
 ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2563 นัน้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 นีเ้ป็นอย่างมาก เคร่ืองยนต์หลักในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาด
ในครัง้นี ้นักท่องเที่ยวต่างชาติหดตวักว่า 83% กระทบการจ้างงานเป็นจ านวนมาก การบริโภคชะลอตัว นอกจากนีอุ้ปสงค์ต่อ
สินค้าส่งออกของไทย และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปี เข้ามากดดนัเศรษฐกิจในประเทศอีกทางหนึ่ง แม้ว่าการ
บริโภคภายในประเทศเร่ิมกลบัมาขยายตวัได้ดีตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 3 จากมาตรการกระตุ้นต่างๆ จากภาครัฐ แต่การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสระลอกใหม่ในช่วงท้ายของปีอาจเป็นปัจจยักดดนัเศรษฐกิจอีกระลอก ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้
ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงจาก 1.25% สู่ระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ที่ 0.5% ท าให้ผลตอบแทนตราสารหนีค้่อนข้างดี
ในช่วงคร่ึงแรกของปี ขณะที่ผลตอบแทนตราสารทุนไทยไม่ดีมากนกั โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตราสารทุนประเทศอื่นๆ เนื่องจาก
เศรษฐกิจและตลาดตราสารทนุไทยมีอตุสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครัง้นีค้่อนข้างมาก 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจโลกน่าจะพลิกกลบัมาฟืน้ตวัจากปีที่ผ่านมาที่หดตวัมาก แต่การเติบโตจะเป็น
ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป และอาจจะไม่เท่าเทียมกนั โดยปัจจยัสนบัสนนุมาจากมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ที่ได้ด าเนินการไป
ตัง้แต่มีการแพร่ระบาด และแจกจ่ายวคัซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่เตรียม
แผนกระตุ้นเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ และมีแนวโน้มสนับสนุนการค้าโลกแบบรวมกลุ่มมากขึน้ น่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจทัว่โลก ฟืน้ตวั
จากสงครามการค้า ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มนโยบายการเงินทั่วโลกยงัอยู่ในระดบัผ่อนคลายสูง ดอกเบีย้น่าจะคงตวัใน
ระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง ส าหรับเศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตวัได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ที่ระดบั 3.5 % จากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่มีทิศทางฟืน้ตวัหลงัจากที่มีการเร่ิมแจกจ่ายวคัซีน แต่ยงัคงมีความเส่ียงด้านลบของการประมาณการจากแนวโน้มการเปิด
ประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสล่าช้าออกไป ขณะที่ค่าเงินบาทยังเผชิญแรงกดดันให้แข็งค่าขึน้ต่อเนื่อง จากดุลบัญชี
เดินสะพดัที่ยงัคงเกินดลุต่อเนื่อง และแนวโน้มกระแสเงินทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทย
ด้วย ส าหรับมาตรการจากภาครัฐ ทัง้การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงมาตรการทางการเงนิที่
ตรงจุด บริษัทมองว่าจะมีส่วนส าคญัอย่างมากในการผลกัดนัให้เศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัสู่ระดบัก่อนเกิดวิกฤติได้อย่างมีเสถียรภาพ 
“เท่าเทียม” และ “ทัว่ถึง” 
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โครงสร้างการบริหาร  (Organization Structure) 

ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)   
แผนผงัองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 

สายงานธุรกิจ 
ลูกค้าสถาบัน 

(Institution Client  
Group) 

สายงานกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund 

Group) 

ส านักกรรมการ 
ผู้ จัดการ 

(CEO Office) 
 
 

ฝ่ายวิจัย 
(Research  

Dept.) 
 
 
 

ส านัก 
ส่งเสริม 

ภาพลักษณ์ 
องค์กร 

(Corporate 
Image and 

Brand 
Management 

Office) 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 
(Human 

Resources 
Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายธุรกิจเครือข่าย 
ธนาคาร-ภูมิภาค 
  (Branch Network 

Relation Dept Dept. 
- Provincial Area) 

 
 
 

ฝ่ายธุรกิจสถาบัน 
(Institution Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund  

Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายท่ีปรึกษา 
การลงทุนธนบดี 

(Private Wealth Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายท่ีปรึกษาและ
พัฒนาตัวแทนขาย

อิสระ 
(Distributor  

Development & 
 Consultant Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ตราสารทุน 
(Equity Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี ้

(Fixed Income 
Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายกลยุทธ์การ
ลงทุนและลูกค้า

สัมพันธ์ 
(Strategic Asset 
Allocation & Fund 
Marketing Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ทางเลือก 
(Alternative 

 Investment Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายค้า 
หลักทรัพย์ 

(Dealing Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ
กองทุน 

(Fund Accounting 
Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายทะเบียน 
กองทุนรวม 
(Mutual Fund 

Registration Dept.) 
 
 
 

ส านักเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
(Information 
Technology 

Office) 
 
 
 

ฝ่ายบัญชีการเงิน 
(Corporate Finance & 

Accounting Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายบริการกลาง 
(Central Service Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายกฏหมาย 
(Legal Dept.) 

 
 
 

ฝ่าย Call Center 
(Call Center Dept.) 

