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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ  (Important Financial Information) 
หน่วย : พันบาท 

Unit : Thousand Baht 

 2561 2560 2559 2558 2557 

ฐานะทางการเงนิ (Financial Standing) 
สินทรัพย์รวม 
Total Asset 1,427,427 1,139,993 911,670 812,175 702,940 
หนีส้ินรวม 
Total Liabilities 436,855 386,057 301,483 249,689 214,094 
ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว 
Registered and Paid-up Capital 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 
Number of shares 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หุ้น (บาท) 
Par Value (Baht) 10 10 10 10 10 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
Total Shareholders’ Equity 990,572 753,936 610,187 562,486 488,846 

ผลการด าเนินงาน (Operating Performance) 
รายได้รวม 
Total Income 2,302,119 1,814,918 1,443,130 1,179,042 942,774 
คา่ใช้จ่ายรวม 
Total Expense 1,607,410 1,340,950 1,121,774 899,650 724,158 
ก าไรสทุธิ 
Net Profit 555,783 379,705 257,181 222,688 181,821 

อัตราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio) 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เท่า) 
Current Ratio (Times) 3.76 3.19 3.09 3.31 3.46 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 
Return on Equity: ROE (%) 56.11 50.36 42.15 39.59 37.19 
อตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม (%) 
Net Profit Margin (%) 24.14 20.92 17.82 18.89 19.29 
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%) 
Return on Total Assets: ROA (%) 38.94 33.31 28.21 27.42 25.87 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 
Return on Fixed Assets (%) 1,543.24 771.84 382.06 267.08 363.46 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 
Assets turnover (Times) 1.61 1.58 1.57 1.45 1.34 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (เท่า) 
Debt to Equity (Times) 0.44 0.51 0.49 0.44 0.44 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 
Book Value Per Share (Baht) 49.53 37.70 30.51 28.12 24.44 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 
Earnings Per Share (Baht) 27.79 18.99 12.86 11.13 9.09 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 
Dividend Per Share (Baht) 22.75 16.00 11.60 10.25 7.50 
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานของบริษัท  

 

 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของบริษัท 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

942.77

1,179.04

1,443.13

1,814.92

2,302.12

724.16
899.65

1,121.77

1,340.95

1,607.41

181.82
222.69 257.18

379.71

555.78

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท

รายได้รวม (Total Income) คา่ใช้จ่ายรวม (Total Expenses) ก าไรสทุธิ (Net Profit)

ท่ีมา : ข้อมลูจากสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ (AIMC)  



 

รายงานประจ าปี 2561 

4 Annual Report 2018 
 

 

สารจากประธานกรรมการ 
(Statement of the Chairman of Board of Directors) 
  

ในปี 2561 เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตจากปี 2560 แต่เป็นอตัราการเติบโตที่ชะลอตวัลง 
แม้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง และความ
เสีย่งด้านภมูิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสงูขึน้ จากการด าเนินโยบายทางการค้าของประเทศสหรัฐฯ จนท าให้
เกิดความขดัแย้งกบัประเทศจีน โดยการท่ีสหรัฐฯ จะจดัเก็บภาษีสนิค้าเข้าจากประเทศจีนในหลาย
ประเภทสินค้า จนท าให้ผู้ เก่ียวข้องในตลาดมีความกงัวลว่าเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง
จะชะลอตวัลง และท าให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตวัลง ประกอบกบัการด าเนินนโยบายการขึน้
อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ จนท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทนุจากประเทศเกิดใหมไ่ป
ยงัประเทศที่พฒันาแล้ว  รวมถึงความผนัผวนของตลาดหุ้นท่ีมีสงู  จนท าให้นกัลงทนุมีการจดัสรร
เงินลงทนุไปยงัตลาดตราสารหนีร้ะยะสัน้เพิ่มมากขึน้ 
 
 ส าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อตัราร้อยละ 4.2 เทียบกบัอตัราการเจริญเติบโตที่ร้อยละ 3.8 ใน ปี 2560 จากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี แม้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 เศรษฐกิจไทยก็มีการชะลอตวัลงจาก 
ผลของความขดัแย้งทางการค้าระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน จนท าให้การสง่ออกสินค้าของไทยมีการชะลอตวั
ลง อีกทัง้ การเกิดอบุตัิเหตเุรือลม่จนท าให้นกัท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตราว 50 คน ท าให้การท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหลง่รายได้หลกัของ
ประเทศมีการชะลอตวัลง 
 
 การให้บริการของบริษัทฯ ในด้านผลติภณัฑ์ทางการเงินและการอ านวยความสะดวกแก่    นกัลงทนุนัน้มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการออกผลิตภณัฑ์กองทุนให้สอดคล้องกบัสภาวะตลาดทุนที่มีความผนัผวนสงู และ
เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า โดยการออกกองทนุที่ลงทนุในสินทรัพย์หลายๆ ประเภทในกองทนุเดียว (กองทนุมัง่ มี ศรี สขุ) 
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อีกทัง้ ได้มีการเสนอทางเลือกในการลงทุนในรูปแบบกองทุนที่ใช้ อัลกอริธ่ึม 
(Algorithm Investment) ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีในการเลือกหุ้ นเพื่ อท าการลงทุนโดยที่ระบบจะเป็น
ผู้ด าเนินการ (KT BRAIN)  ในด้านการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกต่อนักลงทุนด้านอื่น บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Mobile 
Application และการปรับปรุง Website เพื่อให้ง่ายตอ่การใช้งาน ตลอดจนการจดัท า Facebook Life ในช่วงที่มีเหตกุารณ์ความ
ผนัผวนทางการเงินเพื่อให้นกัลงทุนได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทนัต่อเหตุการณ์ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาด้าน
ผลติภณัฑ์ทางการเงินและการอ านวยความสะดวกด้านตา่งๆ แก่นกัลงทนุอยา่งตอ่เนื่องและมีคณุภาพ 
 
 ด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นัน้ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ภายใต้การจดัการรวมทัง้สิน้ 775,846 ล้านบาท 
เทียบกบัสิน้ปี 2560 ที่ 714,247 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 8.62 ในขณะที่อตุสาหกรรมกองทนุรวมมีการเติบโตในอตัรา
ร้อยละ 3.4 
 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุลกูค้า นกัลงทนุทกุท่าน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทกุภาคสว่นที่ได้ให้ความ
ไว้วางใจ ความเช่ือมัน่ และให้การสนบัสนนุบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตเป็นบริษัทชัน้น าที่มีความมัน่คง มีผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีมี
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คุณภาพทนัสมยั ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพนกังานทุกท่านที่
ทุ่มเทความสามารถในการท าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ชัน้น าในอตุสาหกรรม และขอให้พนกังานทกุท่านตระหนกัในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ คณุธรรมและบรรษัทภิบาล มุ่งมัน่ในการปฎิบตัิงานอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อสร้างและพฒันาบริษัทฯ 
ให้มีความเข้มแข็งเติบโตอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้สร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ลกูค้า  ผู้ ถือหุ้น และทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องตลอดไป 
 

 
 
 
 

 นายวชัรา ตนัตริยานนท์  
 ประธานกรรมการ 
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พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทในรอบปี 2561 
Development of the Company for the year 2018 (2561 B.E.) 

การเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ในปี 2561   
  ตามที่บริษัทได้มีแผนออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
ทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของนกัลงทนุภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงกองทนุประเภท Term Fund โดยจะ
เปิดจ าหน่ายทกุสปัดาห์ ซึ่งบริษัทได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุในตลาดเป็นอยา่งดี โดยกองทนุที่บริษัทได้มีการเปิดเสนอขาย
กองทนุใหมใ่นปี พ.ศ. 2561  ที่ผา่นมา รวมทัง้สิน้ประมาณ 45 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) มีมลูคา่ทรัพย์สนิกวา่ 
113,342,266,416.71 บาท  มีดงัตอ่ไปนี ้
 

Seq. ชื่อย่อกองทุน กองทุนเปิด  
ประเภทหน่วย

ลงทุน 

วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

ขนาดกองทุน  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 

(บาท) 

1 
KT-GCINCOME-

R 
เคแทม โกลบอล เครดติ อนิคัม ฟันด์-R 

ชนิดรับซ้ือคืนหน่วย
อัตโนมัติ 

24 ม.ค. 2561 3,221,214,235.90 

2 KT-GCINCOME-A เคแทม โกลบอล เครดติ อนิคัม ฟันด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 31 ม.ค. 2561 508,187,256.72 

3 KT-IGF-A เคแทม อนิคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 31 ม.ค. 2561 220,528,411.93 

4 KT-MEE-A กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่า 29 มี.ค. 2561 1,138,298,050.17 

5 KT-MUNG-A กรุงไทยม่ังค่ัง-A ชนิดสะสมมูลค่า 29 มี.ค. 2561 736,271,968.67 

6 KT-SRI-A กรุงไทยศรีศิริ ชนิดสะสมมูลค่า 29 มี.ค. 2561 2,669,712,817.57 

7 KT-SRI-D กรุงไทยศรีศิริ ชนิดจ่ายเงนิปันผล 29 มี.ค. 2561 534,578.83 

8 KT-SUK-A กรุงไทยสุขใจ ชนิดสะสมมูลค่า 29 มี.ค. 2561 4,021,417,863.28 

9 KT-SUK-D กรุงไทยสุขใจ ชนิดจ่ายเงนิปันผล 29 มี.ค. 2561 819,308.98 

10 KT-MAB-A เคแทม มัลต ิแมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15 พ.ค. 2561 106,315,781.81 

11 KT-MFB-A เคแทม มัลต ิแมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15 พ.ค. 2561 23,723,592.99 

12 KT-MFE-A เคแทม มัลต ิแมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อคิวต้ีิ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 15 พ.ค. 2561 48,413,787.10 

13 KT-WTAI-A 
เคแทม เวลิด์ เทคโนโลยี อาร์ทฟิิเชียล อนิเทลลิเจนซ์ อคิวต้ีิ 
ฟันด์ 

ชนิดสะสมมูลค่า 31 พ.ค. 2561 934,576,844.95 

14 KTFF176 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ176 Term Fund 13 ม.ิย. 2561 2,812,470,211.90 

15 KT-CSBOND-A เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริต้ี ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า 14 ม.ิย. 2561 169,048,063.53 

16 KTFF188 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ188 Term Fund 20 ม.ิย. 2561 3,833,598,736.93 

17 KTFF189 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ189 Term Fund 26 ม.ิย. 2561 7,085,884,760.75 

18 KTFF190 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ190 Term Fund 11 ก.ค. 2561 2,066,606,236.77 

19 KTFF192 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ192 Term Fund 18 ก.ค. 2561 722,581,160.97 

20 KT-DHINCOME-A เคแทม ไดนามคิ ไฮ อนิคัม ฟันด์  ชนิดสะสมมูลค่า 31 ก.ค. 2561    190,728,736.69  
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Seq. ชื่อย่อกองทุน กองทุนเปิด  
ประเภทหน่วย

ลงทุน 

วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

ขนาดกองทุน  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 

(บาท) 

21 KTFF191 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ191 Term Fund 2 ส.ค. 2561 11,132,484,703.89  

22 KTFF194 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ194 Term Fund 8 ส.ค. 2561    3,022,112,341.96  

23 KTFF193 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ193 Term Fund 22 ส.ค. 2561    5,495,513,919.26  

24 KTFF195 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ195 Term Fund 22 ส.ค. 2561    4,295,059,225.17  

25 KTFF196 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ196 Term Fund 29 ส.ค. 2561    1,364,683,675.65  

26 KTFF198 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ198 Term Fund 5 ก.ย. 2561    2,715,591,364.01  

27 KTFF197 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ197 Term Fund 12 ก.ย. 2561    1,486,516,086.41  

28 KTFF199 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ199 Term Fund 19 ก.ย. 2561    1,029,433,198.03  

29 KTFF200 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ200 Term Fund 26 ก.ย. 2561    2,095,095,430.14  

30 KTFF201 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ201 Term Fund 10 ต.ค. 2561    2,815,755,285.69  

31 KT-BRAIN กรุงไทย เอไอ เบรน ตราสารทุน 12 ต.ค. 2561       326,164,698.64  

32 KTFF204 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ204 Term Fund 17 ต.ค. 2561    1,453,969,891.97  

33 KTFF205 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ205 Term Fund 25 ต.ค. 2561    5,737,896,652.38  

34 KTSUPAI1 กรุงไทย ธนทรัพย์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Term Fund 29 ต.ค. 2561    2,005,339,247.30  

35 KT-MUNG-D กรุงไทยม่ังค่ัง-D ชนิดจ่ายเงนิปันผล 30 ต.ค. 2561            2,123,472.46  

36 KTFF209 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ209 Term Fund 6 พ.ย. 2561 11,024,485,012.96  

37 KT-MEE-D กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงนิปันผล 8 พ.ย. 2561               288,539.53  

38 KTFF202 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ202 Term Fund 14 พ.ย. 2561    4,342,443,074.22  

39 KTFF211 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ211 Term Fund 21 พ.ย. 2561    3,488,632,422.48  

40 KT-BRAIN RMF กรุงไทย เอไอ เบรน เพ่ือการเล้ียงชีพ RMF ตราสารทุน 22 พ.ย. 2561         30,798,557.90  

41 KTSUPAI2 กรุงไทย ธนทรัพย์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Term Fund 26 พ.ย. 2561       810,034,650.72  

