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จุดเดนทางดานการเงิน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินยอนหลังป 2549 - 2551
หนวย : พันบาท

2551

2550

200,000

200,000

200,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

235,436

274,995

235,754

10

10

10

11.77

13.75

11.79

292,423

343,958

275,095

หนี้สินรวม

56,987

68,963

39,342

รายไดรวม

319,667

370,321

259,410

คาใชจายรวม

289,955

269,111

210,734

20,440

69,242

33,517

ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว
จํานวนหุนสามัญ : หุน
สวนของผูถือหุน
มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) : บาท
มูลคาหุนตามบัญชี (Book Value) : บาท
สินทรัพยรวม

กําไรสุทธิ

2549

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
LIQUIDITY RATIO
Current Ratio
PROFITABILITY RATIO
Net Profit Margin
Return on Equity
รายงานประจําป 2551

2551 %

2550 %

2549 %

3.74 Times

4.68 Times

6.32 Times

6.39 %
8.68 %

18.70 %
25.18 %

12.92 %
14.22 %
2

EFFICIENCY RATIO
Return on Total Assets
Return on Fixed Assets
Assets turnover
Leverage Ratio
Debt to Equity
PER SHARE
Par Value
Book Value
Earning per share

2551 %

2550 %

2549 %

6.99 %
45.86 %
1.09 Times

20.13 %
324.50 %
1.08 Times

12.18 %
127.15 %
0.94 Times

0.24 Times

0.25 Times

0.17 Times

10.00 Baht
13.77 Baht
1.02 Baht

10.00 Baht
13.75 Baht
3.46 Baht

10.00 Baht
11.79 Baht
1.68 Baht

การเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสินสุทธิจาก ธันวาคม 2549 - ธันวาคม 2551
ลานบาท
250000
210,779
200000

191,357

185,455

150000

100000

50000

0
2549
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3

กราฟแสดงรายได
2549 - 2551

ลานบาท
500
450
400

370.32

350
300

319.67
259.41

250
200
150
100
50
0
2549

กราฟแสดงคาใชจาย
2549 - 2551

2550

2551

ลานบาท
400
350
300
250

269.11

289.96

210.73

200
150
100
50
0
2549

กราฟแสดงกําไรสุทธิ
2549 - 2551

2550

2551

ลานบาท
90
80

69.24

70
60
50
40

33.52

30

20.44

20
10
0
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สารจากประธานกรรมการ

ป 2551 ที่ผานมาเปนปแหงความยากลําบากของเศรษฐกิจไทยอีกปหนึ่ง โดยในชวง ครึ่งแรกของป
ประเทศไทยประสบกับปญหาเงินเฟอรุนแรงตามราคาน้ํามันในตลาดโลก แตพอมาในครึ่งหลัง ปญหาวิกฤต
ทางการเงินและการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกกลายมาเปนปญหาหลัก สถาบันการเงินขนาดใหญทั้งใน
สหรัฐฯ และยุโรปตางประสบภาวะขาดทุนอยางหนัก บางแหงไดลมละลายไป แมวารัฐบาลและธนาคารกลาง
ทั่วโลกไดรวมมือกันออกมาตรการตางๆ เพื่อบรรเทาปญหาในตลาดการเงินและเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แต
เศรษฐกิจโลกก็ถดถอยลงอยางมากโดยเฉพาะในไตรมาส 4 นอกจากปญหาจากภายนอกประเทศแลว ปญหา
ความไมสงบทางการเมืองภายในประเทศก็รุมเรามาโดยตลอด แมวาจะคลี่คลายไปแลวในระดับหนึ่งตอน
ปลายป แตก็อาจมีผลกระทบในเชิงลบตอภาวะการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนของไทยในป 2552 อนึ่ง
ตลาดหุนไทยในป 2551 ไดปรับตัวลดลงถึงเกือบ 50% จากปกอน และนักลงทุนตางประเทศไดถอนการลงทุน
ไปเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม แมวาภาวะการลงทุนในปที่ผานมาจะไมเอื้ออํานวย แตดวยความรวมมือ
รวมใจของพนักงานทุกคน รวมทั้งการวางแผนงานที่รอบคอบ การทุมเทพยายามปฏิบัติใหไดตามแผน และการ
บริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบ ทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจ ใหผานพนวิกฤตการณดังกลาวมาไดดี
พอสมควร
สําหรับในสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการของบริษัท ณ สิ้นป 2551 มีมูลคาทรัพยสิน
รวมทั้งสิ้น 191,357 ลานบาท ลดลงจากป 2550 (ซึ่งอุตสาหกรรมโดยรวมหดตัวลงประมาณรอยละ 3) อยางไร
ก็ตามป 2551 ถือเปนปที่บริษัทเสริมสรางความพรอม โดยมีการเสริมสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
ตลอดจนเพิ่มฝายงานทะเบียนและสนับสนุนกองทุน อีกทั้งบริษัทยังไดบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานในสาย
งานที่ไดตั้งขึ้นมาใหมและสายงานที่ยังขาดผูบริหาร เชน ฝายบุคคล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายงานวิจัย
และสํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ดวยการปรับและเสริมโครงสรางองคกรดังกลาว คณะกรรมการจึงมีความ
มั่นใจวา บริษัทจะสามารถแขงขันและดําเนินธุรกิจไดดวยความมั่นคง โดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล (Good
Corporate Governance) และหลัก Fiduciary Responsibility อยางแนวแน
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

:
:
:

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

หมายเลขโทรศัพท
หมายเลขโทรสาร
เว็บไซต

:
:
:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
0107545000373
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกิจการอื่นที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้น M, G ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
0-2670-4900
0-2679-1820
www.ktam.co.th

วิสัยทัศน (Vision)
เปนบริษัทหลั กทรั พยจั ดการลงทุนที่มีการบริ การที่ทัน สมัย เปนทางเลือกแรกของผู ลงทุน
มีผลประกอบการและขนาดของทรัพยสินภายใตการบริหารจัดการเปนอันดับ 1 ใน 4 ภายใน 5 ป

พันธกิจ (Mission)
เสนอผลิตภัณฑและบริการของบริษัทที่หลากหลาย เขาถึงกลุมเปาหมาย ดวยทีมงานมืออาชีพ
ที่สรางความพึงพอใจแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของโดยยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี

คุณคาองคกร (Core Values)
• สรางความสะดวก และความพึงพอใจใหกับลูกคาผูลงทุนของบริษัท
• Good Governance ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
• Professional Responsibility มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ ดําเนินงานโดยตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของมาตรฐานวิชาชีพ
• Creative and Innovation มีแนวคิดสรางสรรค ทั้งดานการสรางสรรคผลิตภัณฑใหม ๆ
ที่หลากหลายดานการลงทุน และดานการใหบริการ
• Teamwork มีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี มีบรรยากาศที่ใหพนักงานไดแสดงความ
คิดเห็น และแสดงฝมืออยางเต็มที่
รายงานประจําป 2551
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ดวยทุน
จดทะเบียน 100 ลานบาท (ชําระเต็มจํานวน) เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแหงเดียวที่มีสถานะเปน
รัฐวิสาหกิจ โดยบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย รับจัดการบริหารสินทรัพยใหกับสถาบัน องคกร และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ภายใตใบอนุญาตบริหาร
กองทุนรวมกองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประวัติบริษัท
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
วันที่ 4 สิงหาคม 2542

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
จากกระทรวงการคลัง
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม มหานคร จํากัด
เปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด

วันที่ 23 ธันวาคม 2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 100 ลานบาท เปน 200 ลานบาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2543

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
สวนบุคคล จากกระทรวงการคลัง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2544

เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด
เปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ปรัชญาและแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
(1)
(2)
(3)
(4)

ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแมบนพื้นฐานแหงความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ
มีความมุงมั่นที่จะประสานประโยชนรวมกันระหวางลูกคา ตัวแทนขาย และบริษัทดวยความจริงใจ
พยายามอยางสุดความสามารถที่จะมีสวนรวมในการสรางอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นใหแกลูกคาของบริษัท
สงเสริมใหธุรกิจของบริษัทเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องทั้งในดานเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ
ของพนักงาน โดยไมขาดความรับผิดชอบตอสังคมและเปนไปตามกฎหมาย อยางเครงครัด

รายงานประจําป 2551
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พัฒนาการที่สําคัญในรอบป
ในป 2551 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) บมจ.ธนาคารกรุงไทย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดรวมมือกันจัดตั้งโครงการ Wealth+ ขึ้น เพื่อสงเสริมการออม
และการลงทุนผานกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) โดย
ใหบริการหักเงินเพื่อลงทุนเปนรายเดือนจากบัญชีเงินเดือนพนักงานของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ
บริษัทในเครือ ที่เขารวมโครงการ
โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักในการเสริมสรางวินัยในการออมและการลงทุน ซึ่งผูลงทุน
จะไดรับผลประโยชนทางดานภาษี อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการลงทุน โดย
ผูลงทุนสามารถทยอยลงทุนในแตละเดือนในอัตราขั้นต่ําเพียงเดือนละ 500 บาท ผานการตัดจากบัญชี
เงินเดือนของพนักงาน โดยแจงความประสงคไปยังหนวยงานทรัพยากรบุคคล หรือแจงความประสงค
ใชบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งจะเปนการกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุน อีกทั้งยังมิตองนําเงินมาลงทุนเปนเงินกอนใหญครั้งเดียวในตอนชวงปลายป ทั้งนี้ผูลงทุนยังมี
สิทธิจะไดรับของที่ระลึกหรือของรางวัลพิเศษจากทางโครงการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นวาโครงการดังกลาวจะเปน
ตัวอยางที่ดีในการสงเสริมการออมตอสังคม ซึ่งในปที่ผานมามีผูเขารวมโครงการ ประมาณ 1,200 ราย

รายงานประจําป 2551
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โครงสรางการถือหุนและโครงสรางการจัดการ
โครงสรางการถือหุน
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.-บาท (สองรอยลานบาท)
เปนทุนที่ชําระแลวทั้งหมด แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน (ยี่สิบลานหุน) มูลคาหุนละ
10.-บาท (สิบบาท)
บริษัทมีรายนามผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ถือหุนจํานวน
(2) น.ส. สุมิตรา เตชะรัชตกิจ
ถือหุนจํานวน
(3) นายสุธี วินันทมาลากูล
ถือหุนจํานวน
(4) น.ส. สุนันทนา ภูชอุม
ถือหุนจํานวน
(5) นายภูมินทร ลีละยูวะ
ถือหุนจํานวน
(6) นายพินิจ เอกลักษณานนท
ถือหุนจํานวน
(7) นายประสิทธิ์ วันแอเลาะ
ถือหุนจํานวน
(8) นายไกวัล พงษนนทกุล
ถือหุนจํานวน
(9) นางสาวหทัยกาญจน จันทรพิทักษ
ถือหุนจํานวน
(10) นางสาวสุอนงค สุคนธะตามร
ถือหุนจํานวน
(11) นางสาวเจลดา ดาวเรือง
ถือหุนจํานวน
(12) นางาสววรุณยุพา เอี่ยมจอย
ถือหุนจํานวน
(13) นางสาวศราลี กีรติสุนทร
ถือหุนจํานวน
(14) นายธัชวิน โอจรัสพร
ถือหุนจํานวน
(15) นางสาววรรสิณี พิพัฒนกุลชัย
ถือหุนจํานวน
รวม

19,999,986
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20,000,000

หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน

ขอมูลบริษัทในเครือ (ที่บริษัทเขาไปถือหุนเกินกวารอยละ 50)
- ไมมี -

ขอมูลบริษัทอื่น (ที่บริษัทเขาไปถือหุนเกินกวารอยละ 50)
- ไมมี รายงานประจําป 2551
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษั ท มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการจัด การบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค
ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น กํ า หนดนโยบายและให ค วามเห็ น ชอบกั บ การ
ดําเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ประเมินผลงานของฝายจัดการอยางสม่ําเสมอ และทบทวนการ
วางแผนของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการทําหนาที่ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธและ
นโยบายที่สําคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมาย และดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator - KPI)
ทางการเงิน และผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายนาม ดังนี้
(1) นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนทชยั

ประธานกรรมการ

(2) ศ. ดร. อัจฉรา

จันทรฉาย

กรรมการ

(3) นางดนุชา

ยินดีพิธ

กรรมการ

(4) นายบรรจบ

ทองวิชิต

กรรมการ

(5) นายปรีดา

เหลาเจริญวงศ

กรรมการ

(6) นางพิทยา

วรปญญาสกุล

กรรมการ

(7) นายปรีชา

ภูขํา

กรรมการ

(8) นายสมชัย

บุญนําศิริ

กรรมการผูจัดการ

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจเต็มในการบริหารกิจการทั้งหลายของบริษัท รวมทั้งมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย
1) จั ด ให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยกรรมการคนหนึ่ ง มี ห นึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนน และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม โดยถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
2) กรรมการคนใดมีสวนไดเสียในการประชุมเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญใหออกนอกที่ประชุมเปนการชั่วคราวก็ได
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3) กิจการทั้งหลายของบริษัทยอมอยูในอํานาจของคณะกรรมการที่จะกระทําได โดยกรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทเพื่อกระทําการใด ๆ แทนบริษัทได และที่
ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได
4) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการและพนักงานตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจน
แตงตั้งตัวแทนของบริษัท โดยใหผูใดมีอํานาจและหนาที่เพียงใดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
และสามารถกํ าหนดอั ตราและค าใช จ าย และบํ าเหน็จรางวัลแกบุ คคลเหลานี้ รวมทั้ งถอดถอนจาก
ตําแหนงได
5) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน หรื อ บุค คลอื่ น ใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการโดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และอาจพิจารณา
แตงตั้งกรรมการชุดยอยเพื่อชวยดูแลระบบบริหารและควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
เชน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนตน
6) คณะกรรมการมีอํานาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนที่ปรึกษาแกคณะกรรมการ เพื่อ
ชวยเหลือใหความคิดเห็นในการดําเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กับทั้งกําหนด
คาจางและบําเหน็จรางวัลได

การเลือกตั้งกรรมการ
กรณีที่ 1 การเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนผู ที่ อ อกจากตํ า แหน ง ตามวาระ ในการประชุ ม สามั ญ
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม โดยในปแรกและปที่สองใหใชวิธีจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการแทนผูครบกําหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหนงตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขาเปนกรรมการอีกได
กรณีที่ 2 การเลือกตั้งกรรมการแทนผูที่ออกจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
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สิทธิของผูถือหุนในการเลือกตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได รั บ การเลื อ กตั้ ง โดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจะเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู
เปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

กรรมการผูจัดการ
อํานาจหนาที่กรรมการผูจัดการ
กรรมการผู จั ด การมี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารบริ ษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยาง
เครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด รวมทั้งมี
อํานาจหนาที่ดําเนินการตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย
1) ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันอันเปนการดําเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริษัท
2) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ตักเตือน ใหพักงาน งดการขึ้นเงินเดือนหรือคาจาง
ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจาง ตลอดจนเลิกจาง แตถาเปนพนักงานที่มีตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการ
ขึ้นไปจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน
3) ดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อนําเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการ และมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนงานที่ไดวางไวตอคณะกรรมการตามรอบ
ระยะเวลาที่สมควร
5) ดํ า เนิ น การ และ/หรื อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนการดํ า เนิ น งาน และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
6) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
7) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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การสรรหากรรมการผูจัดการ
บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานสํ า หรั บ กรรมการและพนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัทไดตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผู จั ด การ ภายใต ก ระบวนการในการสรรหาและคั ด เลื อ กอย า งโปร ง ใส โดยลํ า ดั บ แรก
จะประกาศรับสมัครเพื่อเปดโอกาสใหผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณในการบริหารองคกร
และมีวิสัยทัศน เสนอตัวเขามาบริหารงานของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคล
ที่เหมาะสมเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท แลวนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งตอไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานพรอมรายงาน ในเรื่องที่
เกี่ยวของ คือ
• ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
• ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัท
• รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการทีเ่ กี่ยวของ
• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีรายนามดังตอไปนี้
(1) ศ. ดร. อัจฉรา จันทรฉาย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) นางพิทยา