 
 

ฝ่ายธุรกิจ Agent 
(Agent Dept.) 

 
 
 

งานสนบัสนนุ 
การลงทุน 

(Support Unit) 

ฝ่ายธุรกิจเครือข่าย 
ธนาคาร-นครหลวง 
  (Branch Network 

Relation Dept. 
- Greater Bangkok) 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development 

Dept.) 
 
 
 

  งานสนบัสนนุการขาย       
  (Sales Support Unit) 

 ฝ่ายสนบัสนนุกองทนุรวม 
   (Fund Support Unit) 
 

งาน Digital 
Communication  

(Digital Communication 
Unit) 

 

   งานกลยุทธ์ผลิตภณัฑ ์
 (Product Strategy Unit) 

สายงานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ 
(Wealth Advisory and 

Business Development 
Group) 

สายงาน 
จัดการลงทุน 
(Investment 

Management 
Group) 

สายงานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจ 
(Wealth Advisory and 

Business Development 
Group) 

 

แผนกกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ & 

กองทุนรวม 
โครงสร้างพืน้ฐาน 
(Property Fund & 

Infrastructure Fund) 

แผนกทรัสตี 
(Trustee) 

แผนกจดัการกองทรัสต ์
เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์
(REIT Manager) 

ฝ่ายธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์  

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
และทรัสต์ 

(Property Fund, 
Infrastructure Fund  

and REIT Dept.) 

สายงานกลยุทธ์และ
ปฏิบัติการ 

(Strategy and 
Operation Group) 

ฝ่ายทะเบียนกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund 

Registration Dept.) 
 

 
 

สายงานธุรกิจ 
เครือข่ายธนาคาร 
 ( Branch Network 
Relation Group ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

 
ส านักตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Office) 

 
ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance Office) 

คณะกรรมการจัดการลงทุน 
(Investment Committee) 

กรรมการผู้จัดการ 
(Chief Executive Officer) 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Dept.) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) 

ฝ่ายกลยุทธ์และ
วางแผน  

(Business Strategy 
and  

Planning Dept.) 
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คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

 
 

 
 
 

 

 
        
                                                                    นายวัชรา ตนัตริยานนท์                    
                                                       ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)                                               
                                                                  และกรรมการบริหารความเส่ียง           

 
                         

 

 
   
    
 
 
             นายสุรพล โอภาสเสถียร                  นายธนธัช  หงษ์คู                   พลต ารวจโทจารุวัฒน์ ไวศยะ        
               กรรมการ (กรรมการอิสระ)                            กรรมการ                                    กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
            และประธานกรรมการตรวจสอบ            และกรรมการบริหารความเส่ียง                     และกรรมการตรวจสอบ                                     

 

      
 

  นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์         นายลือชัย ชัยปริญญา       นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา      นางชวินดา หาญรัตนกูล 
     กรรมการ (กรรมการอิสระ)                        กรรมการ                                  กรรมการ                          กรรรมการผู้จัดการ  
      และกรรมการตรวจสอบ              
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ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการบริษัท 
  

 

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) 

• หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 16/2012 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 13/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

• หลกัสตูร 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) 
• กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านการเงิน คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

• 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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นายธนธัช  หงษ์ค ู
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คุณวุฒิการศึกษา 
• พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางพฒันาการเศรษฐกิจ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• บริหารธุรกิจบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออก สายงาน

เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออก สายงาน

เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
• 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 
 

 
 
 

 นายสุรพล โอภาสเสถียร 
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
•  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิชาเอกกฎหมายเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
•  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
•  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ผู้จดัการใหญ่ บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
•  Senior Executive Vice President บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
•  Executive Vice President บริษัท ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ จ ากดั 
•  Director Marketing ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จ ากดั 
•  First Vice President  ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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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 ารวจแห่งชาต ิ

 
 

 

นายเชดิชัย ชมภูนุกูลรัตน์ 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร 
• วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการ บมจ. บตัรกรุงไทย 
• กรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย  
• กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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นายลือชัย ชัยปริญญา 
กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
• ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2017  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• หลกัสตูร Digital Banking &Inspirational Leadership 
• หลกัสตูร Executive Brand Solicitation 
• การใช้งานในระบบ Lead and Sales CRM 
• หลกัสตูร Executive Leadership Development Program (ELDP) 
• หลกัสตูร Proud to be a Good Leader 
• Influencer ผู้สร้างพลงัแห่งการเปลี่ยนแปลง 
• หลกัสตูร Strategic Marketing Plan for Service Marketing 
• หลกัสตูรนกับริหารการคลงั รุ่นที่ 4 มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน  
• ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั  
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารการลงทนุ บมจ. ทิพยประกนัภยั  

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั 
• กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
• กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานกลยทุธ์และผลิตภณัฑ์รายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

 

นายชาญวทิย์  รุ่งเรืองลดา 
กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• MS in Management Science and Engineering, Columbia University, USA 
• วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• Certificate of Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA), Joint Program 

by CMMU and MIT Sloan School of Management 
• Certificate of Leading in Disruptive Word Program (LDW), Stanford University 
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คุณวุฒิการศึกษา (ต่อ) 
• Certificate of Leadership Development Program (LDP), Cornell University 
• Certificate of Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors 

 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน  
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ทีม Insurance, Investment and Retail Deposit Product  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• กรรมการบริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 

 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 
• ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บริหารกลุ่ม ทีม Non Credit Product บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดลูกค้ารายย่อย 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดลูกค้ารายย่อย บมจ.

ธนาคารกรุงไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชวินดา  หาญรัตนกูล CFP® 

กรรมการผู้จดัการ  

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

พฒันาองค์กรภาครัฐ (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) 
• หลกัสตูร The Competitive Advantage Program, International Private Client 

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

Citibank/ Citicorp (Singapore) 
• หลกัสตูร Managing Service, Citibank Bangkok 
• หลกัสตูร Corporate Finance, APBI, Singapore 
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กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่ง ระหว่างปี 2563   
1. นายธวชั อยู่ยอด     พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ตาม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  ตัง้แต่วันที่  
4 เมษายน 2563  

2. นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ  ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่  
24 เมษายน 2563  

3. นายลวรณ แสงสนิท  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุส่วนบคุคล  

บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส (ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล และ 

กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์) 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) 
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คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายนาม ดงันี ้

1. นางชวินดา  หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3. นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
4. นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลกูค้าสถาบนั 
5. นางสาววรวรรณี  ตัง้ศิริกศุลวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกลยทุธ์และปฏิบตัิการ 
6. นางแสงจนัทร์  ลี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ 
7. นายไพรัช  มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์ 
8. นางสาวพิไลวรรณ  อ่องธรรมกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
9. นายสมชยั  อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกลยทุธ์การลงทนุและลกูค้าสมัพนัธ์ 
10. นางสาวอสมา  เลิศลดาศกัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทนุธนบดี 
11. นางรุ้งตวนั อิศรพนัธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกฎหมาย 
12. นายเสรี ระบิลทศพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายธุรกิจ Agent 
13. นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวฒัน์       ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทะเบียนกองทนุรวม 

11 12 13 

16 

 

17 

 

15 

 

18 
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14. นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
15.  นายกานต์ ลชิตากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
16.  นายณฏัภวินท์ มาไพศาลสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายที่ปรึกษาและพฒันาตวัแทนขายอิสระ 
17.  นายศรชยั เตรียมวรกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุตราสารหนี ้
18.  นายชชัพล สีวลีพนัธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ งานกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ 
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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 

• ผู้อ านวยการอาวโุส (ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล) บงล. กรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) 
• รองผู้อ านวยการ (ผู้จดัการกองทุนส่วนบุคคล) ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.กรุงเทพ 
• ผู้จดัการการตลาด (ฝ่ายต่างประเทศ) บงล. ธนชาติ จ ากดั (มหาชน) 
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นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ CFP® 
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 บลจ. กรุงไทย จ ากัด 
(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 บริษัท สามคัคีประกนัภยั จ ากดั 
• นกัการตลาด – สถานีบริการ บริษัท น า้มนัคาลเท็กซ์ (ไทย) จ ากดั 
• เจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัท สยามซานิทาร่ี 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 
•  ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้ลงทุนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
•  ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
•  ผู้อ านวยการ ฝ่ายกองทนุส่วนบุคคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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ประสบการณ์ท างาน (ต่อ) 
•  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทนุ บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 
•  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 ผู้บริหารสายงานธุรกิจลกูค้าสถาบนั 

 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 ACMA, CGMA 
รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกลยทุธ์และปฏิบตัิการ 

 คุณวุฒิการศึกษา 
 • M.B.A. concentration in accounting, Mercer University Atlanta, Georgia U.S.A. 
 • M.A. International Economic and Finance (English Program) Chulalongkorn  

University  
• B.S. (Accounting and Finance), Mercer University Macon Georgia, U.S.A. 
• Director Certification Program (DCP) English Program Class 207/2015 Thai Institute of  

Director (IOD) 
• Company Secretary Program (CSP) Thai Institute of Director  

(IOD) 
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Licenses 
• Information Management and Technology Assurance Certified from American Institute of  

Certified Public Accountants (AICPA) September 2014 
• Chartered Global Management Accountant (CGMA)  
• Associate Charter of Management Accountant (ACMA) from Charter Institute of 

Management of 
Accountants (CIMA) 
 

ต าแหน่งอื่นในงานปัจจุบัน 
• A Member of SE Asia Regional Advisory Panel for the Year 2020/2021, nominated from 

Association of International Certified Prof Accountants CIMA 
 ประสบการณ์ท างาน 
 • ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั 

• Manager, ABeam Consulting (Singapore) Ltd. 
• Principle Consultant, Oracle Corporation, U.S.A.   
• Financial Controller, Goodyears Public Company Limited Thailand 
• Senior Consultant, Strategy and Operation in Financial management  

Deloitte Consulting Asian Pacific. 
• Senior Financial Analyst, ING U.S. Financial Services (USFS) U.S.A. 