42 KTFF203 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ203 Term Fund 28 พ.ย. 2561       705,040,180.86  

43 KTFF206 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ206 Term Fund 4 ธ.ค. 2561    2,431,229,079.08  

44 KTFF210 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ210 Term Fund 4 ธ.ค. 2561    5,438,716,352.81  

45 KTFF216 กรุงไทยตราสารหน้ี เอฟไอเอฟ216 Term Fund 19 ธ.ค. 2561    9,581,926,946.75  

  รวม            113,342,266,416.71 

 
ด้านพันธมิตรในการจัดจ าหน่ายหรือเสนอขายหน่วยลงทุน 
  โดยสรุปในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ท าการลงนามแตง่ตัง้พนัธมิตรรายใหม่ เป็นผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ เพิ่มเติมจ านวน 6 ราย คือ 1) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 3) ธนาคารยโูอบี 
จ ากดั (มหาชน) 4) บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั  5) บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ย
ลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั  6) บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั  
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  ทัง้นี ้ข้อมลู ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีพนัธมิตรที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สนบัสนนุการขายฯ ทัง้ในกลุม่ธุรกิจบริษัท
หลกัทรัพย์ และกลุม่ธุรกิจธนาคารและอื่นๆ รวมแล้วทัง้สิน้ 50 ราย 
 
ระบบงานนายทะเบียนกองทุนรวม 
 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการให้บริการ โดยให้ความส าคญักบัความสะดวก รวดเร็ว ถกูต้อง และสร้างความ พงึพอใจใน
การใช้บริการของลกูค้า ซึง่ในปี พ.ศ. 2561 มีการพฒันาระบบทะเบียนกองทนุรวมของ บลจ. โดยร่วมพฒันาระบบ KTAM Smart 
trade รูปแบบใหม่ ทัง้ในรูปแบบของ Web browser และ Mobile App เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการท าธุรกรรมซือ้ขายหน่วย
ลงทนุให้กบัลกูค้า โดยสามารถใช้งานได้บน Smart Phone ทัง้ระบบ Android และ IOS และร่วมพฒันาระบบให้รองรับการเปิด
บญัชี และการท าธุรกรรมซือ้ขายกองทุนผ่านระบบ KTB Next เพื่อเพิ่มช่องทาง และความสะดวกในการท าธุรกรรมของลกูค้า 
รวมถึงการพฒันาระบบงานให้รองรับกองทนุ Fund of Fund ซึง่เป็นกองทนุท่ีลงทนุในกองทนุท่ีบริหารจดัการโดยบริษัทฯ และให้
การสนบัสนนุและร่วมทดสอบระบบกบัตวัแทนขายหนว่ยลงทนุรายใหม่ๆ  ท่ีเข้าร่วมใช้งานระบบ Fund Connext 
 
บริการงานทะเบียนสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯ ได้พฒันาปรับปรุง Mobile Application KTAM Smart Trade บนโทรศพัท์มือถือแบบสมาร์ท โฟน (ผ่านระบบ 
IOS และระบบ Android )  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสมาชิก และสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนสดัสว่นการ
ลงทนุ หรือนโยบายการลงทนุ ส าหรับในปี 2562  ท าการเพิ่มฟังก์ชัน่ใหมใ่ห้สมาชิกคงเงินขอรับเงินเป็นงวด สามารถเปลีย่นแปลง
งวด และหรือจ านวนเงินที่ขอรับ (KTAM Online Switching Policy)  บนเง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และข้อตกลงระหว่าง
กองทนุกบับริษัทจดัการ 

ด้านธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาตัวแทนขายอิสระ 
 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมในการเพิ่มช่องทางการขายกองทุนผ่านผู้แนะน าการลงทุนอิสระ (ตวัแทนขายอิสระ) ขึน้เมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 เพื่อขยายฐานลกูค้าและเพิ่มยอดขายกองทนุ โดยตวัแทนขายอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิเป็นผู้แนะน าการลงทนุท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และบริษัทได้ก าหนดคู่มือ
ปฏิบตัิงานของตวัแทนขายอิสระเพื่อควบคมุไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการรับผิดของบริษัท อนัเกิดจากการกระท าของตวัแทนขาย
อิสระไว้ด้วย โดยสรุปผลการด าเนินงาน ณ 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีตวัแทนขายอิสระ จ านวน 132 ราย และมีมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิกวา่ 5,501 ล้านบาท 
 
การเข้าร่วมโครงการต่างๆ กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ในช่วงปี 2561 มีพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทที่เก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการการให้บริการออกแบบการลงทุน 
“โครงการ 5 ขัน้มัน่ใจลงทนุ” ของส านกังานคณะกรมมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และการ
ประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุและแนวปฏิบตัิ (Investment Governance Policy : I Code ) ดงัมีรายละเอียด ดงันี ้
 1. โครงการ 5 ขัน้มัน่ใจลงทนุ 
 ส านักงาน ก.ล.ต. มียุทธศาสตร์ส าคัญในการการผลกัดันให้คนไทยตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนทาง
การเงิน โดยเน้นการปฏิบตัิให้ได้จริง เพื่อให้บรรลเุป้าหมายความอยู่ดีมีสขุทางการเงินในระยะยาว ซึ่งคนไทยจ าเป็นต้องได้รับ
ค าแนะน าและวางแผนทางการเงินจากผู้ ให้ค าปรึกษาที่มีความรู้ มีการให้บริการอย่างมีคณุภาพ และค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ ใช้บริการเป็นส าคญั จึงเป็นที่มาของโครงการ 5 ขัน้มัน่ใจลงทนุ ซึ่งเป็นโครงการที่สนบัสนนุให้ผู้ประกอบธุรกิจทัง้รายปัจจุบนั
และรายใหมใ่ห้บริการด้านการให้ค าแนะน าและวางแผนทางการเงิน (wealth advice)อยา่งครบวงจรมากขึน้ แก่ผู้ลงทนุทัว่ไปท่ีมี
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เงินลงทุน ( investable assets) โดยไม่จ ากัดการบริการเพียงเฉพาะผู้ ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ ที่มีเงินลงทุนสูงเท่านัน้ ดังนัน้ 
ส านกังาน ก.ล.ต. จึงได้เชิญชวนสถาบนัการเงินตา่งๆ ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ 
Fintech & Start up และบริษัทประกนั ซึง่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)(“บริษัทจดัการ”) ได้ตระหนกั
ถึงความส าคญัของการเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว จึงได้เข้าร่วมโครงการฯและได้รับความเห็นชอบเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 และ
ได้เร่ิมให้บริการดงักลา่วตัง้แตว่นัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 เป็นต้นไป 
 
 2. การประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุและแนวปฏิบตัิ (Investment Governance Policy : I Code ) 
 ด้วยส านกังาน ส านกังาน ก.ล.ต. ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับหลกัธรรมาภิบาลในการลงทุนส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 
(Investment Governance Code : I Code) เพื่อเป็นหลกัปฏิบตัิในการบริหารจดัการลงทนุของผู้ลงทนุสถาบนัอย่างมีธรรมาภิ
บาลตามแนวทางสากล และโดยที่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเป็นหนึ่งในผู้ลงทนุสถาบนั ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้เชิญชวนให้
เข้าร่วมประกาศความตัง้ใจในการที่จะน า I Code ไปปฏิบตัิ ซึ่งบริษัทได้ประกาศรับการปฏิบตัิตาม I Code ไปแล้ว เมื่อวนัที่ 23 
มิถุนายน 2560 แต่อย่างไรก็ดี หลักปฏิบตัิส าคญัประการหนึ่งของ I Code ได้ก าหนดให้บริษัทจัดการเปิดเผยนโยบายธรรมา      
ภิบาลการลงทนุ และการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงได้ประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน (I Code ) โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และได้ประกาศใช้แนวปฏิบตัิตามนโยบาย    
ธรรมาภิบาลการลงทนุ (I Code Guideline) โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561 เป็นต้นไป  
 ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทนุและแนวทางปฏิบตัิ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
ให้ลกูค้า / ผู้ลงทนุทราบ ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจ าปี และสือ่สาธารณะอื่นใดของบริษัท 
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ผลงานพสูิจน์ความเป็น “มืออาชีพ” 
(The company's portfolio to show professionalism) 
 
 ตลอดระยะเวลาในปี 2561 บริษัทมีความมุง่มัน่ในการสร้างสรรค์กองทนุท่ีมีนวตักรรมใหม่ๆ ให้กบันกัลงทนุ เพื่อโอกาส
ในการสร้างผลตอบแทนที่ดี และได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากมาย  ประกอบด้วย กองทุนมัง่มีศรีสขุ  เป็นกองทุนประเภท  
Asset Allocation ที่นกัลงทนุสามารถเลอืกลงทนุตามความเสีย่งและผลตอบแทนที่คาดหวงัได้  กองทนุเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน ( 
KT-BRAIN) ที่คัดเลือกหุ้ นทัง้จากตลาด SET  และ MAI  กว่า 700 ตัว ผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์(AI) ในการวิเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐาน ข้อมลูทางการเงินเป็นรายบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนโดยรวมให้เหนือกวา่ดชันีอ้างอิง(SET Total Return ) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย( TFFIF) บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุนร่วม มีมูลค่าโครงการกว่า 40,000  
ล้านบาท ทางด้านกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ารายใหม่ อาทิ กองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กองทนุส ารองเลีย้งชีพของพนกังาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , กองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ของกลุม่บริษัท ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป และกองทนุส ารองเลีย้งชีพพนกังาน บริษัททา่อากาศยานไทย จ ากดั สง่ผลให้ AUM ของกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 99,123 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15.1% จากปี 2560  นอกจากนี ้บริษัทได้มอบเงิน
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จ านวน 1,128,061.23 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงไทย  
 บญุตรง ธรรมาภิบาลไทย ( KTBTHAICG) เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานตามโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการ
พฒันาอื่นๆของมลูนิธิชยัพฒันา  
 บริษัทได้รับรางวัลมากมาย รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ในกลุ่มกองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี ้(Money 
Market) จากการบริหารกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนีร้ะยะสัน้ (KT-ST) ซึ่งมีผลการด าเนินงานเป็นอันดบั 1, รางวัล Asia 
Pacific Entrepreneurship Awards 2018 Thailand  (APEA 2018 ) ในฐานะผู้น าองค์กรธุรกิจดีเด่นของภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ในสาขา Financial Services Industry, รางวัลบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น ในงานประกาศผลรางวลั SET Awards 
2018  
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานบริษัทมีความตัง้ใจท างานอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายด้านการลงทนุ โดยการท างานจะยดึหลกัธรรมาภิบาล และจะเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
ที่มีการบริการและการบริหารงานท่ีดีเยี่ยม เป็นทางเลอืกแรกของนกัลงทนุตลอดไป 

 



 

รายงานประจ าปี 2561 

11 Annual Report 2018 
 

 

บลจ.กรุงไทยคว้ารางวลักองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 61

 

          นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวลัเกียรติยศ Money & Banking Awards 
2018 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร มอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ในกลุ่มกองทุนสะสมทรัพย์ตราสารหนี ้
(Money Market) ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จากการบริหารกองทนุเปิดกรุงไทยตราสาร
หนีร้ะยะสัน้ (KT-ST) ซึง่มีผลการด าเนินงานเป็นอนัดบั 1 โดยมีนางชวินดา หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ บลจ.กรุงไทย เป็น
ผู้ รับมอบ และมีนายสนัติ วิริยะรังสฤษฎ์ (กลาง) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี  

 
บลจ.กรุงไทยคว้ารางวลั Asia Pacific Entrepreneurship  Awards 2018 Thailand  (APEA 2018)   

นางชวินดา  หาญรัตนกูล (กลาง)  กรรมการ
ผู้ จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  รับรางวัล  Asia 
Pacific Entrepreneurship  Awards 2 0 1 8 
Thailand  (APEA 2018)  ในฐานะผู้น าองค์กร
ธุรกิจดีเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในสาขา 
Financial Services Industry จากนางสาวชตุิมา 
บุณยประภัศร (ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  และนายดาโต๊ะ วิลเลี่ยม เองิ  
(ซ้าย) ประธาน เอ็นเตอร์ไพรส์  เอเซีย ในงาน 
Asia Pacific Entrepreneurship  Award 2018  
ณ ห้องเบญจสิริแกรนด์  บอลรูม โรงแรมแมริ
ออท กรุงเทพฯ สขุทุวิท 
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KTAM รับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 
 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (กลาง) รอง

กรรมการผู้ จัดการอาวุโส ผู้ บริหารสายงาน

จดัการลงทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ

กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ KTAM รับมอบ

รางวัลบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น 

จากนายภากร ปีตธวัชชัย (ที่  2 จากขวา) 

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET 

Awards 2018 โดยมีนายสนัติ วิริยะรังสฤษฎ์

(ที่ 1 จากขวา)  ประธานบรรณาธิการ วารสาร

การเงินธนาคารและผู้ ร่วมก่อตัง้รางวัล SET 

Awards ร่วมแสดงความยินดี 

 

                       KTAM บริหารเงนิสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบนิไทย 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) หรือ KTAM ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด บริหาร
กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) มูลค่า 500 ล้าน
บาท โดยมีนายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย (ที่ 3 
จากซ้าย)และนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการ
ผู้จดัการ บลจ.กรุงไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมในพิธีลงนาม
บนัทกึข้อตกลงสญัญาวา่จ้าง 
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KTAM ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงานการบินไทย 