วรปญญาสกุล

กรรมการตรวจสอบ

(3) นายปรีดา

เหลาเจริญวงศ

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ นําเสนอ
นโยบายบริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กําหนดกลยุทธ อํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กําหนด
กรอบความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีรายนาม
ดังตอไปนี้
(1) นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนทชยั

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) นางดนุชา

ยินดีพิธ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) นายบรรจบ

ทองวิชิต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติคณะกรรมการ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย
ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) นอรธเท็กซัสสเตทยูนิเวอรซิตี้
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย รุนที่ 59/2005

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน





กรรมการและกรรมการการลงทุน บริษัทไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท วี.กรุป ฮอนดาคารส จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท วี.คอนกลอมเมอเรท จํากัด
ประธานคณะกรรมการ กองทุนรวม วี แคปปตอล

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง





กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค
กรรมการ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว)
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ศาสตราจารย ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
รองผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูจัดการฝายโครงการ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแหงประเทศไทย
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ – Internet Thailand Co.,Ltd.
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ – บริษัทแพนราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทกระดาษศรีสยาม จํากัด
กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎมงคล
ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ
 กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
 กรรมการสงเสริมการดําเนินกิจการของเหลากาชาดจังหวัด








ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง






ศาสตราจารยประจําภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Coordinator – Asia link Program, European Commission Upgrading Institution Industry Relation
Co-Chairholder UNESCO/DAISAN KIKUKU Chair in SME
หัวหนาภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองประธานหลักสูตร Technopreneurship & Innovation Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU,
U.S.A.
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต วิชาเอกการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 29/2003
อบรมหลักสูตร RE-DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 5/2007
อบรมหลักสูตร FSD สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 3/2008

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 รองผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 กรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง






กรรมการ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.)
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายบรรจบ ทองวิชติ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 ประธานคณะกรรมการองคการสะพานปลา
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
รายงานประจําป 2551
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชว ยกรรมการผูจัดการอาวุโส ชวยบริหารสายงาน สายงานกลั่นกรองสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชว ยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารกลุม กลุมธุรกิจขนาดกลางนครหลวง ภาคกลางและภาคตะวันออก สายงาน
ธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารฝายงาน ฝายสินเชื่อนครหลวง (สวนมะลิ, ออมนอย) สายงานสินเชื่อภาคกลาง
และนครหลวง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส และผูบริหารฝายสินเชื่อนครหลวงกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูอํานวยการฝาย และผูบริหารฝายสินเชื่อภาคเหนือตอนบน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายปรีชา ภูขาํ
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน





รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด
อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานสินเชื่อภาคใตตอนลางและนครหลวง ธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูบริหารกลุม สายงานสินเชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนครหลวงเหนือ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู ช ว ยกรรมการผู จั ด การ กลุ ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม สายงานสิ น เชื่ อ ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการฝาย ปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสายธุรกิจภูมิภาค สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จํากัด
รายงานประจําป 2551
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นายปรีดา เหลาเจริญวงศ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

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

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 Project Manager ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา สถาบันบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชวยที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ)

นางพิทยา วรปญญาสกุล
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทองเที่ยว มหาวิทยาลัยฮาวาย, U.S.A
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 73/2006

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงาน Membership Marketing
 ประธานคณะอนุกรรมการ Marketing Committee บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายงาน Membership Marketing
 ประธานคณะอนุกรรมการ Marketing Committee บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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นายสมชัย บุญนําศิริ
กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิการศึกษา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester
เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of Salford
หลั ก สู ต รการป อ งกั น ราชอาณาจั ก รภาครั ฐ ร ว มเอกชน วิ ท ยาลั ย ป อ งกั น
ราชอาณาจักร รุน 9

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด
(มหาชน)
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนดพริวิเลจ คารด จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยวอลลสตรีท ทัลเลท พรีบอนน จํากัด
 กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง
 อนุกรรมการเฉพาะกิจดานกํากับดูแลกิจการประปา สํานักงานคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กิจการประปาแหงชาติ
 ที่ปรึกษาอนุกรรมการการลงทุน และบริหารความเสี่ยง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 กรรมการผูจัดการ บริษัทสีลมอาคารและบริการ จํากัด
 กรรมการ บริษัทเอ็มคอมธารา จํากัด
 อนุกรรมการกําหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ และแผน สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
 กรรมการ บริษัท อีสเทิรน โฮบาส ไพพ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค จํากัด



กรรมการ บริษัท ยูนิเวอรแซลยูทิลิตี้ จํากัด
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การถือหุนหรือหุนกูของกรรมการในบริษัท
ในรอบปบัญชีปจจุบัน กับรอบปบัญชีที่ผานมา ไมมีกรรมการบริษัทถือหุนหรือหุนกูในบริษัท

รายละเอียดการมีสวนไดเสียของกรรมการไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัท
ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี
- ไมมี -

รายละเอียดการถือหุนหรือหุนกูของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปบัญชีปจุบัน กับ
รอบปบัญชีที่ผานมา
- ไมมี -
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดการประชุมตลอดทั้งปไวลวงหนา เพื่อใหกรรมการ ที่ปรึกษา
และผูบริหารทุกทานไดรับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเขารวมประชุม โดยจัดการประชุมปกติเปนประจํา
ทุกเดือน และอาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ซึ่งในป 2551 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวม 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย

12/12

12/12

-

2. ศ. ดร. อัจฉรา จันทรฉาย*

10/12

-

13/13

3. นางดนุชา ยินดีพิธ**

11/12

6/12

6/13

4. นายบรรจบ ทองวิชิต

12/12

12/12

-

5. นายปรีดา เหลาเจริญวงศ***

12/12

6/12

6/13

6. นางพิทยา วรปญญาสกุล

12/12

-

12/13

7. นายปรีชา ภูขํา

11/12

-

-

8. นายสมชัย บุญนําศิริ

12/12

-

-

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ : *ศ. ดร. อั จ ฉรา จั น ทร ฉ าย ได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง เป น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 แทนนางดนุชา ยินดีพิธ จนถึงปจจุบัน
**นางดนุชา ยินดีพิธ ไดพนจากตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตํา แหน งกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ซึ่ง กอ นหนาที่จ ะไดรับ การแต งตั้งดังกลา ว
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมไปแลวจํานวน 6 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมไปแลว
จํานวน 6 ครั้ง
***นายปรีดา เหลาเจริญวงศ ไดพนจากตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง และไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 ซึ่งกอนหนาที่จะไดรับการแตงตั้งดังกลาว คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมไปแลวจํานวน 6 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมไปแลวจํานวน 6 ครั้ง
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ผลประโยชนตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอื่นที่กรรมการไดรับจากบริษัท
กรรมการแตละทานจะไดรับผลประโยชนในรูปของคาตอบแทนตําแหนงกรรมการบริษัท
และคาเบี้ยประชุมกรรมการตาง ๆ โดยในป 2551 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการ รวมทัง้ สิน้ 4,611,188 บาท
(สี่ลานหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสิบแปดบาท)โดยมีรายละเอียดการไดรับผลประโยชน
ของกรรมการแตละทาน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ผลประโยชนตอบแทน (บาท)