 
 

ผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2563  
1. นายกฤษณ์ ณ สงขลา  พ้นจากต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุตราสารหนี ้ 
      ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563    
2. นายเฉลิม โลกิจแสงทอง  พ้นจากต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
      ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563    
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โครงสร้างอัตราก าลัง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีบคุลากรทัง้สิน้ 259 คน ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้

สายงาน/ฝ่ายงาน จ านวนบคุลากร 

สายงานธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 29 
สายงานธุรกิจลกูค้าสถาบนั 10 
สายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 13 
สายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
และทรัสต์ 

12 

สายงานท่ีปรึกษาการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 33 
สายงานจดัการลงทนุ 37 
สายงานกลยทุธ์และปฏิบตัิการ 83 
ส านกักรรมการผู้จดัการ 6 
ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 5 
ส านกัตรวจสอบภายใน 5 
ส านกัส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กร 2 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 10 
ฝ่ายวิจยั 10 
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 4 

รวม 259 
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โครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure) 

ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 ในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ 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 2563 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 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 16 บาท รวมเป็นเงิน 320 ล้านบาท 
 - วนัท่ี 27 มีนาคม 2562 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 22.75 บาท รวมเป็นเงิน 455 ล้านบาท 
 - วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 500 ล้านบาท 
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การลงทุนท่ีส าคัญในปัจจุบันและอนาคต 
(Key Present and Future Plans and Projects) 
 
แผนงบประมาณลงทนุปี 2564 
 จากการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และประมาณการแผนการเงนิ 5 ปี (2564-2568) บริษัทคาดวา่จะมีงบประมาณลงทนุใน
ปี 2564 จ านวน 93.0 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
การรักษาความปลอดภยัด้าน IT ตลอดจนจดัสรรงบประมาณส าหรับโครงการพฒันาระบบงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ให้มี
ความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภยัสงูสดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

โครงการลงทุน ขออนุมัต ิ

 -   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการรักษาความปลอดภยั
ด้าน IT (IT security) 

53.8 ล้านบาท 

 -   โครงการพฒันาระบบงานเพือ่รองรับการขยายธุรกิจ / Online Platform / พฒันาระบบงาน 
Selling Agent และระบบงานภายในท่ีเก่ียวข้อง 

23.1 ล้านบาท 

 -   โครงการพฒันาระบบบริหารความเส่ียง 15.0 ล้านบาท 

 -   งบส ารองอื่นๆ 1.1 ล้านบาท 

รวม 93.0 ล้านบาท 
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ผลการด าเนินงาน (Performance Results)   

รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2563 (สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
 

รายการ   
2563 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 2,922.64 2,323.13 599.51 26% 

ค่าใช้จา่ยรวม 2,137.47 1,583.42 554.05 35% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 785.17 739.71 45.46 6% 

ก าไรสทุธิ 628.21 591.65 36.56 6% 

ก าไรต่อหุ้น : บาท 31.41 29.58 1.83 6% 

 
บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับงวดปี 2563 จ านวน 628.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 36.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยมี

รายได้รวม 2,922.64 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 599.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 จากรายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการและ 
และรายได้ค่าธรรมเนียมการขาย 

ในส่วนของค่าใช้จ่าย บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม จ านวน 2,137.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 554.05 ล้านบาทหรือร้อยละ 
35 เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 516.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 
 
ผลการด าเนินงานตามดัชนีชีว้ัดผลการด าเนินงาน (KPI) 
          ภาพรวมอตุสาหกรรมการจดัการลงทนุ มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิสิน้สดุเดือนธันวาคม 2563 มลูค่ารวม  8,279,321 ล้านบาท
1/ เติบโต 7% เมื่อเทียบกับสิน้ปีก่อน จากการเปิดตัว “บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)” เป็นหลัก ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การ
บริหาร 889,026 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวม บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ภาพรวมอุตสาหกรรมมีการเติบโตลดลง 346,244 ล้าน
บาท คิดเป็น 4.5% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวง
กว้างในอตุสาหกรรมจดัการลงทนุ 
 KTAM มีทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) สิน้สุดเดือนธันวาคม 2563 มูลค่ารวม 790,993 ล้านบาท ลดลง 
37,207 ล้านบาท คิดเป็น 4.5% เมื่อเทียบกับสิน้ปีก่อน โดยลดลงจากกองทุนวายุภักษ์ 21,698 ล้านบาท , กองทุนส่วนบุคคล 
17,905 ล้านบาท และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 9,505 ล้านบาท ในขณะที่กองทุนอสงัหาริมทรัพย์มีมลูค่า AUM เพิ่มขึน้ 10,119 
ล้านบาท คิดเป็น 10% และกองทนุรวม เพิ่มขึน้ 1,194 ล้านบาท คิดเป็น 0.3% 
 ในปี 2563 KTAM ออกกองทุนใหม่รวม 13 กองทุน ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 15,353 ล้านบาท จากหลากหลาย
ประเภทกองทุน อาทิ กองทุน KT-Ashares-A ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund โดยเน้นลงทุนใน Allianz Global Investors 
Fund - Allianz China A-Shares (Class PT) (กองทุนหลกั) ,  KBSPIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตา
ลครบุรี โดยในปี 2563 บริษัทสามารถออกกองทุนใหม่ได้สงูกว่าเป้าหมายทัง้ปีที่ตัง้ไว้ที่ 5 กองทุน มลูค่าการลงทุนรวม 5,000 
ล้านบาท 
: 1/ ข้อมลูจากสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2563 
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัท 