เ รืออากาศเอก กนก   ทองเผือก  (กลาง)   
รอ งก ร รมกา รผู้ อ า นวยการ ใหญ่  สาย
บริหารงานกฎหมาย  บริษัทการบินไทย จ ากดั 
(มหาชน)  ลงนามร่วมกับนางชวินดา  หาญ
รัตนกูล (ที่2ซ้าย) กรรมการผู้ จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)  ในพิธีลงนาม สญัญาการจัดการ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนักงาน บริษัทการ
บินไทย จ ากัด (มหาชน)   ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว  โดยบลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจ 
และแต่งตัง้ให้บริหารกองทนุส ารอง  เลีย้งชีพ 
ร อบ ร ะย ะ เ ว ล า  3  ปี   ตั ง้ แ ต่  2 5 6 1  – 
2563  มลูคา่กวา่ 12,000 ล้านบาท     

 

กสจ.ต่อสัญญาบลจ.กรุงไทย ดูแลรทะเบียนสมาชิกรอบที่ 3     

 นายประเสริฐ  บุญเรือง  ประธานกรรมการ  
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ส าหรับลกูจ้างประจ าของสว่น
ราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) และนางชวินดา  
หาญรัตนกูล กรรมการผู้ จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  ลงนาม
ร่วมกันในพิธีลงนามสัญญาแต่งตัง้บริษัทจัดการ
ทะเบียนสมาชิก กสจ. โดยบลจ.กรุงไทย ได้รับความ
ไว้วางใจ ให้เป็นบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก กสจ.
เป็นรอบสญัญาที่3 โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 
2561  เป็นต้นไป 

  
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปี 2561 

14 Annual Report 2018 
 

 

 
บลจ.กรุงไทยบริหารกองทุนส ารองเลีย้งชีพพนักงานธ.ก.ส. 2 ปี 
 

 นายสุวิท ย์  ต รี รัต น์ศิ ริกุล  ประธาน
กรรมการกองทุนส ารองเลี ย้ง ชีพพนักงาน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ที่  3 จากขวา) 
พร้อมด้วย นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการ
ผู้ จัดการ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) หรือ KTAM (ที่ 3 จาก
ซ้าย) ร่วมในพิธีมอบสญัญาแตง่ตัง้บริษัทจดัการ
กองทนุ และนายทะเบียนสมาชิก กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพพนกังาน ธ.ก.ส. ซึง่จดทะเบียนแล้ว โดย
บลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัท
จดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และนายทะเบียน
สมาชิก กองทุนส ารองเลีย้งชีพ อายุสญัญา 2 ปี 
ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ 
(บางเขน) 

 
KTAMเปิดขายKT-GCINCOMEเน้นตราสารหนีท้ั่วโลก 

 

 นางชวินดา  หาญรัตนกูล  (กลาง) 
กรรมการผู้ จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย  จ ากัด (มหาชน) พร้อม
ผู้ บริหาร  แจ้งการเปิดจ าหน่ายกองทุนเปิด
เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัมฟันด์ ( KT-
GCINCOME) IPO 18-25 ม.ค.นี ้ เน้นลงทนุใน
ตราสารหนีท้ัว่โลก มีนโยบายรับซือ้คืนอตัโนมตัิ
ทกุไตรมาสเพื่อเสริมสภาพคลอ่งให้กบัผู้ลงทนุ 
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กองทุน KTBTHAICG สมทบมูลนิธิชัยพัฒนากว่า1ล้านบาท  
 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบเงิยสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาจากนางชวินดา  
หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  และคณะผู้บริหารของบริษัท จ านวน 
1,128,061.23  บาท  ซึ่งเป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย  
( KTBTHAICG)  เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และโครงการพฒันาอื่นๆ ณ มูลนิธิ 
ชยัพฒันา 

  
 
บลจ.กรุงไทย ลุยโครงการ 5 ขัน้มั่นใจลงทุน ของส านักงาน ก.ล.ต. 
 

  นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการ
ผู้ จัดการ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ KTAM น าทีม
ผู้บริหาร ประกาศเข้าร่วม “โครงการ 5 ขัน้มัน่ใจ
ลงทุน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย
การให้บริการออกแบบการลงทนุเพื่อเป็นตวัช่วย
ส าคัญให้ประชาชนได้รับการดูแลการลงทุนที่
ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความมัน่คงทางการเงิน
ในระยะยาว 
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KTAMผ่านการรับรองระบบความม่ังคงปลอดภัยสารสนเทศISO/IEC27001:2013  
 

 นางชวินดา  หาญรัตนกูล(ท่ี2ซ้าย) กรรมการผู้จดัการ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
พร้อมทีมผู้ บริหาร รับมอบใบรับรองระบบความมั่งคง
ปลอดภั ย ส า ร สน เ ทศ  ต ามมาต ร ฐ าน   ISO /IEC 
27001:2013  จากนางภัสนันท์ อรุณวิโรจน์ (ท่ี2ขวา) 
ผู้ จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ  
ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยบลจ.กรุงไทย ได้รับการ
ตรวจประเมินและผ่านการรับรองระบบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสน เทศ   ต ามมาตรฐาน   ISO /IEC 
27001:2013 ส าหรับ “ศุนย์บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Data Center)   
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ข้อมูลทั่วไป (General Information) 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท  : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107545000373 
ประเภทธุรกิจ : 1. ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท “การจดัการกองทนุรวม”  
   2. ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภท “การจดัการกองทนุส่วนบคุคล”  
   3. ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
   4. ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนกองทนุรวม และทะเบียนสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
   5. ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ส าหรับกองทรัสต์เพ่ือลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภทอ่ืนๆ และ

ประกอบธุรกิจเป็นผู้จดัการทรัสต์ 
ทนุจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท (ช าระแล้วเต็มจ านวน) ประกอบด้วยหุ้น

สามญั 20,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
หมายเลขโทรศพัท์ : 0-2686-6100 
หมายเลขโทรสาร : 0-2670-0411 
เวบ็ไซต์  : www.ktam.co.th 

ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท  
ปี 2539 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด  (มหาชน)  เดิม ช่ือ  “บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุ นรวม  

มหานคร จ ากัด” เร่ิมจดัตัง้เม่ือวนัท่ี 7 ตลุาคม 2539 ด้วยทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ช าระเตม็จ านวน) โดยได้รับใบอนญุาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม จากกระทรวงการคลงั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2539   

ปี 2542 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 ส่งผลให้บริษัท เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่ง
เดียวซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2542 บริษัท จึงได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม กรุงไทย จ ากัด” (KRUNGTHAI Asset Management Company) โดยเรียกช่ือย่อวา่ “KTAM” เพ่ือให้เป็นท่ีจดจ า
ได้ง่ายส าหรับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลทั่วไป วันท่ี 23 ธันวาคม 2542 บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น  
200 ล้านบาท (ช าระแล้วเตม็จ านวน) เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและสะท้อนให้เห็นถึงภาพพจน์ของบริษัท ท่ีมีความพร้อม
ในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือตอ่ลกูค้า 

ปี 2543 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 
2543 

ปี 2544 เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด” เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2544 เพ่ือให้สะท้อนถึงลกัษณะ
การประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุของบริษัท   

ปี 2545 แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2545 โดยใช้ช่ือว่า “บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)”  

ปี 2549 ได้รับใบอนญุาตผู้จดัการลงทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า จากส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2549 
ปี 2556 ย้ายท่ีท าการจากอาคารควิเฮ้าส์ สาทร มายงัที่ท าการปัจจบุนั ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  
ปี 2557 ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี จากส านกังาน ก.ล.ต. เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 255.7  
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
และกิจการอื่นที่ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันี ้

 1. กองทุนรวม 
  บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลงั ใบอนญุาต
เลขที่ 007/2539 เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2539 และได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า จากส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ 0010/2549 เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยบริษัท 
บริหารจดัการกองทนุรวมทกุประเภท รวมถึงกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน   

 2. กองทุนส่วนบุคคล 
  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง 
ใบอนญุาตเลขที่ 021/2543 เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2543 โดยบริษัท รับบริหารจดัการเงินลงทนุในรูปแบบกองทนุสว่นบคุคลให้กบั
ลกูค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลกูค้าสถาบนั โดยมีรูปแบบนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งลกูค้าแต่ละรายสามารถ
ก าหนดกรอบนโยบายการลงทุน วตัถุประสงค์และข้อจ ากดัการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงที่เหมาะสมกบั
ตนเองได้ 

 3. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษัทฯ รับบริหารกองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใต้ใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทุนส่วน
บคุคล ให้กบัห้างหุ้นสว่นและบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การตา่งๆของรัฐ ลกูจ้างประจ าของสว่นราชการ ธนาคารและสถาบนั
การเงิน มหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษา โรงเรียนนานาชาติ โรงแรม โรงพยาบาล สหกรณ์ สมาคม นิติบคุคลอาคารชดุตา่งๆ 
เป็นต้น ทัง้ในรูปแบบของ “กองทุนเดี่ยว” (Single Fund) ส าหรับนายจ้างรายเดียว หรือเป็นรูปแบบ “กองทุนร่วม” (Pooled 
Fund) และกองทุนร่วมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ท่ีประกอบด้วยนายจ้างหลายรายรวมกัน รวมถึงให้ค าปรึกษา
แนะน าการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ จดัท าข้อบงัคบักองทนุ ตลอดจนรับโอนกองทนุ (เปลีย่นผู้จดัการกองทนุ)  

 4. นายทะเบียน 
  บริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้กบักองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัท และให้บริการจดัท าทะเบียน
สมาชิกให้กบักองทนุส ารองเลีย้งชีพตา่งๆ ทัง้ที่อยูภ่ายใต้การจดัการของบริษัทและกองทนุส ารองเลีย้งชีพทัว่ไป 

 5. ทรัสตี และผู้จัดการทรัสต์ 
  บริษัทฯ ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ใบอนุญาตเลขที่ ท-0062-04 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริษัทฯ ให้บริการเป็นทรัสตีส าหรับกองทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภทอื่นๆ รวมทัง้ให้บริการเป็นผู้จัดการทรัสต์ ให้กับทรัสต์ที่บริษัทไม่ได้ท าหน้าที่เป็น  
ทรัสตีด้วย 
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วสัิยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร และแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จัดการลงทนุที่มีผลการด าเนินงานโดดเด่น เป็นทางเลือกแรกของผู้ลงทนุ ด้วยผลประกอบการ
และขนาดทรัพย์สนิภายใต้การบริหารจดัการอยูใ่น 3 อนัดบัแรกของอตุสาหกรรม 
  
พันธกิจ (Mission)  
 เสนอผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทที่สร้างคณุคา่ที่โดดเดน่ เข้าถึงกลุม่เป้าหมายด้วยทีมงานมืออาชีพ สร้างความพงึ
พอใจแก่ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องโดยยดึถือหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
 

คุณค่าองค์กร (Core Values)  

F Fast รวดเร็ว ทนัใจ มีนวตักรรม ตรงใจลกูค้า 
A Assist ช่วยเหลอื เป็นคูค่ิด เป็นมิตร และอบอุน่ 

S Simple  ง่าย สะดวก ทนัสมยั เข้าใจลกูค้า 

T Trust วางใจได้ มัน่คง เป็นเสาหลกัของเศรษฐกิจชาติ 

  

แนวนโยบายผู้ถอืหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction) 
SOD1:  เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุระดบัแนวหน้า ท่ีได้รับการยอมรับทัง้ในและตา่งประเทศ 
SOD2:  เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ทัง้ด้านขนาด AUM ผลประกอบการ ทีมบคุลากร และระบบสนบัสนนุภายในเพื่อ

สง่เสริมธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 
SOD3:  มุง่สร้างผลตอบแทนของกองทนุท่ีโดดเดน่อยา่งยัง่ยืน (Sustainable outstanding performance) 
SOD4:  ผสมผสานวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการระดบัมาตรฐานสากล ภายใต้บรรยากาศการร่วมกนั

ท างานท่ีอบอุน่เป็นมิตรแบบไทย (International Standard, Thai Touch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปี 2561 

21 Annual Report 2018 
 

 

การวางแผนสถานการณ์และความเส่ียงของบริษัท 

ความเสี่ยงที่บริษัทอาจ 
ท าไม่ได้ตามแผน 

การบริหารจัดการความเสี่ยง แผนรองรับ 

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

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์  3-5 ปี  โดยมีการ
พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกในการ
ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน รวมทัง้มีการ
ติดตามวิ เคราะห์การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ตอ่เนื่อง 

- เ พิ่ ม ผลิ ตภัณ ฑ์ทา งกา ร เ งิ น  ใ ห้มี ความ
หลากหลาย และผู้ลงทนุสามารถเลอืกลงทนุได้
ในทกุสภาวะตลาด 

- มี แผนการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพิ่ มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อ
กระจายความเสีย่งในการลงทนุ 

- สายงานการตลาดจัดท าแผนรองรับเพื่อหา
รายได้ทดแทนกรณียอดขาย / รายได้ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุน 
เช่น การผิดนดัช าระหนีข้อง
ตราสารที่ลงทุน ความผัน
ผวนของอตัราดอกเบีย้ 

- มีการก าหนดนโยบาย / กรอบการลงทนุ และ
ทบทวนเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