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย

1,278,245

2. ศ. ดร. อัจฉรา จันทรฉาย

576,970

3. นางดนุชา ยินดีพิธ

598,303

4. นายบรรจบ ทองวิชิต

493,351

5. นายปรีดา เหลาเจริญวงศ

562,637

6. นางพิทยา วรปญญาสกุล

522,636

7. นายปรีชา ภูขํา

284,523

8. นายสมชัย บุญนําศิริ

294,523
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ที่ปรึกษาบริษัท
บริษัทมีที่ปรึกษาบริษัททําหนาที่ใหคําปรึกษาในการดําเนินกิจการดานตาง ๆ ของบริษัท และ
เขารวมใหความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายนาม ดังนี้
(1) นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

ที่ปรึกษาบริษทั

(2) นายสมชาย โงววัฒนา

ที่ปรึกษาบริษทั

ประวัติที่ปรึกษาบริษัท
นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
ที่ปรึกษาบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน
Certificate of Executive Development Programmed: The principals and
Practices in modern Islamic Banking, Finance and Insurance Institute of
Islamic Banking & Insurance London, UK
Certificate of Membership in Islamic Banking and Insurance Institute of
Islamic Banking & Insurance London, UK
Certificate of Islamic Liquidity Management: Instrument, Development and
Prospects Centre for Research and Training Kuala Lumpur, Malaysia

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 กรรมการผูจัดการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
 ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนต จํากัด

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 ประธานอนุกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผูจัดการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
 กรรมการ บริษัทฟนันซาประกันชีวิต จํากัด
 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารกรุงไทยชาริอะฮ (บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ)
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นายสมชาย โงววัฒนา
ที่ปรึกษาบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
MINI M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 24
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ผูบริหารกลุม กลุมบริหารงานกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท เค.ที.บี.ลิสซิ่ง จํากัด
 กรรมการ บริษัท กฎหมายกรุงไทย จํากัด
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารกลุม กลุมบริหารงานกฏหมาย สายงานบริหารทรัพยสิน ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)
 ผูอํานวยการฝายอาวุโส ผูบริหารฝาย ฝายคดีพิเศษ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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คณะผูบริหาร
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท ป 2551 มีรายนาม ดังนี้
(1) นายนายสมชัย บุญนําศิริ
กรรมการผูจัดการ
(2) นางสาวประภา ปูรณโชติ

รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(3) นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ

รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานปฏิบัติการ

(4) นายธีรพันธุ จิตตาลาน*

รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน

(5) นายวีระ วุฒคิ งศิริกูล**

รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน

หมายเหตุ : * นายธีรพันธุ จิตตาลาน ไดขอลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัท ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2551
**นายวีระ วุฒิคงศิริกูล เขาดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน เมื่อวันที่
5 มกราคม 2552

ประวัติโดยสังเขปของผูบริหารระดับสูง
นายสมชัย บุญนําศิริ
กรรมการผูจัดการ

คุณวุฒิการศึกษา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต The Victoria University of Manchester
เศรษฐศาสตรบัณฑิต The University of Salford
หลั ก สู ต รการป อ งกั น ราชอาณาจั ก รภาครั ฐ ร ว มเอกชน วิ ท ยาลั ย ป อ งกั น
ราชอาณาจักร รุน 9

ประสบการณทํางานทีผ่ านมา






กรรมการ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยแลนดพริวิเลจ คารด จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยวอลลสตรีท ทัลเลท พรีบอนน จํากัด
กรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารการเงิน การประปานครหลวง
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 อนุกรรมการเฉพาะกิจดานกํากับดูแลกิจการประปา สํานักงานคณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กิจการประปาแหงชาติ
 ที่ปรึกษาอนุกรรมการการลงทุน และบริหารความเสี่ยง โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 กรรมการผูจัดการ บริษัทสีลมอาคารและบริการ จํากัด
 กรรมการ บริษัทเอ็มคอมธารา จํากัด
 อนุกรรมการกําหนดทิศทาง นโยบาย กลยุทธ และแผน สํานักงานธนานุเคราะห กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 กรรมการ บริษัท อีสเทิรน โฮบาส ไพพ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค จํากัด



กรรมการ บริษัท ยูนิเวอรแซลยูทิลิตี้ จํากัด

นางสาวประภา ปูรณโชติ
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานทีผ่ านมา
รองกรรมการผูจัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)
ผูชวยผูอํานวยการอาวุโส ฝายธุรกิจสถาบัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการฝายการตลาด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)
 ผูจัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)






นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานปฏิบัติการ

คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ประสบการณทํางานทีผ่ านมา
 ผูชวยประธานกรรมการ และหัวหนาสายงานตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย
หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท นําเฮงสตีล จํากัด และบริษัท นําเฮงโฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญดานธุรกิจหลักทรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไอทีเอฟ จํากัด (มหาชน)
 ผูอํานวยการสํานักผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ และรองโฆษกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล
รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานทีผ่ านมา
ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรการลงทุน สํานักงานประกันสังคม
ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงหนี้ตางประเทศ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง สํานักงานประกันสังคม
รองผูจัดการใหญ บริษัท CPB Equity
 รองผูอํานวยการสํานักบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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ผลงานพิสจู นความเปน “มืออาชีพ”
กวา 8 ป ที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับความไววางใจใหบริหารและจัดการ
กองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล โดยมีทรัพยสินภายใตการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมกันสูงถึงกวา 191,357 ลานบาท
รวมทั้ ง ได รั บ ความไว ว างใจจากหน ว ยงานตา งๆ ใหเ ป น ผู บริ ห ารกองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ และไดรั บ ความ
ไววางใจจากกระทรวงการคลังใหเปนผูรวมบริหาร “กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง”

รายงานประจําป 2551
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กองทุนภายใตการจัดการแบงตามประเภทกองทุน
1) กองทุนรวมทั่วไป

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

111,835.82 ลานบาท

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

61,426.62 ลานบาท

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

14,617.92 ลานบาท

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

3,477.00 ลานบาท

(สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)

2) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551)

3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551)

4) กองทุนสวนบุคค
(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551)

รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
จํานวน 7 กองทุน
14,617.92 ลานบาท
(7.64%)

กองทุนรวมทั่วไป
จํานวน 73 กองทุน
111,835.82 ลานบาท
(58.44%)

191,357.36 ลานบาท

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวน 34 กองทุน
61,426.62 ลานบาท
(32.10%)

กองทุนสวนบุคคล
จํานวน 10 กองทุน
3,477.00 ลานบาท
(1.82%)

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
รายงานประจําป 2551
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กองทุนภายใตการจัดการ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
(Vayupak Fund 1 : VAYU1)
ประเภท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนครบอายุ
โครงการ
อายุโครงการ 10 ป โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได ทั้งนี้ จะกระทําได
ตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