รายการ 
2563 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

สินทรัพย์รวม 1,859.27 1,540.73 318.54 21% 

หนีสิ้นรวม 618.71 423.13 195.58 46% 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,240.56 1,117.6 122.96 11% 
 

สินทรัพย์รวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,859.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 
318.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการหลกัคือ เงินลงทุน 842.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 
45 ของสินทรัพย์รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 481.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 และเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 355.12 ล้านบาทหรือร้อยละ 19 
 
หนีส้ินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 618.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 195.58 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 46 หนีสิ้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประมาณการหนีสิ้น และภาษีค้างจ่าย 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
        ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,240.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 122.96 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11 ตามผลการด าเนินงาน ก าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ านวน 1,020.56 ล้านบาท     
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กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท (Funds under management) 
 

     ณ สิน้ปี พ.ศ. 2563 มีกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท แบ่งตามประเภทกองทนุ ดงันี ้

ประเภทกองทนุ จ านวน มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

1. กองทนุรวมทัว่ไป  
(สิน้สดุ ณ 30 ธันวาคม 2563) 

151  กองทนุ 511,778,880,838.20  บาท 

2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
(สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

11  กองทนุ 107,963,923,817.63 บาท 

3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

30  กองทนุ      110,435,344,632.00 บาท 

4. กองทนุส่วนบคุคล  
(สิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2563) 

84  กองทนุ 56,546,647,425.45 บาท 

รวมมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิภายใต้การจัดการ 786,724,796,713.28  บาท 
 
 

สัดส่วนกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท แยกตามประเภทกองทุน 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวมท่ัวไป 
65%

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

14%

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ
14%

กองทุนส่วนบุคคล 
7%

กองทนุรวมทัว่ไป กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุสว่นบคุคล 
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ผลการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท 

1. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมทั่วไป 
  ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีกองทนุรวมทัว่ไปท่ีอยู่ภายใต้การจดัการ จ านวน 151 กองทนุ รวมมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้สิน้ 
511,779 ล้านบาท 

2. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีอยู่ภายใต้การจดัการ จ านวน 11 
กองทนุ รวมมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้สิน้  107,964 ล้านบาท โดยมรีายละเอียดดงันี ้
 

ชื่อกองทนุ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

1. กองทนุรวมธุรกิจไทย 4   12,814,440,236.96     
2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องอมิพีเรียลเวลธ์ 80,651,013.70            
3. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเอเวอร์กรีนแลนด์          57,248,401.53       
4. กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ 732,378,248.04 
5. กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท  2,111,424,182.64  
6. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท 29,988,885,109.30    
7. กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 10,072,343,808.51  
8. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หวัหนิ 256,884,162.01   
9. กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  
21,925,482,003.23   

10. กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่อนาคตประเทศไทย   26,810,610,001.21   
11.  กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบรีุ 3,113,576,650.50  
 รวม 11 กองทนุ 107,963,923,817.63   

 
3. ผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และงานทะเบียนสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีกองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจัดการทัง้หมด 30 กองทุน มีขนาดรวมทัง้สิน้ 110,435  
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกองทุนเดี่ยว (Single fund) 29 กองทุน ขนาดรวม  95,181 ล้านบาท และกองทุนร่วม (Pooled Fund)  
2 กองทนุ ขนาดรวม  15,254 ล้านบาท  

บริษัทให้บริการงานทะเบียนสมาชิก จ านวนกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 25 กองทนุ จ านวนนายจ้าง 792 ราย ประกอบด้วย
จ านวนสมาชิก 196,921 ราย มลูค่าทรัพย์สินสทุธิงานทะเบียนทัง้สิน้ 152,262,357,451.30  บาท 
 
4. ผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล 
  ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจดัการ ทัง้ที่เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้า
สถาบัน รวม 84 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้สิน้ 56,547 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ใหม่ในปี 2563 
จ านวน 12กองทนุ โดยมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 3,568 ล้านบาท 
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5. ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์  
 ฝ่ายกองทุนอสงัหาริมทรัพย์กองทุนโครงสร้างพืน้ฐานและทรัสต์ (PIT) ได้รับอนุมตัิจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและ
เสนอขาย กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน า้ตาลครบุรี(KBSPIF)ซึ่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในเดือน ส.ค. 63 ที่ผ่านมามีเงินทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท โดยลงทุนในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 2 สญัญา ได้แก่
สญัญาระหว่าง บริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี จ ากัด(KPP)กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัทผลิตไฟฟ้าครบุรี
จ ากัด(KPP)กบั บริษัทน า้ตาลครบุรี (KBS) ในสดัส่วน ร้อยละ 62% ของรายได้ค่าไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กองทุนนีเ้ป็น
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานพลังงานหมุนเวียน กองทุนแรก ของ KTAM และเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานที่ลงทุนใน
โรงไฟฟ้าเป็นโรงที่ 2 ของ  KTAM ท าให้บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ในธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ
รักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเภทโรงไฟฟ้า  