- มีการวิเคราะห์ปัจจยัตา่ง ๆ ก่อนการลงทนุ 
เพื่อใช้ก าหนดกลยทุธ์ 

- มีการตดิตามผลการด าเนินงานอยา่งสม า่เสมอ 
เพื่อปรับกลยทุธ์ลงทนุ 

- จัดเตรียมแผนฉกุเฉินกรณีต่างๆ เช่น ตราสารที่
ลงทนุถกู Downgrade / Default 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน  
เช่น ภัยธรรมชาติ  การก่อ
จลาจล ระบบงานขดัข้อง ภยั
คกุคามทางไซเบอร์ เป็นต้น 

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) อัน
จะน าไปสูก่ารมีวฒันธรรมองค์กรที่ยัง่ยืน 

- มีการประเมิน ควบคุม ติดตามและรายงาน
ความเสี่ยงต่อผู้ บริหารอย่างเป็นระบบโดยมี
เคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง เช่น การ
ประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) การ
จัดเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูลความเสียหาย 
(Loss Data Analysis)  การจัดท าดัชนี ชี ว้ ัด
ความเสีย่ง (Key Risk Indicators) 

- จัดให้มีศูนย์ส ารองที่สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งตอ่เนื่อง กรณีเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินและ
ไมส่ามารถปฎิบติงานท่ีส านกังานใหญ่ได้ 

- ยกระดบัการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มความ
เสี่ยงด้าน IT ที่จะเพิ่มความส าคญัมากยิ่งขึน้
ในอนาคต  

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

- ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับจาก
ฝ่ายงานต่างๆและจัดท าโครงการและแผนเพื่อ
ลดความเสีย่งทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

- มีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP) และมีการซกัซ้อมแผนตามสถานการณ์ที่
เหมาะสมในแตล่ะปี 

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

 ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง แต่มีอตัราการขยายตวัที่ชะลอตวัลงเล็กน้อยจากปี
ก่อนหน้า โดยเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศที่พฒันาแล้วขยายตวัได้ดี น าโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ได้รับผลดีจากนโยบายการคลงั 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของปี เศรษฐกิจยโุรปเร่ิมเผชิญปัจจยัเฉพาะตวัในบางประเทศสง่ผลให้ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะลอตวั นอกจากนี ้ประเด็นความตงึเครียดในเร่ือง “สงครามการค้า” ยงับัน่ทอนความเช่ือมัน่ สง่ผลกระทบไปยงัเศรษฐกิจของ
กลุม่ประเทศเกิดใหม่ (EM) อีกทัง้ นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ลดการผ่อนคลายลงก็ท าให้เกิดกระแสเงินทนุไหลออกจาก EM 
ส าหรับในปี 2562 บริษัทฯ คาดวา่เศรษฐกิจโลกยงัคงเติบโตตอ่เนื่อง โดยปัจจยัที่จะมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจได้แก ่การเจรจาทาง
การค้าระหวา่งสหรัฐฯ และจีน, การถอนตวัของสหราชอาณาจกัรออกจากสหภาพยโุรป (Brexit), การชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน
และมาตรการกระตุ้นที่อาจจะเกิดขึน้ รวมไปถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่ส าคญัๆ ของโลก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ลดการผอ่นคลายลงตอ่เนื่อง 
 
 ส าหรับประเทศไทย เศรษฐกิจในปี 2561 ยังได้รับผลดีจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงปีแรก ผ่านการ
สง่ออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงคร่ึงหลงัของปี เหตกุารณ์เรือลม่ที่ภเูก็ตบัน่ทอนความเช่ือมัน่ของนกัท่องเที่ยวลง 
นอกจากนี ้นโยบายการกีดกนัทางการค้าของสหรัฐฯ ก็เร่ิมสง่ผลตอ่การสง่ออกมากให้เห็นชดัขึน้ อปุสงค์ตา่งประเทศที่ออ่นตวัลง
สร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยให้ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศยังสามารถขยายตัวได้ดี ทัง้การบริโภค
ภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชน และการลงทนุภาครัฐ ท าให้เศรษฐกิจยงัคงขยายตวัในลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป กอปรกบัอตัรา
เงินเฟ้อที่อยู่ในกรอบนโยบายการเงิน ท าให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ตดัสินใจขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชมุครัง้
สดุท้ายของปี ท าให้อตัราดอกเบีย้ของไทยอยูท่ี่ร้อยละ 1.75 ณ สิน้ปี  
 
 ส าหรับในปี 2562 บริษัทคาดวา่อปุสงค์ในประเทศจะยงัคงเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญั โดยเฉพาะการลงทนุภาครัฐ และ
การบริโภคภาคเอกชน ขณะการก าหนดวันเลือกตัง้ที่แน่นอนจะเป็นผลดีต่อความเช่ือมั่นของภาคการลงทุน ด้านปัจจัย
ต่างประเทศน่าจะเร่ิมมีบทบาทน้อยลงตามฐานการสง่ออกที่สงู รวมถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ท าให้คาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัราวร้อยละ 3.8 ในปี 2562 ด้านอตัราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงเหลือร้อยละ 0.6 ในปี 2562 ด้วยผลของ
ราคาน า้มนัท่ีลดลง ท าให้ กนง. อาจจะขึน้ดอกเบีย้ได้ไม่มาก แต่ทิศทางดอกเบีย้นโยบายในประเทศยงัคงเป็นขาขึน้อยู ่เพื่อเป็น
การสะสมขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน (Policy space) และลดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึน้ 
(Search for Yield) จากที่อตัราดอกเบีย้อยูร่ะดบัต ่าเป็นเวลานาน 
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โครงสร้างการบริหาร  (Organization Structure) 

ผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)   
แผนผงัองค์กร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Directors) 

กรรมการผู้จัดการ 
(Chief Executive Officer) 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Committee) 

ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Dept.) ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance Office) 
คณะกรรมการจัดการลงทุน 
(Investment Committee) 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด 1 

(Business Development 
& Marketing Group 1) 

สายงานพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด 2 

(Business Development 
& Marketing Group 2) 

สายงานกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund 

Group) 

สายงานกองทุน
อสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนส่วนบุคคล 

(Property Fund & Private 
Fund Group) 

สายงานจัดการ
ลงทุน 

(Investment 
Management 

Group) 

สายงานปฏิบัติการ 
(Operation Group) 

ส านักกรรมการ 
ผู้จัดการ 

(CEO Office) 
 
 
 ฝ่ายวิจัย 

(Research  
Dept.) 

 
 
 

ส านัก 
ส่งเสริม 

ภาพลักษณ์ 
องค์กร 

(Corporate 
Image and 

Brand 
Management 

Office) 
 
 
 

ฝ่ายทรัพยากร 
บุคคล 

(Human Resources 
Dept.) 

 
 
 

งานสนับสนุนกองทุนรวม 
(Fund Support Unit) 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด นครหลวง 
(Business Development 

& Marketing Dept.-
Greater Bangkok) 

 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ภูมิภาค 

(Business Development 
& Marketing Dept.- 

Provincial Area) 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด 2 

(Business Development 
& Marketing Dept. 2) 

 
 
 

ฝ่ายกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund  

Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายกองทุน
อสังหาริมทรัพย์และ

กองทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 
(Property Fund & 

Infrastructure Fund Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน
ธนบดี 

(Private Wealth Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายที่ปรึกษาและพัฒนา
ตัวแทนขายอิสระ 

(Distributor  
Development & 

 Consultant Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
จัดการทรัสต์ 

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

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ตราสารทุน 
(Equity Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ตราสารหนี ้
(Fixed Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายกลยุทธการ
ลงทุนและลูกค้า

สัมพันธ์ 
(Strategic Asset 
Allocation & Fund 
Marketing Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายลงทุน 
ทางเลือก 
(Alternative 

 Investment Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายค้า 
หลักทรัพย์ 

(Dealing Dept.) 
 
 
 

งานสนับสนุน 
การลงทุน 

(Support Unit) 
 
 
 

ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน 
(Operation Fund Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม 
(Mutual Fund 

Registration Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายทะเบียนกองทุน 
ส ารองเลีย้งชีพ 
(Provident Fund 

Registration Dept.) 
 
 
 

ส านักเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

(Information Technology 
Office) 

 
 
 

ฝ่ายบัญชีการเงิน 
(Corporate Finance & 

Accounting Dept.) 
 
 
 

ฝ่ายบริการกลาง 
(Central Service Dept.) 

 
 
 

ฝ่ายกฏหมาย 
(Legal Dept.) 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

 

สายงาน 
กลยุทธ์องค์กร 

(Corporate Strategy 
Group) 

ฝ่ายกลยุทธ์ 
(Corporate Strategy 

Dept) 
 
 

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer 

Relationship 
Management 

Dept.) 
 
 
 

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

 
 
 

 

 
 

 
  
  
   

 
  
  

 
              

 

 
  
  

 
1.  นายวัชรา ตันตริยานนท์  
      ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) และ กรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางดนุชา ยินดีพธิ  
     กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสป 
3. นายธวัช อยู่ยอด     
 กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  
4. นายวเิชียร ศริิเวชวราวุธ     
 กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายลวรณ แสงสนิท 
 กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
6. นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์      
 กรรมการ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายสุรพล โอภาสเสถียร    
 กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ 
8. นางชวนิดา หาญรัตนกูล      
 กรรมการผู้จดัการ 
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ประวัตโิดยสังเขปของคณะกรรมการบริษัท 
  

 

นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

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

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

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

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

• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 16/2012 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

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

• Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป  
• กรรมการ บริษัทการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทน เม้นท์ 
• กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี ซปุเปอร์เซ็นเตอร์ 
• ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป 
• กรรมการ บริษัทข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทธนารักษ์พฒันาสินทรัพย์ จ ากดั 
• กรรมการธนาคารออมสิน 
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี 
• ประธานคณะกรรมการ สถานธนานบุาล กรุงเทพมหานคร 
• ที่ปรึกษาส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) 
• คณะกรรมการก ากบัการด าเนินงาน กองทนุรวมวายภุกัษ์ 
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 นางดนุชา  ยินดีพิธ 
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

คุณวุฒิการศึกษา 
• พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิชาเอกการจดัการ 
• บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิชาเอกการธนาคารและการเงิน 
• MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 9 
• หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส.) รุ่นที่ 2 
• Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU, USA 
• Middle Management Professional Development Program, Revenue Canada 
• International Defense Resources Management, The Naval Postgraduate 

School, Ministry of defense, USA 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียนโปแตชชยัภมิู 
• กรรมการ บริษัท ขนสง่ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• เลขานกุารรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน 
• ที่ปรึกษาการคลงั (นกัวิชาการคลงัทรงวฒิุ) กระทรวงการคลงั 
• กรรมการ บมจ.อสมท. 
• กรรมการ ธนาคารออมสิน 
• กรรมการ การประปาสว่นภมิูภาค 
• กรรมการ บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ MFC 
• กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย 

• กรรมการ บมจ.ทา่อากาศยานไทย 
• รองผู้อ านวยการ ส านกังานคณะกรรการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
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 นายธวัช อยู่ยอด 

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา (มศว.บางแสน) 
• เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
• Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI) 
        รุ่นที่ 6/2558 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• กรรมการ บริษัทศรีราชา กรีน พ้อยท์ จ ากดั 
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  
        บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาด       

เล็กและรายยอ่ย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุม่ กลุม่เครือข่ายภาคกลาง  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุม่ กลุม่เครือข่ายภาคใต้ 
      บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
• ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารส านกังานเขตสวนมะลิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 
 

' 

นายวเิชียร ศริิเวชวราวุธ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

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

University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A. 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ประธานกรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ 
• กรรมการ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค 
• กรรมการบริหาร บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์สยามซิตี ซินดิเคท จ ากดั 
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นายลวรณ  แสงสนิท 
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลงั) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิการศึกษา 
•  M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A. 
• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Taxes กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Mini Modern Management มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 12 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 25 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ผู้อ านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
• โฆษกกระทรวงการคลงั 
• กรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
• กรรมการการยาสบูแหง่ประเทศไทย 
• กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
• รองผู้อ านวยการ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
• ผู้อ านวยการส านกันโยบายระบบการเงิน และสถาบนัการเงิน  

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
• ผู้อ านวยการส านกันโยบายระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 
 

 

นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ 
กรรมการ  

คุณวุฒิการศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร 
• วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จ ากดั 

• กรรมการ  และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเลก็และ 
รายยอ่ย บมจ.ธนาคารกรุงไทย  

• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก
และรายยอ่ย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุม่ กลุม่เครือข่ายนครหลวง 1  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารกลุม่เครือข่ายภาคใต้ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 
 

 
 

นายสุรพล โอภาสเสถียร 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วิชาเอกกฎหมายเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
• ผู้จดัการใหญ่ บริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• Senior Executive Vice President บริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั 
• Executive Vice President  บริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั 
• Director Marketing ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายยอ่ย จ ากดั 

 
 

นางชวนิดา  หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จดัการ  

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

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

Class สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Certification Program : class 205/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

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

• หลกัสตูร Ultra Wealth Class 2016 
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กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งระหว่างปี 2561  - ไม่มี -  
  

 

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

• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส (ฝ่ายกองทนุสว่นบคุคล และกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์) 
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 

  

2 

1 
 

5 

3 4 

6 7 

8 9 10 



 