นโยบายการจายปนผล

การแบงประเภทผูถือหนวยลงทุน

รายงานประจําป 2551

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุนจาก
ประชาชนทั่วไป โดยเปนทางเลือกแกประชาชนในการออมเงินและลงทุน และ
ทําใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยที่ถือครองอยูใหเกิด
ประโยชน สู ง สุ ด ถื อ เป น โครงการร ว มลงทุ น ระหว า งกระทรวงการคลั ง กั บ
ประชาชนทั่ ว ไป โดยที่ เ งิ น ที่ ไ ด จ ากการระดมทุ น จะมุ ง เน น การลงทุ น ใน
หลักทรัพยของรัฐบาล ซึ่งไดแก หลักทรัพยของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และ
กิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยูในปจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปร
สภาพหุนเพิ่มทุน ตามสิทธิเรียกรองของรัฐที่มอบใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พั ฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น ลงทุ น ไปก อ นหุ น เพิ่ ม ทุ น ตามสิ ท ธิ ห รื อ สิ ท ธิ
เรียกรองที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต
มีนโยบายจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิ และ/
หรือกําไรสะสม และ/หรือ กําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (unrealized
Gains on Investment) และ/หรือ สํารองเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุนแบงเปน 2 ประเภทไดแก
1. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.ไดแกนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไดรับการคุมครองทั้ง
เงินลงทุน และผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการรอยละ 3 ตอป
2. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดแก กระทรวงการคลัง ซึ่งจะไดรับการแบงปน
ผลประโยชนจากเงินปนผลหลังจากการจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. และจะไดรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนหลังจากที่
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับไปแลว
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กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอกซ คุม ครองเงินตน
(The Krung Thai-Deutsche Bank FX Principal Protected Fund : KDFX)

นโยบายการลงทุน

นโยบายการจายปนผล

การเสนอขายหนวยลงทุน

รายงานประจําป 2551

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุน ซึ่งเปนกองทุนรวมคุมครองเงินตน
อายุโครงการ 5 ป นับจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวม ในกรณีที่วันดังกลาวเปนวันหยุดทําการจะใชวันทําการถัดไป
ขนาดกองทุน 840 ลานบาท
วัตถุประสงค เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนประเภทสถาบันและประชาชน
ทั่วไป และจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตเงื่อนไขการเสนอขายที่กําหนดใน
การนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ เพื่อสรางโอกาส
ไดรับผลตอบแทนที่ดีใหผูลงทุน โดยไดรับการคุมครองเงินตนภายใตนโยบาย
การลงทุนที่กําหนดไว
กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน DB Platinum II โดยเฉลี่ยใน
รอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ กองทุนดังกลาวเปน
กองทุนคุมครองเงินตนที่จัดตั้งและจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก นอกจากการลงทุนในตางประเทศในกองทุน
หลักแลว กองทุนรวมอาจจะลงทุนบางสวนในประเทศไทยเพื่อประโยชนในการ
ดําเนินการของกองทุนรวมในประเทศไทย เชน สํารองเปนคาใชจายของกองทุน
รวม ตลอดจนกองทุ น รวมอาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต า งประเทศ
ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ตามที่ทางการกําหนด
หรือใหความเห็นชอบ
โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนปละ 1 ครั้งภายใน
เดือนกุมภาพันธของทุกป โดยเริ่มตั้งแตป 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ในการจายเงิน
ปนผลแตละครั้งจะจายจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain) ในอัตรา
ไมเกินรอยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ในงวดกอนๆ ก็ได
แบงการเสนอขายออกเปน 2 สวนไดแก
1.เสนอขายผูลงทุนทั่วไป จํานวน 42 ลานหนวย
2.เสนอขายใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของ บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับมติจากคณะกรรมการกองทุนฯ
เห็นชอบใหลงทุนในตางประเทศได และดําเนินการภายใตประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว า ด ว ยการกระทํ า ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนสวนบุคคล จํานวน 42 ลานหนวย
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กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอกซ คุม ครองเงินตน2
(The Krung Thai-Deutsche Bank FX Principal Protected Fund : KDFX2)

นโยบายการลงทุน

นโยบายการจายปนผล

การเสนอขายหนวยลงทุน

รายงานประจําป 2551

ประเภท กองทุ น ป ด ประเภทกองทุ น รวมหน ว ยลงทุ น ซึ่ ง เป น กองทุ น รวม
คุมครองเงินตน
อายุ โ ครงการ ประมาณ 4 ป 7 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น จดทะเบี ย นกอง
ทรั พ ย สิ น เป น กองทุ น รวม จนถึ ง วั น ที่ 28 ธั น วาคม 2554 กรณี วั น ครบอายุ
โครงการตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป
วัตถุประสงค เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนประเภทสถาบันและประชาชน
ทั่วไป และจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตเงื่อนไขการเสนอขายที่กําหนด ใน
การนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ เพื่อสรางโอกาส
ไดรับผลตอบแทนที่ดีใหผูลงทุน โดยไดรับการคุมครองเงินตนภายใตนโยบาย
การลงทุนที่กําหนดไว
กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน DB Platinum II ใน Class
R2D Shares โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ กองทุนดังกลาว เปนกองทุนคุมครองเงินตน ประเภท retail fund ที่จัดตั้ง
และจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก
โดยกองทุน DB Platinum II มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ใหผลตอบแทน
ในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัว ซึ่งออกโดย
1. สถาบันการเงินและ/หรือบริษัทชั้นดี และ/หรือ
2. รัฐบาลของประเทศสมาชิกของ OECD และ/หรือ องคกรระหวางประเทศ
ซึ่งตราสารหนี้ดังกลาวจะไดรับประกันมูลคาเงินลงทุน (Hedging Asset) โดย
Deutsche Bank (rating AA-) และจะนําผลตอบแทนจากสินทรัพยดังกลาวเขา
ทําสัญญาอนุพันธทางการเงิน ( Total Return Swaps ) กับองคกรภายใต
Deutsche Bank Group เพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากดัชนี The Deutsche Bank
USD TOP Diversified 06010901 Index
โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนปละ 1 ครั้งภายใน
เดือนกุมภาพันธของทุกป โดยเริ่มตั้งแตป 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ในการจายเงิน
ปนผลแตละครั้งจะจายจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain) ในอัตรา
ไมเกินรอยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ในงวดกอนๆ ก็ได
บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนทั่วไป และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใต
การบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับ
มติจากคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเห็นชอบใหลงทุนในตางประเทศได
และดําเนินการภายใตประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการกระทํา
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนสวนบุคคล
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กองทุนรวมกรุงไทยอิเมอรจิ้งบอนดมารเก็ต
(The Krung Thai-Emerging Bond Market Fund : KTEB)
ประเภท กองทุนปด ประเภทกองทุนรวมหนวยลงทุน
อายุโครงการ ประมาณ 5 ป 6 เดือ น นั บ ตั้งแตวันถัดจากวั นจดทะเบีย นกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม
ขนาดกองทุน ประมาณ 3,000 ลานบาท หรือ ประมาณ 90 ลานเหรียญสหรัฐ
นโยบายการลงทุน

นโยบายการจายปนผล

รายงานประจําป 2551

กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน VPPP Emerging Market
Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ กองทุนดังกลาวเปนประเภท retail fund ที่จัดตั้งบน
เกาะเคยแมนและดูแลโดย Goldman Sachs International ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยประเทศไอรแลนด (Irish Stock Exchange)
โดยกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) มี
นโยบายลงทุนในสองสวน สวนแรกลงทุนในเงินฝากและหรือตราสารหนี้ระยะ
สั้ น ที่ มี ส ภาพคล อ งสู ง และเงิ น ลงทุ น ส ว นที่ ส องจะลงทุ น ในกองทุ น Alpha
Select EMDP Limited ที่เปนกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดย
Ashmore Investment Management Limited ในสัดสวนในชวงรอยละ 0-100
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 200701 (VPPPEMDF) โดยกองทุนรวมดังกลาวเนนการลงทุนในตราสารหนี้ของ
ประเทศในกลุม Emerging Market และกองทุนดังกลาวจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยไอรแลนด
ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยเริ่มตั้งแต 2551 เปนตนไป
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กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย
(The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS)

นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
มีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในตราสารแหงหนี้ และตราสารทางการเงินระยะสั้น
ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืนหรือมีอายุสัญญา
ไมเกิน 1 ปนับตั้งแตวันที่กองทุนไดลงทุน ที่มีความมั่นคงและสภาพคลองสูง
เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
10,000 บาท
1,000 บาท
ไมกําหนด
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล
(The Krung Thai Dividend Fixed-Income Fund : KTDF)
ประเภท กองทุนเปดตราสารหนี้ รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
สําหรับผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลที่มุงหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรและตราสาร
หนี้คุณภาพสูง รวมทั้งมีสภาพคลองซึ่งตราสารหนี้ดั งกลาวรวมถึงพัน ธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู และตราสารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งเงินฝากโดยใน
การพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะปรับสัดสวนการลงทุนในตรา
สารหนี้แตละประเภทใหเหมาะสมกับสถานการณในขณะเวลาตางๆ
นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน

รายงานประจําป 2551

ไมเกินปละ 4 ครั้ง (ตั้งแตจัดตั้งกองทุน – ธ.ค. 51 จายปนผลไปแลว 7 ครั้ง เปน
เงิน 1.58 บาทตอหนวย)
10,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท หรือ 100 หนวย
ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ขายคืนไดทุกวันจันทร
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กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล
( The Krung Thai Dividend Selected Fund : KTSF )
ประเภท กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในหุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่มี
ปจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคง และใหผลตอบแทนที่ดี

นโยบายการจายปนผล

มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน

รายงานประจําป 2551

ไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยจายไมเกินกวารอยละ 90 ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานประจํางวดที่จาย เปลี่ยนนโยบายการลงทุนเปนกองทุนรวมตรา
สารแหงทุน ตั้งแต 9 มีนาคม 2550 ณ ธ.ค.51 จายปนผลไปแลว 6 ครั้ง เปนเงิน
2.55 บาท
10,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท หรือ 100 หนวย
ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ขายคืนไดทุกวันจันทร
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กองทุนเปดกรุงไทย – ทรีนีตี้ปนผล
(The Krung Thai –Trinity Fund : KTTN)
ประเภท กองทุนเปดตราสารแหงทุน รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
เปนกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยริเริ่มและสนับสนุนใหจัดตั้ง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทยและเพิ่มทางเลือก
ในการลงทุนใหแกนักลงทุนทั้งที่เปนสถาบัน และบุคคลทั่วไป โดยไดรับความ
ไววางใจจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะรวมลงทุน จํานวน 50 ลาน
บาท เนนลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีการจายเงินปนผล
สม่ําเสมอ โดยจะลงทุนในหลักทรัพยจํานวนไมเกิน 30 หลักทรัพย ในสัดสวน
ไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย
ที่ลงทุนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง พรอมเหตุผลในการลงทุน
นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน
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ไมเกินปละ 4 ครั้ง (ตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึง ธ.ค. 51 จายปนผลไปแลว 5 ครั้ง
เปนเงิน 5.15 บาทตอหนวย)
10,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท หรือ 100 หนวย
ซื้อหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ ขายคืนไดทุกวันจันทร

38

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ
RMF ) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมระยะยาวและ
สม่ําเสมอ สําหรับผูที่เตรียมเงินไวใชจายในวัยเกษียณ และเปน
การสรางหลักประกันอันมั่นคงใหแกตนเองและครอบครัว โดย
ผูลงทุนจะไดรับสิทธิพิเศษในการนําเงินลงทุนไปลดหยอนภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดถึงรอยละ 15 และเมื่อรวมกับกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพและ กบข. แลว ไมเกิน 500,000 บาท ตอป และ
ตองลงทุนอยางต่ํา 5,000 บาท หรือรอยละ 3 ของรายไดรวมทั้งป
ซึ่งผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเหมาะสมของตนเองได
พรอมกันนี้ บริษัทไดจัดซื้อประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ* ไวใหทาน
เปนเงิน 1 เทา ของมูลคาเงินลงทุนแตไมเกิน 4 ลานบาท (เฉพาะกองทุน RMF1, RMF2, RMF3)

นโยบายการลงทุน

การซื้อหนวย
ลงทุน
การขายหนวย
ลงทุน

กองทุนเปด
กรุงไทยผสมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ
(RMF1)
K07 / RMF1
ตราสารหนี้และ
ตราสารทุน

กองทุนเปด
กองทุนเปด
กองทุนเปด
กรุงไทยตราสาร
กรุงไทยตลาดเงิน
กรุงไทย
หนี้ภาครัฐเพื่อการ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชาริอะฮเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF3)
(RMF4)
เลี้ยงชีพ
K29 / RMF3
K85 / RMF4
KC7 / KSRMF
ตั๋วเงินคลัง
ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารทุนที่ผาน
พันธบัตรรัฐบาล
ไทย / หลักทรัพย การคัดเลือกตาม
พันธบัตรธนาคาร หรือทรัพยสินอื่นที่ หลักศาสนาอิสลาม
แหงประเทศไทย
มี กําหนดครบอายุ ที่มีผลประกอบการ
รวมทั้งพันธบัตร
ไมเกิน 1 ป
และแนวโนมการ
เจริญเติบโตใน
รัฐวิสาหกิจที่มี
นับตั้งแตวันที่
กระทรวงการคลัง กองทุนลงทุน
เกณฑดี
ค้ําประกัน
ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการ
ถึง 15.30 น. (ยกเวน RMF4 ถึง 14.00 น.) สามารถสั่งซื้อผาน ATM, Telephone Banking หรือ แบบหักบัญชี
อัตโนมัติ มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ 500 บาท
ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการ
ถึง 15.30 น. (ยกเวน RMF4 ถึง 14.00 น.) มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน 500 บาท มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นต่ํา 2,000 บาท
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กองทุนเปด
กรุงไทยตราสาร
หนี้เพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF2)
K08 / RMF2
ตราสารหนี้
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กองทุนหุนระยะยาว
(Long-Term Equity Fund : LTF)
กองทุนหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาการลงทุนในตลาดทุนในระยะยาว เปนการสรางเสริมเสถียรภาพใหกับ
ตลาดหุนไทย ผูลงทุนจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีโดยสามารถนําเงินลงทุน
ไปลดหยอนภาษีไดสูงสุดรอยละ 15 ของเงินไดรวมทั้งป และสูงสุดไมเกิน
500,000 บาท โดยผูลงทุนตองลงทุนอยางนอย 5 ป
ประเภท กองทุนเปดตราสารแหงทุน

นโยบายการลงทุน

การซื้อหนวยลงทุน
การขายหนวยลงทุน
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กองทุนเปดกรุงไทย
กองทุนเปดกรุงไทย
กองทุนเปดกรุงไทย
กองทุนเปดกรุงไทย
หุนระยะยาว
ชาริอะฮหุนระยะยาว (KC6)
หุนระยะยาว 70/30
หุนระยะยาว SET50
(K11)
KSLTF
(KD1)
(KU8)
KTLF
KTLF70/30
KSET50LTF
หุนสามัญในตลาด
ตราสารทุนที่ผานการ
หุนสามัญในตลาด
หุนสามัญในตลาด
หลักทรัพยที่มี
คัดเลือกตามหลักศาสนา
หลักทรัพยที่มี
หลักทรัพย โดยพิจารณา
ปจจัยพื้นฐานดี ไมนอย อิสลาม ที่มีผลประกอบการ ปจจัยพื้นฐานดี ไมนอย จากดัชนี SET50 เปนเกณฑ
กวารอยละ 65
และแนวโนมการ
กวารอยละ 65 และ
ไมนอยกวารอยละ 65
กองทุนมีนโยบายจายเงิน เจริญเติบโตในเกณฑดี
ไมเกินรอยละ 70
ปนผล
ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการถึง
15.30 น. สามารถซื้อแบบหักบัญชีอัตโนมัติ มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ 500 บาท
ทุกวันจันทร-ศุกร ณ ธนาคารกรุงไทย หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหนวยลงทุนอื่นๆ ตั้งแตเวลาเปดทําการถึง
15.30 น. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน 500 บาท มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 2,000 บาท
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กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 3 เดือน







กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น3เดือน46 KTST3M46
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 3 เดือน1 KTSUP3M1
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 3 เดือน2 KTSUP3M2
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 3 เดือน3 KTSUP3M3
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 3 เดือน4 KTSUP3M4
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 3 เดือน5 KTSUP3M5

กองทุนเปด Roll Over อายุโครงการทุก 3 เดือน ประเภทคุมครองเงินตน
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน1 KTFIX3M1
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน2 KTFIX3M2
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 KTFIX3M3

กองทุนเปด Roll Over อายุโครงการทุก 3 เดือน
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 KTSIV3M1
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน2 KTSIV3M2
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน3 KTSIV3M3

กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน








กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน36 KTST6M36
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น6เดือน37 KTST6M37
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 6 เดือน1 KTSUP6M1
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 6 เดือน2 KTSUP6M2
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 6 เดือน3 KTSUP6M3
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 6 เดือน4 KTSUP6M4
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพย 6 เดือน5 KTSUP6M5
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กองทุนรวมแบบมีอายุโครงการ 6 เดือน ประเภทคุมครองเงินตน








กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน49
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน50
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน51
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน52
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน53
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน54
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน55

KTCP49
KTCP50
KTCP51
KTCP52
KTCP53
KTCP54
KTCP55

กองทุนเปด Roll Over อายุโครงการทุก 6 เดือน ประเภทคุมครองเงินตน
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน1 KTFIX6M1
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน2 KTFIX6M2
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน3 KTFIX6M3

กองทุนเปด Roll Over อายุโครงการทุก 6 เดือน
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน1 KTSIV6M1
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน2 KTSIV6M2
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน3 KTSIV6M3
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กองทุนตางประเทศ อายุโครงการ 6 เดือน












กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน9 KTFIF6M9
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน10 KTFIF6M10
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน11 KTFIF6M11
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน12 KTFIF6M12
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน13 KTFIF6M13
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน14 KTFIF6M14
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน15 KTFIF6M15
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน16 KTFIF6M16
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน17 KTFIF6M17
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน18 KTFIF6M18
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6เดือน19 KTFIF6M19

กองทุนตางประเทศ อายุโครงการ 1 ป











กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป1 KTFIF1Y1
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป2 KTFIF1Y2
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป3 KTFIF1Y3
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป4 KTFIF1Y4
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป5 KTFIF1Y5
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป6 KTFIF1Y6
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป7 KTFIF1Y7
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป8 KTFIF1Y8
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป9 KTFIF1Y9
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป10 KTFIF1Y10
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ : Provident Fund
บริษัท ใหบริการปรึกษา แนะนําการจัดตั้งและรับโอนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพื่อเปนสวัสดิการการออมเงินที่
มั่นคงของพนักงานบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจตางๆ โดยสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับเงินที่
ตนเองสะสมและเงินที่องคกรจายสมทบไวกับกองทุนทุกเดือนเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ และเงินที่สมาชิกสะสม
ระหวางปในกองทุนนั้น สามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดไมเกิน 500,000 บาท/ป ตามที่กฎหมายกําหนด
ลักษณะของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอาจเปน "กองทุนเดี่ยว" (Single Fund) สําหรับนายจางรายเดียวซึ่งเปน
กองทุนที่มีขนาดคอนขางใหญ หรือเปนลักษณะของ "กองทุนรวม" (Pool Fund) ที่ประกอบดวยนายจางหลาย
รายรวมกั น เพื่ อ ประโยชน ใ นการกระจายการลงทุ น ให เ หมาะสมตามแผนการลงทุ น ที่ ต อ งนํ า เสนอให
คณะกรรมการกองทุนพิจารณากอนการลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย : Property Fund
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนกองทุนรวมซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน
ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และนําไปจัดหาผลประโยชนโดยการใหเชา
พื้นที่โดยตรง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพื่อนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชนเพื่อกอใหเกิด
รายไดประจํา

กองทุนสวนบุคคล : Private Fund
กองทุนสวนบุคคล คือ กองทุนที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุมบุคคลหรือนิติบุคคล มอบหมายใหบริษัทบริหารและ
จัดการลงทุนใหโดยเฉพาะ แยกจากลูกคารายอื่น โดยจะรวมกันกําหนดนโยบายลงทุน เพื่อเปนกรอบในการ
ทํางาน พรอมดวยจัดทีมผูจัดการกองทุนมาทํางานใหแกหนวยงานหรือองคกรของทานโดยเฉพาะรวมถึง
รายงานผลการดําเนินงานใหทราบตลอดการใหบริการ
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มูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการ
(แบงตามกลุม ธุรกิจ)
กลุมธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอ็กซ คุมครองเงินตน
กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอ็กซ คุมครองเงินตน2
กองทุนรวมกรุงไทยอิเมอรจิ้งบอนดมารเก็ต
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET 50
กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว
กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน49
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน50
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน51
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน52
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน53
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน54
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐคุมครองเงินตน55
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป1
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป2
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป3
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป4
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป5
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป6
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป7
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป8
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป9
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 1 ป10
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน9
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน10
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน11
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน12
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน13
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KDFX
KDFX2
KTEB
KSET50LTF
KSLTF
KSRMF
KTCP49
KTCP50
KTCP51
KTCP52
KTCP53
KTCP54
KTCP55
KTDF
KTFIF1Y1
KTFIF1Y2
KTFIF1Y3
KTFIF1Y4
KTFIF1Y5
KTFIF1Y6
KTFIF1Y7
KTFIF1Y8
KTFIF1Y9
KTFIF1Y10
KTFIF6M9
KTFIF6M10
KTFIF6M11
KTFIF6M12
KTFIF6M13

890,255,770.46
265,957,361.52
1,064,189,895.29
45,248,964.69
69,262,899.54
18,236,774.12
2,033,090,273.62
165,993,940.17
95,807,971.94
99,419,292.98
51,892,372.72
337,684,317.91
93,742,733.04
293,515,744.03
1,914,847,893.32
1,949,208,324.73
1,909,647,184.52
1,851,727,344.44
1,126,911,851.20
782,839,688.98
1,048,474,151.61
518,420,527.76
230,627,735.73
490,977,082.81
749,956,394.79
353,761,445.06
722,675,200.95
677,324,526.29
562,106,130.45

45

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน14
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน15
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน16
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน17
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน18
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ตางประเทศ 6 เดือน19
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน1
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน2
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน1
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน2
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน3
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ ฟนด1
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30
กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล
กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 3 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 3 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 3 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 3 เดือน4
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 3 เดือน5
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 6 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 6 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 6 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 6 เดือน4
กองทุนเปดกรุงไทยธนทรัพยตราสารหนี้ 6 เดือน5
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 3 เดือน46
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน36
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน37
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KTFIF6M14
KTFIF6M15
KTFIF6M16
KTFIF6M17
KTFIF6M18
KTFIF6M19
KTFIX3M1
KTFIX3M2
KTFIX3M3
KTFIX6M1
KTFIX6M2
KTFIX6M3
KTSIV3M1
KTSIV3M2
KTSIV3M3
KTSIV6M1
KTSIV6M2
KTSIV6M3
KTGT1
KTLF
KTLF70/30
KTSF
KTSS
KTSUP3M1
KTSUP3M2
KTSUP3M3
KTSUP3M4
KTSUP3M5
KTSUP6M1
KTSUP6M2
KTSUP6M3
KTSUP6M4
KTSUP6M5
KTST3M46
KTST6M36
KTST6M37