ธุรกิจทรัสตีก็มีการเติบโตเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุน (Private Equity Trust, PE 
trust) โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา KTAM  ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารออมสิน ให้เป็นทรัสตีส าหรับ กองทรัสต์ SMEs Private 
Equity Trust Fund โดยธนาคารออมสิน กองที่ 4 ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกิจการต่าง ๆ เช่น SMEs, Startups เป็นต้น โดย
กองทรัสต์มีขนาดทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท นบัเป็น PE Trust กองที่ 4 ของ KTAM ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาดในธุรกิจทรัสตีของบริษัทแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ 
Startups อีกทางหน่ึงด้วย 
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 กองทุนแนะน าภายใต้การจัดการของบริษัท 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (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 คือมีความเส่ียงที่สงูกว่ากองทนุที่ลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่ใกล้เคียงกบักองทนุรวมหุ้น 

 
กองทุนส 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 

 

กองทุนส่วนบุคคล (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 จะประกาศรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และมีวิสัยทัศน์ เสนอตัวเข้ามาบริหารงานของบริษัท 
จากนัน้คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ หุ้น
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
ตรวจสอบภายใน ความสมัพนัธ์กับฝ่ายบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบตัิงานและการรายงาน และการรักษาคุณภาพ
งานของผู้ตรวจสอบภายใน  ทัง้นีใ้นปี 2562 ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการตรวจสอบและสอบ
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ทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี จ านวน 590,000 บาท  ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ บริษัทได้แสดงไว้ในหวัข้อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี (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 ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 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 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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)  
ให้เหมาะสมกบัขีดความสามารถของตนเพื่อท่ีจะสร้างมลูค่าเพิ่มได้เป็นผลส าเร็จ เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล 
(Effectiveness) ในการปฏิบตัิงาน เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุโดยเท่าเทียมกนั ไม่กระท าการหรือธุรกิจที่เส่ียงตอ่
การขาดทนุ หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายมากเกินไปในระยะสัน้ที่อาจท าให้เกิดความเสียหาย หรือลดระดบัคณุภาพหรือมลูค่าของกิจการได้ 
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 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 รวมทัง้การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท าด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ พร้อมทัง้ให้ความส าคญั
ต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
 ในระดบัลกูค้า/นกัลงทนุ ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้า/นกัลงทนุ มุ่งมัน่ในการสร้างความ
มัน่ใจและความพึงพอใจแก่ลกูค้า โดยให้ได้รับการบริการอย่างมีคณุภาพ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็ว 
พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับการเสนอขาย/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 าหนดนโยบายที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
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 าหนดวิธีการและประพฤติปฏิบัติในทางที่สามารถขจัดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่า ง
รอบคอบ เหมาะสม มีความละอาย ความเกรงกลวัต่อการกระท าความผิด และมีความซื่อสตัย์สจุริตเป็นท่ีตั ง้ มีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยก าหนดนโยบายที่ชดัเจนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายในธุรกิจของ
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
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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 หรือประโยชน์สงูสุดต่อองค์กร ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเป็นที่ยอมรับและ 
ชื่นชมตลอดไป 
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 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 2563 มีรายนาม ดงันี ้
1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นายสรุพล  โอภาสเสถียร กรรมการอิสระ 
3. นายธนธัช  หงษ์ค ู กรรมการ 
4. พลต ารวจโทจารุวฒัน์  ไวศยะ  กรรมการอิสระ 
5. นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์ กรรมการอิสระ 
6. นายลือชยั  ชยัปริญญา        กรรมการ 
7. นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา       กรรมการ 

 8. นางชวินดา  หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ  
 
กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่ง ระหว่างปี 2563   
1. นายธวชั  อยู่ยอด    พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเส่ียง เนื่องจากมีอายคุรบ 65 ปี 

บริบรูณ์ ตามพระราชบญัญัติคณุสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 ตัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายน 2563  

2. นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563
เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563  

3. นายลวรณ  แสงสนิท  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 
 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจเต็มในการบริหารกิจการทัง้หลายของบริษัท รวมทัง้มีอ านาจหน้าที่ด 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 าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

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. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวข้อง 
 4. การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดงันี ้
 (1) นายสรุพล  โอภาสเสถียร   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2) พลต ารวจโทจารุวฒัน์  ไวศยะ กรรมการตรวจสอบ  
 (3)  นายเชิดชยั ชมภนูกุลูรัตน์  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 25623 มีดงันี ้
 (1) นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
 (2) นายธนธัช หงษ์ค ู กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

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

ในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการบริษทั รวม 14 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 13 ครัง้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 15 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 
สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 

1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 14/14 - 13/13  
2. นายธวชั  อยู่ยอด 4/4 - 4/4  
3. นายวเิชยีร  ศิริเวชวราวธุ 6/6 5/5 -  
4. นายลวรณ  แสงสนิท 11/12 - 10/11  
5. นายสรุพล  โอภาสเสถียร 12/14 15/15 -  
6. นายธนธัช  หงษ์ค ู 14/14 - 7/7  
7. พลต ารวจโทจารุวฒัน์  ไวศยะ 13/14 15/15 -  
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รายชื่อกรรมการ 
สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2563  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 

8. นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์ 8/8 8/8 -  
9. นายลือชยั ชยัปริญญา 8/8 - -  
10. นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา 8/8 - -  
11. นางชวินดา  หาญรัตนกลู 14/14 - -  

 

หมายเหตุ  
(2) นายธวชั อยู่ยอด พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2563  
(3) นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ปจะจ าปี 2563  
    เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2563  
(4) นายลวรณ  แสงสนิท ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
(6) นายธนธัช  หงษ์ค ู ได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 22 พฤษภาคม 2563 
(8) นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 และได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบ ตัง้แต่ 22 พฤษภาคม 2563 
(9) นายลือชยั ชยัปริญญา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 
(10) นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤษภาคม 2563 
 

ผลประโยชน์ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นท่ีกรรมการได้รับจากบริษัท 

 กรรมการจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
และเงินบ าเหน็จ ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2563 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทัง้สิน้ 7,543,674บาท (เจ็ดล้านห้าแสนส่ี
หมื่นสามพนัหกร้อยเจ็ดสิบส่ีบาท) ตามรายละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท) 

1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 1,705,000 

2. นายธวชั  อยู่ยอด 622,000 

3. นางดนชุา  ยินดีพิธ 253,425 

4. นายวิเชียร  ศิริเวชวราวธุ 664,000 

5. นายลวรณ  แสงสนิท 1,017,000 

6. นายเชิดชัย ชมภนูกุลูรัตน์ 430,066 

7. นายสรุพล โอภาสเสถียร 1,010,000 

8. พลต ารวจโท จารุวฒัน์ ไวศยะ 693,151 

9. นายธนธัช หงษ์คู 120,000 

10. นายลือชยั ชัยปริญญา 229,032 

11. นางชวินดา หาญรัตนกลู 800,000 
 

หมายเหต ุ: (3), (6) เป็นกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งระหว่างปี 2562 ได้รับเงินบ าเหน็จกรรมการ ปี 2562 ตามสดัส่วนระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
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การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษทั ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน และรอบปีบัญชทีี่ผ่านมา ไม่มีกรรมการบริษัทถือหุ้น
หรือหุ้นกู้ในบริษัท  
 
รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปี
บัญชี - ไม่ม ี
 
รายละเอียดการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษทัในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจุบนั และรอบปีบัญชีที่ผ่านมา – ไม่มี 

 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน 3 ปี ย้อนหลัง 

รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 115,414,781.10  122,346,172.90 107,919,465.40 

ค่าใช้จา่ยด้านการพนกังาน 479,347,289.00 431,788,986.00     453,786,552.00 

 

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 
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   6.1.3 ระเบียบควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน  
   6.1.4 นอกจากนัน้มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อค้นหาการร่ัวไหลของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เช่น การสุ่ม

ตรวจสอบข้อมลูการติดต่อสนทนาของกลุ่ม access person การสุ่มตรวจสอบข้อมลู log file การสุ่ม
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. หลกัทรัพย์จดัการกองทุนกรุงไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
ท่าน โดยมีนายสรุพล โอภาสเสถียร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลต ารวจโทจารุวฒัน์ ไวศยะ และนายเชิดชยั ชมภนูุ
กลูรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่ง ดงันี ้
1 มกราคม 2563  ถึง  24 เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี นายสุรพล โอภาสเสถียร เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ และพลต ารวจโทจารุวฒัน์   ไวศยะ  เป็นกรรมการตรวจสอบ  
25 เมษายน 2563 ถึง 21 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี นายสรุพล โอภาสเสถียร เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และพลต ารวจโทจารุวฒัน์   ไวศยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
22 พฤษภาคม  2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมี นายสรุพล โอภาสเสถียร เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ พลต ารวจโทจารุวฒัน์ ไวศยะ และนายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์  เป็นกรรมการตรวจสอบ 
และ ในระหว่างปี 2563 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ดงันี ้
1 มกราคม 2563 ถึง  30 กนัยายน 2563 มี นายเฉลิม โลกิจแสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 มี นายอมรศกัดิ์ วงษ์เซ็ง ผู้อ านวยการอาวุโส ส านกัตรวจสอบภายใน เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ                         
            
 ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรวม 15  ครัง้ และที่ประชมุได้เชิญ ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ ผู้บริหาร

ฝ่ายบญัชีการเงิน ผู้บริหารส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารส านกัตรวจสอบภายใน และส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน เข้า
ร่วมประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้อง ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี  ้

•    สอบทานรายงานงบการเงินของบริษัทรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า รายงานการเงินได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน และเชื่อถือได้    

•    ดูแลงานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาและอนุมัติแผนงานประจ าปี 
2563 ของส านกัก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน และส านกัตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ก ากบัดแูลงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนมุตัิ 
รวมทัง้การตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิงานท่ีรัดกมุเพียงพอ   

สอบทานรายงานผลการก ากบัดแูลและการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขงานในด้าน
ต่างๆ เช่น การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับ  ระบบงานประกอบธุรกิจจดัการกองทนุ 
การปรับปรุงหรือจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเร่ือง
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการประกอบ ธุรกิจ เป็นต้น รวมทัง้มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบ
อย่างสม ่าเสมอ  และคณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้มีการด าเนินการรองรับกฎหมายหรือข้อก าหนดที่ เปล่ียนแปลงไป
อย่างเหมาะสมและทนัเวลา  
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 •    สอบทานการบริหารความเส่ียง ผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน การจดัท าระบบการควบคมุ ภายในและการ

จดัท าแบบประเมินการควบคมุภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคมุภายใน เพื่อมัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ  

 •    พิจารณาคัดเลือก และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้น 

 •    ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน รวมทัง้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 โดยการตอบค าถามในแบบประเมินตนเองส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่จดัท าขึน้ตามแนวปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท   

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ มีความเป็น

อิสระ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีความเห็นว่าบริษทัได้จดัท างบการเงินและเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป รวมทัง้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ
ปัจจบุนั  

 
 

 
 
 

  

(นายสรุพล โอภาสเสถียร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทเผชิญกบัความผนัผวนและความกดดนัทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส COVID-19 ที่เร่ิมขึน้ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจทัว่โลก และอุตสาหกรรม บลจ. อย่างมี
นยัส าคญั โดยเฉพาะกองทุนรวมตราสารหนีท้ี่เกิดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างรุนแรง ทุกฝ่ายงานที่เก่ียวข้องต้องปรับแผนการ
ด าเนินงานให้ทนัต่อสถานการณ์ที่ผนัผวนดงักล่าว โดยทาง ก.ล.ต.และ AIMC ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง
เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว จึงก าหนดให้ บลจ.มีเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ( Liquidity Risk 
Management Tools) ที่ครอบคลมุการจดัการกองทนุรวมให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ โดยทางฝ่ายบริหารความเส่ียงได้เข้าร่วมเป็น
คณะท างานของ AIMC ในการร่าง Liquidity Risk Management Tools Practice Guideline ซึง่เคร่ืองมือดงักล่าวจะมีผลบงัคบั
ใช้ในปี 2564 ในส่วนของการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Management) บริษัทก าหนดให้มี BCP 
Crisis Team เพื่อติดตามสถานการณ์ ประเมินผลกระทบ และก าหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขเสนอต่อคณะจัดการ 
(Management Committee) ซึ่งส่วนหนึ่งของแผน BCP ในสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้ก าหนดแผนฉุกเฉินรองรับ
เหตุการณ์และ Trigger ส าคัญต่างๆ โดยได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส  COVID-19 ส าหรับ
พนักงาน รวมถึงแยกสถานที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยแยกผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่ม ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติงานหลัก 
ปฏิบตัิงานที่ศูนย์ส ารอง และปฏิบตัิงานจากที่พกั (Work from home) เพื่อเป็นมาตรการดูแลพนกังานให้ปลอดภยัจากการติด
เชือ้ไวรัสและแสดงความรับผิดชอบต่อบุคคลใกล้ชิดและสังคมส่วนรวม รวมถึงท าให้มั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเน้นย า้ให้ทบทวนกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management) และทดสอบแผน BCP อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พนกังานจะสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee Charter) ในปี 2563 ก าหนดให้มีการประชมุเป็นประจ าอยา่ง
น้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาแผนบริหารความเส่ียงตามกรอบแนวทางที่สอดคล้องกบัหลกั COSO-ERM ครอบคลมุความ
เส่ียงส าคัญทัง้ 10 ด้าน อันได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ด้านตลาด ด้านฐานะการเงิน ด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้าน
ปฏิบตัิการ ด้านกฏหมาย ด้านชื่อเสียง ด้านลกูค้าสมัพนัธ์ และด้าน IT โดยได้ก าหนดประเภทความเส่ียง วิธีการประเมินความ
เส่ียง เพื่อน ามาวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์วางแผนแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การติดตามและจดัการความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีการก าหนด Key risk indicator (KRI) ส าหรับความเส่ียงที่ส าคัญ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถจัดการความเส่ียงของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงยงัตระหนกัถึงความส าคญัของกฎหมายใหม่ต่างๆ เช่น พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบตัิงานและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จ าเป็นรองรับกฎหมายดงักล่าว 
 

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในรอบปีที่ผ่านมานัน้ มุ่งหมายให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการ
จดัการความเส่ียงของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกน าไปปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง จนความเส่ียงอยู่ในระดบัที่บริษัท
ยอมรับได้ และมุ่งน าพาให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยช น์สูงสดุแก ่
 
 



 

รายงานประจ าปี 2563 

72 Annual Report 2020 
 

 

 
ผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ดี 
 
 
  
 
 (นายธนธัช หงษ์ค)ู 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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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 ซึ่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นว่างบการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน  และการก ากบั
ดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล   เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่
ทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกนัการกระท าทจุริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีนยัส าคญั  
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลสอบทานความ
น่าเชื่อถือและความถกูต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ จึงมัน่ใจได้ว่างบการเงิน
ดงักล่าวของบริษัทเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อ ถือได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง   
   
 
 
 
 
     (นายวชัรา  ตนัตริยานนท์)       (นางชวินดา  หาญรัตนกลู) 
      ประธานกรรมการ      กรรมการผู้จดัการ  
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ  
(Auditor’s Report and Financial Statements) 
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