รายงานประจ าปี 2561 

32 Annual Report 2018 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายนาม ดงันี ้

1. นางชวินดา  หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวิโรจน์  ตัง้เจริญ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 
3. นายวีระ  วฒุิคงศิริกลู รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ 
4. นางสาวหสัวรา  แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
5. นางสาวดารบษุป์  ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
6. นางสาววรวรรณี  ตัง้ศิริกศุลวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 
7. นางแสงจนัทร์  ล ี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุตราสารทนุ 
8. นายกฤษณ์  ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายลงทนุตราสารหนี ้
9. นายคมสนัติ  วงษ์อารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 
10. นายไพรัช  มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน 

11 12 

14 

 

13 

16 

 

18 

 
17 

 

15 
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11. นางสาวพิไลวรรณ  ออ่งธรรมกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 
12. นายสมชยั  อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั 
13. นางสาวอสมา  เลศิลดาศกัดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทนุธนบดี 
14. นางรุ้งตวนั อิศรพนัธุ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกฎหมาย 
15. นายเฉลมิ โลกิจแสงทอง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน 
16. นายเสรี ระบิลทศพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 
17. นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวฒัน์       ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายทะเบียนกองทนุรวม 
18. นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 
 
 

ประวัตโิดยสังเขปของผู้บริหารระดับสูง 
 
 

 

นางชวนิดา  หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จดัการ  

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

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (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 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
• รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุส่วนบคุคล  
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 ากดั (มหาชน) 
• รองผู้อ านวยการ (ผู้จดัการกองทนุส่วนบุคคล) ธนาคารซติีแ้บงก์ เอ็น.เอ.กรุงเทพ 
• ผู้จดัการการตลาด (ฝ่ายตา่งประเทศ) บงล. ธนชาต ิจ ากดั (มหาชน) 
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นายวโิรจน์  ตัง้เจริญ 
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1  

คุณวุฒกิารศกึษา 
• ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

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

• เจ้าหน้าท่ีลงทนุ ฝ่ายการเงิน บริษัทสามคัคีประกนัภยั จ ากดั 
• นกัการตลาด – สถานีบริการ บริษัทน า้มนัคาลเทก็ซ์ (ไทย) จ ากดั 
• เจ้าหน้าท่ีการตลาด บริษัทสยามซานิทาร่ี จ ากดั 

 
 

 

นายวีระ  วุฒคิงศริิกูล 
รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ผู้บริหารสายงานจดัการลงทนุ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
• เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
• ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การลงทนุ ส านกังานประกนัสงัคม 
• ท่ีปรึกษาการบริหารความเส่ียงและการบริหารสินทรัพย์และหนีส้ิน บมจ. ทีโอที 
• ท่ีปรึกษาการบริหารความเส่ียงหนีต้่างประเทศ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
• ท่ีปรึกษาการบริหารความเส่ียง ส านกังานประกนัสงัคม 
• รองผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทนุลดาวลัย์ จ ากดั 
• รองผู้อ านวยการส านกับริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
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นางสาวหัสวรา  แสงรุจ ิ
รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
•  บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย (ฟลูเลอร์ตนั)  
    เมืองฟลูเลอร์ตนั รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
•  บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัสแครนตนั เมืองสแครนตนั รัฐเพนซลิเวเนีย  
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 
•  บญัชีบณัฑติ (บญัชีต้นทนุ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   ประสบการณ์ท างาน 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
• ผู้บริหาร ฝ่ายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุส่วนบคุคลเพ่ือนกัลงทนุสถาบนั  
บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

• ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ผู้ลงทนุบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
• ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
• ผู้อ านวยการ ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
• รองผู้อ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทนุ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
• ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้ช่วยผู้จดัการ ส่วนกองทนุส่วนบคุคล ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
• ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
• หวัหน้า ส่วนวจิยั บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
• เจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์หลกัทรัพย์ บริษัทหลกัทรัพย์ กองทนุรวม จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 นางสาวดารบุษป์  ปภาพจน์ 
 รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 

 คุณวุฒกิารศกึษา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ (การจดัการ) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• เศรษฐศาสตร์บณัฑติ (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) สาขาการเงินการคลงั จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 ประสบการณ์ท างาน 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 บมจ. หลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ กรุงไทย 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บลจ. พรีมาเวสท์ จ ากดั 
• ผู้จดัการ ฝ่ายวางแผนการลงทนุและพฒันาธุรกิจ บลจ. ทหารไทย จ ากดั 
• หวัหน้าส่วน ฝ่ายกองทนุส่วนบคุคล บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
• ผู้จดัการ ส่วนกองทนุส่วนบคุคล บล. เมอร์ริล ลินช์ ภทัร จ ากัด 
• นกัเศรษฐศาสตร์ สถาบนัวจิยัภทัร 
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นางสาววรวรรณี ตัง้ศริิกุศลวงศ์ 
รองกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารสายงานปฏิบตัิการ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
• Six Sigma Black Belt Certified, Georgia Technology University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ สาขาการบญัชีและภาษีอากร Mercer University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหวา่งประเทศ  

(หลกัสตูรนานาชาต)ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาธุรกิจและการบญัชี Mercer University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประสบการณ์ท างาน 
• ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท บีซีพีจี จ ากดั (มหาชน) 
• ท่ีปรึกษา บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทาลิส จ ากดั 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ กลุ่มบญัชีและปฏิบตักิารกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการ

กองทนุไทยพาณิชย์ จ ากดั 
• ผู้จดัการ Abeam Consulting (Singapore) Private Limited 
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โครงสร้างอัตราก าลัง 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัท มีบคุลากรทัง้สิน้ 262 คน ประกอบด้วยหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี ้
 

สายงาน/ฝ่ายงาน จ านวนบุคลากร 

สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 1 34 
สายงานพฒันาธุรกิจและการตลาด 2 14 
สายงานกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 14 
สายงานกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และกองทนุสว่นบคุคล 19 
สายงานกลยทุธ์องค์กร 11 
สายงานจดัการลงทนุ 37 
สายงานปฏิบตัิการ 94 
ส านกักรรมการผู้จดัการ 5 
ส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน 7 
ส านกัตรวจสอบภายใน 5 
ส านกัสง่เสริมภาพลกัษณ์องค์กร 2 
ฝ่ายบริหารความเสีย่ง 10 
ฝ่ายวิจยั 10 
รวม 262 
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โครงสร้างเงนิทุน (Capital Structure) 
ทุนและโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 ในวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 200,000,000.-บาท (สองร้อยล้านบาท) เป็นทนุที่ช าระแล้ว
ทัง้หมด แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สบิล้านหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 10 บาท (สบิบาท)  
 

บริษัทมีรายนามผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
 (1)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย                19,999,986 หุ้น 
 (2)  นายวราย ุ เธียรประมขุ    1 หุ้น 
 (3)  นางสาวหทยัวรรณ  มากทอง    1 หุ้น 
 (4)  นางสาวกนัตภณ  ปัญจประการ    1 หุ้น 
 (5)  นางสาวปรางทิพย์  วณิชชานกุร    1 หุ้น 
 (6)  นางสาวศภุสทิธ์ิ จาวโกนนท์       1 หุ้น 
 (7)  นางสาวลลติา  สริิยากร    1 หุ้น 
 (8)  นายมาโนช  ลลีาวฒันพาณิชย์        1 หุ้น 
 (9)  นางญานิน  ตนัติพิมลพนัธ์    1 หุ้น 
 (10) นางสาวจงกล  ทองมีประเสริฐ    1 หุ้น 
 (11) นางสาวอนัธิกา  หนนูาง       1 หุ้น 
 (12) นางแอนน่ี  เมฆพฤกษาวงศ์          1 หุ้น 
 (13) นางสาวสติา  วชิรปราการสกลุ         1 หุ้น 
 (14) นายณรงค์ศกัดิ์  สายปัญ    1 หุ้น 
 (15) นางสาวณชัชา  จ ารูญจนัทร์    1 หุ้น 
            รวม 20,000,000 หุ้น 

หนีเ้งินกู้ของบริษัท  - ไมม่ี  
 

รายงานการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 3 ปี ย้อนหลงั ดงันี ้
 - วนัท่ี 7 เมษายน 2559 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 10.25 บาท รวมเป็นเงิน 205 ล้านบาท 
 - วนัท่ี 25 เมษายน 2560 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 11.60 บาท รวมเป็นเงิน 232 ล้านบาท 
 - วนัท่ี 25 เมษายน 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 16 บาท รวมเป็นเงิน 320 ล้านบาท 
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การลงทุนที่ส าคัญในปัจจุบันและอนาคต  
(Key Present and Future Plans and Projects) 
 
แผนงบประมาณลงทุนปี 2561 
 จากการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และประมาณการแผนการเงิน 5 ปี (2562 - 2566) บริษัทคาดวา่จะมีงบประมาณลงทนุ
ในปี 2562 จ านวน 97.90 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการปรับกลยุทธ์และกระบวนการบริหารจัดการลงทนุให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และโครงการพฒันาระบบงานเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภยัสงูสดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้
 

โครงการลงทุน ขออนุมัต ิ

 -   โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการรักษาความปลอดภยั
ด้าน IT (IT security) 

40.2 ล้านบาท 

 -   โครงการพฒันาระบบงานเพือ่รองรับการขยายธุรกิจ / Online Platform / พฒันาระบบงาน 
Selling Agent และระบบงานภายในท่ีเก่ียวข้อง 

21.2 ล้านบาท 

 -   โครงการปรับกลยทุธ์และกระบวนการบริหารจดัการลงทนุ 13.2 ล้านบาท 

 -   โครงการพฒันาระบบบริหารความเสีย่ง 13.0 ล้านบาท 

 -   โครงการปรับปรุงส านกังานและงบส ารองอื่นๆ 10.3 ล้านบาท 

รวม 97.9 ล้านบาท 
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ผลการด าเนินงาน (Performance Results) 
รายงานวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2561 (สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 
 

รายการ   
2561 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 2,302.12 1,814.92 487.20 27% 

คา่ใช้จา่ยรวม 1,607.41 1,340.95 266.46 20% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 694.71 473.97 220.74 47% 

ก าไรสทุธิ 555.78 379.71 176.07 46% 

ก าไรตอ่หุ้น : บาท 27.79 18.99 8.80 46% 

 

บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับงวดปี 2561 จ านวน 555.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 176.07 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 46 โดยมีรายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ จ านวน 2,294.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 484.47 
ล้านบาท หรือร้อยละ 27 จากรายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการและนายทะเบียนในธุรกิจประเภทกองทนุรวม โดยเฉพาะกองทนุ
ตราสารทนุ กองทนุตา่งประเทศ และกองทนุตลาดเงิน 
 ในสว่นของคา่ใช้จ่าย บริษัทมีคา่ใช้จา่ยรวม จ านวน 1,607.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 266.46 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เป็นการเพิ่มขึน้ของคา่ธรรมเนียมและบริการจา่ย ซึง่สว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จา่ยที่ผนัแปรตาม
ยอดขายกองทนุ จ านวน 193.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 27  
 
ผลการด าเนินงานตามดัชนีชีว้ดัผลการด าเนินงาน (KPI) 
 บริษัทมีทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) สิน้สุดเดือนธันวาคม 2561 มูลค่ารวม 775,846 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 61,599 ล้านบาท คิดเป็น 8.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเพิ่มขึน้จากกองทุนอสงัหาริมทรัพย์ 25,652 ล้านบาท จาก
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) เป็นหลกั ในขณะที่กองทนุประเภทอื่นเพิ่มขึน้ 39,753 ล้านบาท 
จากกองทนุบริหารเงินกู้ เพื่อการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ (กปพ.), กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพ และกองทนุรวมประเภท High margin เป็นหลกั ในขณะท่ีภาพรวมอตุสาหกรรมมีการเติบโต 3.4% 
 ในปี 2561 บริษัทออกกองทนุใหมร่วม 7 กองทนุ ด้วยมลูค่าการลงทนุรวม 14,097 ล้านบาท จากหลากหลายประเภท
กองทุน อาทิ กองทุน KT-BRAIN ซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) ในการวิเคราะห์
ปัจจยัพืน้ฐานข้อมลูทางการเงินรายบริษัท เพื่อคดัเลือกหลกัทรัพย์และจดัพอร์ตการลงทุน ให้มีผลตอบแทนโดยรวมเหนือกว่า
ดชันีอ้างอิง (SET Total Return) ในปี 2561 บริษัทสามารถออกกองทุนได้สงูกว่าเป้าหมายทัง้ปีที่ตัง้ไว้ที่ 5 กองทุน มูลค่าการ
ลงทนุรวม 3,000 ล้านบาท 
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท 
 

รายการ 
2561 2560 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

สนิทรัพย์รวม 1,427.43 1,139.99 287.44 25% 

หนีส้นิรวม 436.86 386.06 50.80 13% 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 990.57 753.93 236.64 31% 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,427.43 ล้านบาทเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 
287.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 25  โดยสินทรัพย์สว่นใหญ่ประกอบด้วยรายการหลกัคือ เงินลงทนุ 737.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 
52 ของสินทรัพย์รวม รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการค้างรับ 306.15 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 และเงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด 205.55 ล้านบาทหรือร้อยละ 14 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 436.85 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 50.80  
ล้านบาท หรือร้อยละ 13 หนีส้นิสว่นใหญ่ประกอบด้วยคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย ประมาณการหนีส้นิ และภาษีค้างจ่าย 
 

สินทรัพย์รวม  
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,427.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปีก่อน 287.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 โดยสินทรัพย์ 

ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินลงทนุ 737.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ 306.15 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 21 และ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 205.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 

หนีส้ินรวม  

บริษัทมีหนีส้ินจ านวน 436.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปีก่อน 50.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 หนีส้ินส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานค้างจ่าย และภาระภาษีค้างจ่าย รวมทัง้มีหนีส้ินภาระผูกพนัตามการประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนกังานจ านวน 83.89 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   
           จ านวน 990.57 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 236.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 ตามผลการด าเนินงาน ก าไรสะสม 
ยงัไมไ่ด้จดัสรรจ านวน 770.57 ล้านบาท     
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กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท (Funds under management) 
     ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561  บริษัทฯ มีกองทนุภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท แบง่ตามประเภทกองทนุ ดงันี ้
 

ประเภทกองทุน จ านวน มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

1. กองทนุรวมทัว่ไป  
(สิน้สดุ ณ 29 ธนัวาคม 2561) 

130  กองทนุ 504,612,624,149.30 บาท 

2. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
(สิน้สดุ ณ 31 พฤศจิกายน 2561) 

10  กองทนุ 100,752,057,832.48 บาท 

3. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

31  กองทนุ 99,153,791,571.35 บาท 

4. กองทนุสว่นบคุคล  
(สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2561) 

80  กองทนุ 70,901,256,374.31 บาท 

รวมมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิภายใต้การจัดการ 775,419,729,927.44 บาท 

 
สัดส่วนกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท แยกตามประเภทกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท 

1. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมทั่วไป 
  ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีกองทนุรวมทัว่ไปที่อยู่ภายใต้การจดัการ จ านวน 130 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้สิน้ 
504,613 ล้านบาท 
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2. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพืน้ฐานที่อยู่ภายใต้การจัดการ จ านวน  
11 กองทนุ รวมมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้สิน้ 100,752 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ชื่อกองทุน 
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ 

(บาท) 

1. กองทนุรวมธุรกิจไทย 4     14,699,513,871.22  

2. กองทนุรวมธุรกิจไทย 5                58,520,007.00 

3. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องอมิพีเรียลเวลธ์             123,729,614.41  

4. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิเรียกร้องเอเวอร์กรีนแลนด์               54,856,979.21 

5. กองทนุรวมรีเจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ตีฟั้นด์ 556,925,987.22 

6. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ตลาดไท   2,101,849,145.12  

7. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเชา่เทสโก้ โลตสั รีเทล โกรท  28,517,064,507.03  

8. กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท 10,015,271,950.30  

9. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์หวัหนิ  410,514,574.54  

10. กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 1  

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  
 21,337,712,609.94  

11. กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่อนาคตประเทศไทย (เปิดกอง 21/11/2016)   506,863,393.61  

  รวม 11 กองทุน  78,382,823,239.60  
 
3. ผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และงานทะเบียนสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพ  
  ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีกองทุนส ารองเลีย้งชีพภายใต้การจัดการทัง้หมด 31 กองทุน มีขนาดรวมทัง้สิน้ 99,154  
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกองทุนเดี่ยว (Single fund) 29 กองทุน ขนาดรวม 87,156 ล้านบาท และกองทุนร่วม (Pooled Fund)  
2 กองทนุ ขนาดรวม 11,998 ล้านบาท 
  บริษัทฯ ให้บริการงานทะเบียนสมาชิกแก่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 28 กองทนุ จ านวนนายจ้าง 673 ราย  ประกอบด้วย
จ านวนสมาชิก 303,416 ราย มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิงานทะเบียนทัง้สิน้ 182,334,904,974.56  บาท 

4. ผลการด าเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล  
 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีกองทนุสว่นบคุคลที่อยู่ภายใต้การจดัการ ทัง้ที่เป็นลกูค้าบคุคลธรรมดา นิติบคุคล และลกูค้า
สถาบนั รวม 80 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้สิน้ 70,901 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทนุส่วนบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ใหม่ในปี  2561 
จ านวน 13 กองทนุ โดยมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 29,653 ล้านบาท 
5. ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์  
 บริษัทเป็นทรัสตีให้กบั ทรัสต์ที่จดัตัง้ขึน้ใหม่คือ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง ออฟฟิศ 
(Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust : B-WORK) ซึ่ ง เ ป็นกอง รีท ส์อิสระ  ( Independence RIET)  
ทีน่โยบายลงทนุในอาคารส านกังาน โดยครัง้แรกลงทนุใน อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 และ 2  มีขนาดทรัพย์สนิประมาณ 4,600 ล้านบาท 
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กองทุนแนะน าภายใต้การจัดการของบริษัท 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) 

 กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เป็นกองทนุรวมซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุไปลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ประเภทตา่งๆ ที่ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และน าไปจดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าพืน้ท่ีโดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอื่นเพื่อน าอสงัหาริมทรัพย์ไป
จดัหาผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ประจ า ทัง้นี ้ความเสีย่งของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เมือ่เทียบกบั Risk Spectrums 
ในกองทนุรวมทัว่ไปก็อาจจะอยูใ่นระดบั 5 - 6 คือมีความเสีย่งที่สงูกวา่กองทนุที่ลงทนุในตราสารหนี ้ซึง่ใกล้เคียงกบักองทนุรวมหุ้น 

 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

 บริษัท ให้บริการปรึกษาแนะน าการจดัตัง้และรับโอนกองทนุส ารองเลีย้งชีพเพื่อเป็นสวสัดิการการออมเงินท่ีมัน่คงของ
พนกังานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจตา่งๆ  โดยสมาชิกของกองทนุส ารองเลีย้งชีพจะได้รับเงินที่ตนเองสะสมและเงินที่องค์กร
จ่ายสมทบไว้กบักองทนุทกุเดือนเมื่อสิน้สมาชิกภาพ  และเงินท่ีสมาชิกสะสมระหวา่งปีในกองทนุนัน้ สามารถน าไปลดหยอ่นภาษี
เงินได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายก าหนด ลกัษณะของกองทุนส ารองเลีย้งชีพอาจเป็น “กองทุนเดี่ยว” (Single 
Fund) ส าหรับนายจ้างรายเดียวซึง่เป็นกองทนุที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หรือเป็นลกัษณะของ “กองทนุร่วม” (Pooled Fund) และ
กองทนุร่วมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ที่ประกอบด้วยนายจ้างหลายรายรวมกนั ส าหรับนายจ้างที่เร่ิมจดัตัง้กองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพหรือนายจ้างที่มีขนาดกองทนุส ารองเลีย้งชีพไมใ่หญ่มากนกั เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทนุให้เหมาะสม
ตามแผนการลงทนุท่ีต้องน าเสนอให้คณะกรรมการกองทนุพิจารณาก่อนการลงทนุ 

 

กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 

 บริษัท ด าเนินธุรกิจการจดัการกองทนุสว่นบคุคลด้วยความมุง่มัน่ในการเพิ่มการให้บริการบริหารเงินลงทนุแก่นกัลงทนุ
ในรูปแบบนโยบายต่างๆ เช่น กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้าครัฐ และ/หรือนโยบายลงทุนในตราสารหนีเ้อกชน 
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน และกองทุนที่มี
นโยบายลงทนุในตราสารตา่งประเทศ เป็นต้น ซึง่ผู้ลงทนุสามารถก าหนดกรอบนโยบายการลงทนุ วตัถปุระสงค์และข้อจ ากดัการ
ลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงเฉพาะตวัได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ลงทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกบัตนเอง ทัง้นี ้ 
ในการจดัการลงทนุบริษัทมีหน้าที่ในการท าความรู้จกักบัลกูค้าเพื่อศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัผู้ลงทนุ และก าหนดรูปแบบการลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละราย เมื่อศึกษาข้อมูลแล้วก็จะท าการก าหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กบัผู้ลงทุนก่อนที่จะท าการลงทนุ 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยจัดท ารายงานการลงทนุส่งให้ผู้ลงทุนตามรายละเอียดและภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ลงทนุก าหนด  
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การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 
กรรมการผู้จัดการ 
อ านาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้จดัการมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกบัการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องบริหาร
บริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสตัย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งดีที่สดุ รวมทัง้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 1. ด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัอนัเป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท 
 2. บรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลือ่น ตกัเตือน ให้พกังาน งดการขึน้เงินเดือนหรือคา่จ้างลงโทษทางวินยัพนกังาน

และลกูจ้าง ตลอดจนเลิกจ้าง แต่ถ้าเป็นพนกังานที่มีต าแหน่งตัง้แต่ผู้อ านวยการขึน้ไปจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน  

 3. ด าเนินการให้มีการจดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อน าเสนอขออนมุตัติอ่คณะกรรมการ และมีหน้าที่
รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานท่ีได้วางไว้ตอ่คณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่สมควร 

 4. ด าเนินการ และ/หรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการ 

 5. วางระเบียบเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของบริษัท 
 6. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

การสรรหากรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคณุสมบตัิมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จดัการ ภายใต้กระบวนการในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยล าดับแรก จะประกาศรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และมีวิสยัทศัน์ เสนอตวัเข้ามาบริหารงานของบริษัท 
จากนัน้คณะกรรมการสรรหาจะคดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท แล้วน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป  

 

การบริหารความเส่ียง 
 บริษัทได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานและขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ควบคู่กับแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices in Risk Management) สอดคล้องกับแนวทางการก ากับแบบรวมกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคารกรุงไทย โดยทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการทบทวนเกณฑ์กรอบความเสี่ยง และนโยบายการ
บริหารความเสีย่งที่ครอบคลมุการบริหารความเสีย่ง ทัง้ 8 ด้านของบริษัท ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทใน
ทกุสภาวการณ์เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มุง่เน้นการสร้างระบบการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิผลและยัง่ยืน ตามหลกั
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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การควบคุมภายใน 

ระบบการก ากับดูแลการปฏบัิตงิาน (Compliance Function)  

 บริษัท จัดให้มีระบบในการควบคุมดแูลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการจัดการลงทุน และงานที่เก่ียวข้อง ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง และมีการก าหนดแผนการก ากบัดแูลการปฎิบตัิงานประจ าปี  ก าหนด
วิธีการในการควบคมุดแูลและตรวจสอบอยา่งชดัเจน  มีการก าหนดขัน้ตอน วิธีการและระยะเวลาอยา่งชดัเจนในการรายงานผล
การตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ Check and balance ที่ดี 
รวมทัง้จะก าหนดแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องด้วย โดยมีแนวทางปฎิบตัิ ดงันี ้

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

การสอบทานหรือปฏิบตัิอยา่งชดัเจน 
3. มีการก ากับดูแลและการตรวจสอบที่ครอบคลมุในเร่ืองต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การเสนอขายหน่วย

ลงทนุของกองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (Retail fund) การรับค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุให้อยูภ่ายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสือชีช้วน การลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน อตัราส่วนการลงทุน ตามที่ก าหนดในโครงการ 
สญัญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทัง้ตามที่กฎหมายก าหนด การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่
เก่ียวข้อง (Affiliated transactions) การจัดท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และการจัดท าและจัดส่งรายงานให้ผู้ที่
เก่ียวข้อง เป็นต้น 

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

คณะกรรมการบริษัท  
6. มีสว่นร่วมในการพิจารณาก าหนดโทษผู้ที่กระท าผิด  
7. มีศนูย์กลางในการศกึษา รวบรวมระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นท่ีปรึกษา

ด้านกฎระเบียบตา่งๆ  
8. จัดให้มีการอบรมพนกังานให้รับทราบ และเข้าใจถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้

ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
9. มีศนูย์กลางในการรับเร่ืองร้องเรียน การติดตามแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
 

การตรวจสอบภายใน 
 บริษัทให้ความส าคญัในกลไกการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งงานการตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหลกัที่ส าคญั ในการให้
ความเช่ือมัน่และค าปรึกษาตอ่ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคณุคา่และปรับปรุงการด าเนินงานของบริษัทให้
บรรลตุามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนงานบริหารความเสี่ยง การควบคมุ
ภายใน และการก ากับดูแล การปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในของบริษัท ถือปฏิบตัิตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ตามกรอบการปฏิบตัิงานในด้านคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายใน โครงสร้างของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบตัิงานและการรายงาน และการรักษาคณุภาพ
งานของผู้ตรวจสอบภายใน  ทัง้นีใ้นปี 2560 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี จ านวน 590,000 บาท  ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ บริษัทได้แสดงไว้ในหวัข้อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

การก ากับดูแลกจิการที่ดี (Good Corporate Governance) 

นโยบายบรรษัทภบิาล  
1. บทน า           
  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เร่ิมจดัตัง้เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2539 ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน
และเรียกช าระแล้ว จ านวน 200 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุเพียงแหง่เดียวที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึง่มี
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัทได้รับใบอนญุาตการประกอบธุรกิจ ประเภทการจดัการกองทนุ
รวม และการจดัการกองทนุสว่นบคุคล จากกระทรวงการคลงั โดยบริษัทรับบริหารจดัการกองทนุประเภทต่างๆ และทรัพย์สิน
ให้กบับคุคลโดยทัว่ไป สถาบนั องค์กร และรัฐวิสาหกิจ ในการด าเนินธุรกิจการจดัการกองทนุนัน้ บริษัทตระหนกัดีว่าปัจจยัใน
เร่ืองความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมทัง้ความซื่อสตัย์สุจริต ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เ ป็นสิ่งที่มี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทดงัจะเห็นได้จากผลการด าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้รับการ
สนบัสนนุจากลกูค้า นกัลงทนุ ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทกุภาคสว่น ท าให้ธุรกิจของบริษัท มีความเจริญก้าวหน้าอยา่งต่อเนื่องมา
โดยตลอด 
  คณะกรรมการบริษัท ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัในเร่ืองดงักลา่ว จึงได้มีการพิจารณาก าหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล
และแนวทางปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลดงักลา่ว เพื่อให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ อนัจะน าไปสูก่ารสร้างให้เกิดวฒันธรรมองค์กรใน
เชิงบรรษัทภิบาลในบริษัท นโยบายและแนวทางปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลดงักลา่ว ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยนัได้ถึงเจตนารมณ์อนั
แนว่แนข่องบริษัท วา่ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาบริษัท ได้น าเอาหลกัการและแนวทางภายใต้หลกับรรษัทภิบาลมาประยกุต์ใช้โดย
ตลอด หลกัการและแนวทางดงักลา่วนบัได้วา่มีสว่นส าคญัอย่างยิ่งที่ท าให้บริษัท ประสบความส าเร็จและมีความเจริญก้าวหน้า
มาโดยตลอดจนถึงปัจจบุนั  

2. หลักการบรรษัทภบิาล  
  ความหมายของบรรษัทภิบาล หรือธรรมาภิบาล คือ การจดัโครงสร้างและกลยทุธ์ในการบริหารจดัการโดยการก าหนด
บทบาทและแนวทาง หรือวิธีการปฏิบตัิงานโดยก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจเป็นมาตรฐานในการจดัการกิจการท่ีดีขึน้ 
จะท าให้เกิดความนา่เช่ือถือยอมรับมากขึน้ทัง้ในและระหวา่งประเทศ ทัง้ยงัก่อให้เกิดผลส าเร็จขึน้ได้อยา่งแท้จริง และในทกุระดบั
ขององค์กรเร่ิมตัง้แต่ระดบัผู้ ถือหุ้น ระดบัคณะกรรมการบริษัท ระดบัผู้บริหารและระดบัพนกังาน รวมไปถึงการก าหนดวิ ธีการให้
บคุลากรทกุคนน าหลกับรรษัทภิบาลไปเผยแพร่และปฏิบตัิโดยการสร้างความสมัพนัธ์กบับคุลากรทัง้ภายในองค์กรด้วยกนัเอง
และบุคคลภายนอก คือ นกัลงทุน ลกูค้า ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้การน าหลกับรรษัทภิบาล ดงัต่อไปนีม้าใช้ คือ  
หลกับรรษัทภิบาล 7 ประการ ประกอบด้วย 
 ประการที่ 1  แสดงกลยทุธ์และขีดความสามารถในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบักิจการในระยะยาวอยา่งยัง่ยนื โดยไมท่ า
ธุรกิจที่เสี่ยงต่อการท าลายขีดความสามารถ หรือมูลค่าองค์กรในระยะสัน้  (Creation of Long Term Valued Added without 
Short Term Exploitation)  เช่น จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  หรือความมุ่งมั่นขององค์กร (Strategic Intent)  
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ให้เหมาะสมกบัขีดความสามารถของตนเพื่อท่ีจะสร้างมลูคา่เพิ่มได้เป็นผลส าเร็จ เพิ่มประสทิธิภาพ (Efficiency) และประสทิธิผล 
(Effectiveness) ในการปฏิบตัิงาน เป็นท่ีพงึพอใจของผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุโดยเทา่เทียมกนั ไมก่ระท าการหรือธุรกิจที่เสีย่งตอ่
การขาดทนุ หรือเพิ่มคา่ใช้จ่ายมากเกินไปในระยะสัน้ที่อาจท าให้เกิดความเสยีหาย หรือลดระดบัคณุภาพหรือมลูคา่ของกิจการได้ 
 ประการที่  2  แสดงความยอมรับผิดและรับชอบต่อผลการปฏิบตัิหน้าที่ (Accountability) ในระดบัคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย และบริหาร
กิจการของบริษัท ให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทุน พร้อมทัง้
รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัท ต่อผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุอย่างเท่าเทียมกนั สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความ
เป็นจริง   
 ในระดบัพนกังาน ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังานแตล่ะคน รวมทัง้การให้รางวลัและการลงโทษพนกังานต้องกระท าด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ พร้อมทัง้ให้ความส าคญั
ตอ่การพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
 ในระดบัลกูค้า/นกัลงทนุ ปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่ลกูค้า/นกัลงทนุ มุง่มัน่ในการสร้างความ
มัน่ใจและความพึงพอใจแก่ลกูค้า โดยให้ได้รับการบริการอย่างมีคณุภาพ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็ว 
พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการเสนอขาย/การบริหารจดัการกองทนุ อยา่งครบถ้วนถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
อีกทัง้ลกูค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนตา่งๆ ได้โดยผ่านช่องทางได้หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด 
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสมัพันธ์ ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ เป็นต้น 
 ประการที่  3   มีความเข้าใจและมีขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบัติได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Responsibility) เป็นอย่างดียิ่ง ในระดบัคณะกรรมการของบริษัท มีการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์
ภายใต้มาตรฐานของอุตสาหกรรมและคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ส านึกในบทบาทหน้าที่อย่างครบ ถ้วน มีการ
ประเมินผลงานของฝ่ายจดัการอยา่งเป็นระบบ และมีการทบทวนแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกบั
สถานการณ์ที่แท้จริง รวมทัง้การทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญั โดยรวมถึงวตัถปุระสงค์เป้าหมาย
และดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators– KPIs) ผลการปฏิบตัิงานตา่งๆ ของบริษัท  
 ในระดบัผู้บริหาร มีการก าหนดแผนงานกลยทุธ์ในการท าธุรกิจที่สอดคล้องกบัขีดความสามารถที่แท้จริง มีการบริหาร
ความเสี่ยงโดยครบถ้วนสมบรูณ์ มีระบบการควบคมุภายใน และติดตามการปฏิบตัิงานที่สามารถประกันคณุภาพได้ว่า จะไม่
ก่อให้เกิดความเสยีหายและสร้างความมัน่ใจในการน าพาธุรกิจไปสูค่วามเจริญรุ่งเรืองที่ดีได้อยา่งยัง่ยืน 
 ในระดับพนักงาน ต้องมีความเข้าใจ และมีขีดความสามารถเพียงพอตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบในงาน  
ของตน ซึ่งรวมถึงความรักและความใสใ่จในงาน การเรียนรู้เพิ่มเติม มีความเข้าใจในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมทัง้เป้าหมายของตน
และของบริษัท ตลอดจนให้ความร่วมมือกบัผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายตามหลกับรรษัทภิบาลทกุประการ 
 ประการที่  4  ส่งเสริมการปฏิบตัิอนัเป็นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ  (Promotion of Best 
Practices) รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม (Culture) จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Business Conduct) และคุณธรรม 
อนัรวมถึงความซื่อสตัย์ (Integrity) ในการปฏิบตัิงานท าให้เกิดการเพิ่มคณุคา่ให้แก่ตนเอง และบริษัท กรรมการ ฝ่ายจดัการ และ
พนกังานทุกระดบั ต้องก าหนดวิธีการและประพฤติปฏิบตัิในทางที่สามารถขจัดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้อย่าง
รอบคอบ เหมาะสม มีความละอาย ความเกรงกลวัตอ่การกระท าความผิด และมีความซื่อสตัย์สจุริตเป็นท่ีตัง้ มีการสง่เสริมและ
สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิงานด้วยความมุ่งมัน่สู่ความเป็นเลิศ โดยก าหนดนโยบายที่ชดัเจนเพื่อให้บรรลเุป้าหมายในธุรกิจของ
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บริษัท ตลอดจนผลกัดนัและสนบัสนุนให้พนกังานมีการพฒันาตนเองตลอดเวลา และตอบสนองความต้องการซึ่งกนัและกนั  
ของกลุม่บคุคลที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุ ผู้บริหาร พนกังาน เป็นต้น 
 ประการที่  5  มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม (Equitable Treatment) เช่น ในระดบั 
ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และนกัลงทนุ จะไมถ่กูเอาเปรียบระหวา่งกนั ต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเทา่เทียมกนัทัง้ในเร่ือง
สิทธิและการได้รับข้อมลูสารสนเทศ นอกจากนีต้้องรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสียอื่นๆ เช่น พนกังาน ลกูจ้าง คู่ค้า ผู้ลงทนุ 
คูแ่ขง่ เป็นต้น จะต้องได้รับการคุ้มครองและการปฏิบตัิที่ดีด้วย 
 ประการที่  6   แสดงความโปร่งใส (Transparency) ในการด าเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เช่น  
มีกระบวนการตัดสินใจและขัน้ตอนการท างานที่ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผยได้โดยการแสดงรายงาน และการวิเคราะห์ผล
ประกอบการและทิศทางในการด าเนินงานต่อผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายโดยเท่าเทียมกนั เพียงพอ ชดัเจน 
และทนัเวลา ทัง้นีค้วรจดัให้มีผู้ รับผิดชอบทางด้านการประชาสมัพันธ์ เพื่อให้มีการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีดี
ในระดบัคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุตา่งๆ จะต้องมีความเห็นอยา่งสมดลุและช่วยติดตามตรวจสอบการด าเนิน
กิจการ เสนอแนะให้มีการควบคมุและใช้ความระมดัระวงั เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินไปได้ในอนาคต อยา่งมัน่คงยัง่ยืน 
 ประการที่  7  มีความส านึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Awareness)  
อนัเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสีย เพื่อลดหรือขจดัผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท าธุรกิจของ
บริษัท เพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุและมีความพึงพอใจร่วมกนัด้วยคุณภาพชีวิตที่สงูขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทได้ตระหนกัและ  
ให้ความส าคญัในการสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น การร่วมบริจาคการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา
ตามวาระตา่งๆ บริจาคและช่วยเหลอืสถานศกึษา รวมถึงองค์กรตา่งๆ พร้อมทัง้สนบัสนนุการจดักิจกรรมทางสงัคมของหนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม  

3. หลักบรรษัทภบิาลในการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท  
  ในการก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนกังานมีสว่น
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) หรือความมุ่งมั่นขององค์กร (Strategic Intent) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท  
โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับขีดความสามารถและการสร้างผลงานให้เกิดความส าเร็จได้อย่างแท้จริง ภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ตา่งๆ อนัจะแสดงให้เห็นภาวะแห่งการเข้าถึงหลกับรรษัทภิบาลที่ก่อให้เกิดปัญญาที่
สงูสง่เป็นผลให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ หรือประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยเป็นท่ียอมรับและช่ืน
ชมตลอดไป 
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โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท 

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

คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายนาม ดงันี ้
 1. นายวชัรา   ตนัตริยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
 2. นางดนชุา  ยินดีพิธ กรรมการอิสระ  
 3. นายธวชั  อยูย่อด กรรมการ 
 4. นายวเิชียร  ศิริเวชวราวธุ กรรมการอิสระ  
 5. นายลวรณ  แสงสนิท กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลงั  
 6. นายเชิดชยั  ชมภนูกุลูรัตน์ กรรมการ  
 7.    นายสรุพล โอภาสเสถียร กรรมการอิสระ  
 8. นางชวินดา   หาญรัตนกลู กรรมการผู้จดัการ  
 
กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งระหว่างปี 2561 – ไม่มี -  
 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจเต็มในการบริหารกิจการทัง้หลายของบริษัท รวมทัง้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 1. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนหนึง่มีหนึง่เสยีงในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสยีงข้างมาก

เป็นมติของที่ประชมุ โดยถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 2. กรรมการคนใดมีสว่นได้เสียในการประชมุเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณีนีป้ระธานอาจ

เชิญให้ออกนอกที่ประชมุเป็นการชัว่คราวก็ได้ 
 3. กิจการทัง้หลายของบริษัทย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการที่จะกระท าได้ โดยกรรมการสองคนลงลายมือช่ือ

ร่วมกัน และประทบัตราส าคญัของบริษัทเพื่อกระท าการใดๆ แทนบริษัทได้ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัทได้ 

 4. คณะกรรมการมีอ านาจแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการและพนกังานตา่งๆ ของบริษัท ตลอดจนแตง่ตัง้ตวัแทนของบริษัท 
โดยให้ผู้ใดมีอ านาจและหน้าที่เพียงใดสดุแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร และสามารถก าหนดอตัราและคา่ใช้จา่ย 
และบ าเหน็จรางวลัแก่บคุคลเหลา่นี ้รวมทัง้ถอดถอนจากต าแหนง่ได้ 

 5. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างใดอยา่งหนึง่
แทนคณะกรรมการโดยจะก าหนดเง่ือนไขอย่างใดก็ได้ และอาจพิจารณาแต่งตัง้กรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดแูล
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ระบบบริหารและควบคมุภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง เป็นต้น 

 6. คณะกรรมการมีอ านาจที่จะเชิญบคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลอืให้ความคิดเห็นในการ
ด าเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กบัทัง้ก าหนดคา่จ้างและบ าเหน็จรางวลัได้  

การเลือกตัง้กรรมการ 
 กรณีที่ 1  การเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหนง่หนึง่ในสาม โดยในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่
ในต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการแทน 
ผู้ครบก าหนดออกตามวาระ  กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ 
 กรณีที่ 2  การเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่ออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติ
คณะกรรมการดงักลา่วต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ และบคุคลซึ่ งเข้า
เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการเลือกตัง้กรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลอืกตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ตามจ านวนหุ้นท่ีตนถือ  
 2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมด เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ  

ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานพร้อมรายงาน ในเร่ือง
ที่เก่ียวข้อง คือ 
 1. ความนา่เช่ือถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร 
 2. ความมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพในการด าเนินงานของบริษัท 
 3. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวข้อง 
 4. การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้
 (1) นางดนชุา ยินดีพิธ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (2) นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ กรรมการตรวจสอบ  
 (3) นายสรุพล โอภาสเสถียร กรรมการตรวจสอบ  
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีบทบาทหน้าที่ ดงันี ้
 1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งในภาพรวมของกิจการ  
 2. เสนอนโยบายบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  
 3. ก าหนดกลยทุธ์ อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหาร

ความเสีย่ง  
 4. ก าหนดกรอบความเสีย่งในภาพรวมของกิจการ 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ านวน 3 ทา่น มีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) นายลวรณ แสงสนิท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
 (2) นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการบริหารความเสีย่ง  
 (3) นายธวชั อยูย่อด กรรมการบริหารความเสีย่ง  
 

การประชุมและค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดการประชมุตลอดทัง้ปีไว้ลว่งหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูทกุทา่น
ได้รับทราบและจดัสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมประชมุ โดยจดัการประชมุปกติเป็นประจ าทกุเดือน และอาจจดัการประชมุพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็น รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถกูจดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารส าคญัของบริษัท ณ 
ส านกักรรมการผู้จดัการ และจดัเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และพร้อมที่จะให้
คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 ในปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 14 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 12 ครัง้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 15 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ 
สถติิการเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

 

1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์ 14/14 - 12/12  
2. นายธวชั  อยูย่อด 14/14 - 12/12  
3. นางดนชุา  ยินดีพิธ 12/14 14/15 -  
4. นายวเิชียร  ศิริเวชวราวธุ 14/14 15/15 -  
5. นายลวรณ  แสงสนิท 10/14 - 12/12  
6. นายเชิดชยั  ชมพนูกุลูรัตน์ 13/14 - -  
7. นายสรุพล โอภาสเสถียร 13/14 11/15   
8. นางชวินดา   หาญรัตนกลู 14/14 - -  
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ผลประโยชน์ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท 
 กรรมการจะได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
และเงินบ าเหน็จ ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยในปี 2561 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทัง้สิน้ 7,215,819 บาท (เจ็ดล้านสองแสน
หนึง่หมื่นห้าพนัแปดร้อยสบิเก้าบาท) ตามรายละเอียดดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ ผลประโยชน์ตอบแทน (บาท) 

1. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 1,593,116 

2. นางสมุาล ีสขุสวา่ง 230,551 

3. นายธวชั อยูย่อด 890,492 

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 61,855 

5. นางดนชุา ยินดีพิธ 910,492 

6. นายวเิชียร ศิริเวชวราวธุ 890,492 

7. นายลวรณ แสงสนิท 980,492 

8. นายเชิดชยั ชมพนูกุลูรัตน์ 469,467 

9. นายสรุพล โอภาสเสถียร 478,370 

10. นางชวินดา หาญรัตนกลู 710,492 
หมายเหต ุ: (2), (4) เป็นกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งระหวา่งปี 2560 ได้รับเงินบ าเหน็จกรรมการ ปี 2560 ตามสดัสว่นระยะ 

เวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
 

การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท ในรอบปีบญัชีปัจจบุนั และรอบปีบญัชีที่ผา่นมา ไมม่ีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นหรือหุ้นกู้ ในบริษัท  
 

รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่
บริษัทท าขึน้ระหว่างรอบปีบัญชี - ไมม่ี 
 

รายละเอียดการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจุบัน และ
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา – ไมม่ ี
 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร และค่าใช้จ่ายด้านการพนักงาน 3 ปี ย้อนหลัง 

รายการ ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) ปี 2559 (บาท) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 107,919,465.40 96,318,173.76 76,158,419.38 

คา่ใช้จา่ยด้านการพนกังาน 453,786,552 407,013,290 374,923,965 
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นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในกองทุน โดยก าหนดให้ 
กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริหาร รวมทัง้พนกังาน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตัิตามแนวนโยบายนีอ้ย่างเค ร่งครัด พร้อมกนันีบ้ริษัทได้
ก าหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายในของกองทนุ(Insider trading) ดงันี ้
 1. บริษัทก าหนดให้มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูภายในของกองทนุในพืน้ที่

ห้องปฏิบตัิงานของ access person  
 2. ควบคมุดแูลให้มีระบบการจดบนัทกึการเข้าออกพืน้ท่ีหวงห้าม (Access Control) และจดัเก็บข้อมลูดงักลา่วอยา่ง

น้อย 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมลูการสอบทาน 
 3. การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุท่ีอยูร่ะบบคอมพิวเตอร์สว่นกลาง ให้ถือปฏิบตัิตามระเบยีบ

การรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. การดแูลรักษาความปลอดภยัข้อมลูภายในของกองทนุที่จดัเก็บในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของพนกังานในหนว่ยงาน access person 
 5. บริษัทก าหนดให้มีการบนัทกึและจดัเก็บข้อมลูการติดตอ่สือ่สารในห้องปฏิบตัิงานของ access person  
 6. การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตัิของพนกังาน ดงันี ้
  6.1 ส านกัตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานมีการปฏิบตัิตามระเบียบจรรยาบรรณ 

insider trading, ระเบียบการป้องปราบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของกองทุน  (insider trading) 
รวมถึงตรวจสอบให้มีการปฏิบตัิตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

   6.1.1 ระเบียบการรักษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.1.2 ระเบียบการเข้าออกในพืน้ท่ีควบคมุ 
   6.1.3 ระเบียบควบคมุการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังาน  
   6.1.4 นอกจากนัน้มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อค้นหาการร่ัวไหลของข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก เช่น การสุ่ม

ตรวจสอบข้อมลูการติดตอ่สนทนาของกลุม่ access person การสุม่ตรวจสอบข้อมลู log file การสุม่
ตรวจสอบการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุในลกัษณะที่ ถ่ีเกินความจ าเป็น (churning) หรือเกินกวา่
อตัราส่วนที่คณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) ก าหนด และการสุ่มการซือ้ขายกองทุนที่ผิดปกติและ 
เน้นตรวจสอบรายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน  

    หากส านกัตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์วา่มีการใช้ข้อมลูภายในกองทนุให้รายงานกรรมการ
ผู้จดัการทราบ เพื่อพิจารณาตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงักลา่วเพื่อหาข้อสรุป ทัง้นีห้าก
สรุปว่าพนกังานมีการใช้ข้อมูลภายในของกองทุนจริงให้รายงานส านกังานทราบโดยทันที รวมทัง้
จดัเก็บเอกสารหลกัฐานให้ส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้ 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  
3 คน ดงันีค้ือ  

1. นางดนชุา ยินดีพิธ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิเชียร ศิริเวชวราวธุ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสรุพล โอภาสเสถียร      กรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี นายเฉลมิ โลกิจแสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ส านกัตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

   
 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุรวม 15  ครัง้ และที่ประชมุได้เชิญผู้บริหารระดบัสงู สายงานปฏิบตัิการ 
ผู้บริหารฝ่ายบญัชีการเงิน ผู้บริหารส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารส านกัตรวจสอบภายใน และผู้แทนของส านกังานการ
ตรวจเงินแผน่ดิน เข้าร่วมประชมุในวาระท่ีเก่ียวข้อง ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

• สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
มัน่ใจได้วา่ รายงานการเงินได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยอยา่งพอเพียง ครบถ้วน และ
เช่ือถือได้    

• ดูแลงานการก ากับดูแลการปฏิบตัิงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาและอนุมตัิแผนงานประจ าปี 
2561 ของส านกัก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และส านกัตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ก ากบัดแูลงานให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนมุตัิ 
รวมทัง้การตรวจสอบกรณีพิเศษเพื่อให้มีการปฏิบตัิงานท่ีรัดกุมเพียงพอ   

• สอบทานรายงานผลการก ากบัดแูลและการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขในด้าน
ต่างๆ เช่น การปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัระบบงานประกอบธุรกิจจดัการกองทุน 
การปรับปรุงหรือจดัให้มีคูม่ือการปฏิบตัิงานของบริษัทท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ และการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานในเร่ืองกฎระเบยีบ
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น รวมทัง้มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้มีการด าเนินการรองรับกฎหมายหรือ ข้อก าหนดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เหมาะสมและทนัเวลา 

• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคมุภายใน การจดัท าระบบการควบคมุภายในและการ
จดัท าแบบประเมินการควบคมุภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคมุภายใน เพื่อมัน่ใจได้วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

• พิจารณาคดัเลอืก และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปี 2561 โดยการตอบค าถามในแบบประเมินตนเองส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีจัดท าขึน้ตามแนวปฏิบตัิของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ มีความ
เป็นอิสระ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีความเห็นวา่บริษัทได้จดัท างบการเงินและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอเป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป รวมทัง้มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในการด าเนิน
ธุรกิจปัจจบุนั  

 
 

 
 

 
  
     
 
 

  

(นางดนชุา ยินดีพิธ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

21 กมุภาพนัธ์ 2562 
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการพิจารณาแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ส าคญัในการก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management) ตลอดจนก าหนดกลยทุธ์การก ากบั
ดแูลความเสีย่ง (Risk Governance) และแนวทางการบริหารความเสีย่ง เพื่อขบัเคลือ่นองค์กรไปสูก่ารบริหารธุรกิจเชิงบรูณาการ 
(Business Integration) ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทส าคญัในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่
ในระดบัที่เหมาะสม ภายใต้ความผนัผวนและความกดดนัทางเศรษฐกิจ ทัง้จากภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก สงคราม
การค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ผลกระทบจาก Brexit สถานการณ์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมจดัการลงทนุที่มีความรุนแรงมากขึน้ 
เทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมทัง้ความเสี่ยงจากภยัคกุคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Threats) ในรูปแบบ
ตา่งๆ 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจดัให้มีการประชมุเป็นประจ าอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบาย 
กลยทุธ์ และแนวทางการจดัท าแผนบริหารความเสีย่งให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ของ
บริษัท รวมทัง้ร่วมกนัพิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นต่อการก าหนดความเสี่ยงต่างๆ ตามหลกั COSO ERM และแนวทาง
การก ากบัแบบรวมกลุม่ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งรวมถึงการก าหนด Risk Map, ดชันีชีว้ดัความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) 
และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) ที่ครอบคลมุความเสี่ยงส าคญัทัง้ 10 ด้าน อนัได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านกลยทุธ์ ด้านตลาด ด้านฐานะการเงิน ด้านเครดิต ด้านสภาพคลอ่ง ด้านปฏิบตัิการ ด้านกฏหมาย ด้านช่ือเสียง ด้าน
ลกูค้าสมัพนัธ์ และด้าน IT ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจดัการความเสี่ยงก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตัิ ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน (Portfolio Risk Management) คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง ได้พิจารณาก าหนดเกณฑ์กรอบความเสีย่ง ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ง แนวโน้มสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีใ้นปีที่ผ่านมา 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงด้าน IT & Cyber Risk อนัเป็นภยัคกุคาม ที่
ทัว่โลกตา่งให้ความส าคญั และต้องมีการจดัเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินในกรณีตา่งๆ ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัท จึง
ได้ก าหนดให้มีการทบทวนกลยทุธ์การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และทดสอบ
แผน BCP อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า หากเกิดสถานการณ์ฉกุเฉิน พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดแูลและบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบการด าเนินธุ รกิจ
ตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ดี ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้
ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee Charter) และจะมุง่พฒันาระบบบริหารความเสีย่ง
ให้มีประสทิธิภาพอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 
 
 (นายลวรณ แสงสนิท) 
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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รายงานทางการเงนิ (Financial Report) 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคญัต่อภาระหน้าที่ในฐานะ
กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี จึงก ากบัดแูลให้
การจัดท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ภายใต้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมและให้ถือ
ปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ โดยใช้หลกัความระมดัระวงั ถกูต้อง และการประมาณการอย่างรอบคอบสมเหตสุมผลในการจดัท างบ
การเงิน รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานอย่างแท้จริง อนัเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ สนใจทัว่ไป ซึ่งส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีและแสดงความเห็นว่างบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบบริหารความเสีย่ง ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการก ากบั
ดแูลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูทางการเงินมีความถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ตลอดจนการป้องกนัการกระท าทจุริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีนยัส าคญั  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลสอบ
ทานความน่าเช่ือถือและความถกูต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบการควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพ จึงมัน่ใจได้วา่
งบการเงินดังกล่าวของบริษัทเช่ือถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าวไว้ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถ
สร้างความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561  มีความเช่ือถือได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถกูต้องตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง   

 

 
 
 
 
     (นายวชัรา  ตนัตริยานนท์)       (นางชวินดา  หาญรัตนกลู) 
      ประธานกรรมการ      กรรมการผู้จดัการ  
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิ  
(Auditor’s Report and Financial Statements) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 

 
 

 

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่  31  ธันวาคม  2561 
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