1,564,766,635.53
710,652,874.83
772,128,026.83
410,343,781.74
230,033,594.36
226,656,511.30
1,104,652,082.08
381,540,004.40
268,638,951.21
591,241,617.67
516,435,184.98
323,863,521.88
468,864,870.06
185,024,739.78
530,388,513.66
74,638,831.38
180,675,682.55
228,797,397.46
43,562,479.75
507,485,079.51
149,190,786.94
417,195,835.05
6,394,002,796.97
397,349,590.85
349,005,185.26
296,216,598.48
247,516,449.04
776,240,559.18
57,701,094.56
271,286,088.24
122,015,954.22
140,094,273.94
131,764,788.42
305,516,910.49
325,995,925.57
58,011,004.10

46

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

66
67
68
69
70
71
72
73

กองทุนเปดกรุงไทย-ทรีนีตี้ปนผล
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2
กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF1)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF2)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF3)
กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนรวม
คิดเปนรอยละ 58.44 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

KTTN
TOF2
RMF1
RMF2
RMF3
RMF4
TOF
VAYU1

120,504,107.38
1,797,190,527.41
274,936,102.75
525,373,655.45
920,500,217.14
36,108,143.08
749,535,564.82
67,238,373,575.76
111,835,819,920.73

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)
1
2
3
4
5
6
7

กองทุนรวมธุรกิจไทย 2
กองทุนรวมธุรกิจไทย 3
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย
กองทุนรวม เอช เค พรอพเพอตี้
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย
คิดเปนรอยละ 7.64 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

TBF2
TBF3
STPF
TAMP
HKPF
TBF4
TBF5

771,700,017.73
1,274,640,024.55
279,072,676.40
579,988,532.71
698,936,795.97
9,711,404,207.74
1,302,180,033.49
14,617,922,288.59

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
¾ กลุมธุรกิจกองทุนรวม
ผลการดําเนินงานกองทุนรวมภายใตการจัดการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551
กองทุนปด
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)

ชื่อกองทุนรวม
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (KTAM+MFC)
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ประเภท ก
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ประเภท ข
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยบลจ.กรุงไทย
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1)

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง
3 เดือน

ยอนหลัง

ยอนหลัง

6 เดือน

9 เดือน

ยอนหลัง

ยอนหลัง

นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน

เกณฑตามมาตรฐานของ
AIMC นับตัง้ แตจัดตัง้
กองทุน

1 ป

3 ป

1 ธค. 46
1 ธค. 46
4 ธค. 46
1 ธค. 46

13.4520
10.6965
19.8815
13.4477

-4.52%
-0.42%
-9.20%
-4.49%

-5.21% -7.23%
2.20%
1.97%
-13.16% -16.79%
-5.20% -7.19%

-3.80%
5.92%
-13.89%
-3.76%

12.04%
20.57%
2.49%
12.01%

69.70%
41.78%
131.52%
69.65%

-2.14%
-2.14%
-2.85%
-2.14%

-

-

-9.00%

-14.75% -18.55%

-18.44%

-7.37%

-

-

1) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index
และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตราสารทุน
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)

ชื่อกองทุนรวม
กองทุนเปดกรุงไทย-ทรีนีตี้ปนผล (KTTN) 1)
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว (KTLF) 2)
กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล (KTSF) 3)
กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว (KSLTF)
กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSRMF)
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 (KTLF 70/30)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 4)
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET50 (KSET50LTF)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 5)

เกณฑตาม
นับตั้งแต
มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

3 เดือน

22 ต.ค.46
15 พ.ย. 47

7.2088
8.4118

-14.33%
-18.26%

-32.80% -34.23% -36.23% -7.90% 33.16%
-35.11% -37.37% -38.23% -17.13% -12.06%

-25.60%
-30.51%

10 ก.ค. 43
27 ธ.ค 49
27 ธ.ค 49
2 ก.พ 50

6.4097
9.9274
10.1546
10.3702

-16.79%
-9.68%
-9.38%
-15.34%

-34.35%
-25.74%
-25.40%
-27.08%

-34.91%
-23.88%
-23.60%
-28.82%

-37.20%
-26.59%
-25.77%
-28.45%

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

-5.19%
-0.70%
1.58%
3.76%

-33.04%
-34.59%
-34.59%
-32.90%

-

-

-24.57%

-41.46%

-45.47%

-47.56%

-36.96%

-

-

28 มิ.ย 50

5.9652

-24.53%

-41.59% -45.57% -47.96%

#N/A

-40.45%

-42.58%

-

-

-24.15%

-42.35%

-37.07%

-

-

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

-46.77%

-49.83%

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 5 ครั้งรวม 5.15 บาทตอหนวย
2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 3 ครั้งรวม 0.4 บาทตอหนวย
3) คํานวณผลการดําเนินงานตั้งแตวนั ที่ 9 มีนาคม 2550 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนและนโยบายการลงทุน
3) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 6 ครั้งรวม 2.55 บาทตอหนวย
4) AIMC Benchmark = คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)
5) AIMC Benchmark = คํานวณจากอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET50 Index)
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กองทุนรวมผสม
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)

ชื่อกองทุนรวม
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส (TOF) 1)
กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF1) (RMF1)
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 (TOF2)2)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3)
SET Index

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง
3 เดือน

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

เกณฑตาม
นับตั้งแต
มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

21 ก.พ. 45
18 ก.ย. 45
25 ต.ค. 45

11.4554
15.5835
10.3176

-17.75%
-17.83%
-18.49%

-33.09% -35.61% -38.16% -16.19% 123.35%
-32.54% -35.19% -36.23% -19.62% 55.84%
-33.94% -36.57% -39.09% -17.58% 89.24%

-

-

-9.00%
-24.57%

-14.75% -18.55% -18.44% -7.37%
-41.46% -45.47% -47.56% -36.96%

-

28.32%
27.05%
27.70%
-

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 8 ครั้งรวม 7.55 บาทตอหนวย
2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 8 ครั้งรวม 6.3 บาทตอหนวย
3) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index
และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตราสารหนี้
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)
NAV ตอ
หนวย
(บาท)

เกณฑตาม
นับตั้งแต
มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

ชื่อกองทุนรวม

วันจดทะเบียน

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล (KTDF) 1)

4 ธ.ค. 43
18 ก.ย. 45
20 ต.ค. 48

11.5460
12.6830
12.2696

25.61%
27.66%
26.60%

15.44%
16.00%
16.18%

10.77%
11.39%
11.40%

9.93%
11.16%
11.18%

6.53%
7.91%
7.42%

4.13%
4.27%
7.10%

5.04%
4.29%
7.88%

-

-

26.32%

23.86%

11.03%

10.59%

7.40%

-

-

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF2) (RMF2)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF3) (RMF3)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark)

2)

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 7 ครั้งรวม 1.58 บาทตอหนวย
2) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index)
และรอยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB
* คํานวณผลตอบแทนเทียบเปนรอยละตอป

กองทุนรวมตลาดเงิน
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)

ชื่อกองทุนรวม
กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (KTSS)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark)

1)

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

11 พ.ค. 2549 10.9699
-

-

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

เกณฑตาม
นับตั้งแต
มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

2.94%

2.94%

2.83%

2.84%

#N/A

3.67%

2.79%

2.14%

2.25%

2.22%

2.19%

2.81%

-

-

1) AIMC Benchmark อัตราดอกเบี้ยเงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2551)

ชื่อกองทุนรวม
กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ ฟ?นด?1 (KTGT1)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1)

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

21 พ.ค. 2551 8.3713
-

-

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

เกณฑตาม
นับตั้งแต
มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

-58.97%

-41.95%

#N/A

#N/A

#N/A

-26.82%

-28.32%

-67.43%

-45.29%

#N/A

#N/A

#N/A

-

-

1) อัตราดอกเบี้ย 7-Day LIBID (GBP) คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลงานในอดีตของกองทุน มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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¾ กลุมธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551)
รวมทั้งสิ้น 34 กองทุน
คิดเปนรอยละ 32.10 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

61,426,616,455.12 บาท

ผลการดําเนินงานของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เฉลี่ยเทากับรอยละ - 3.35 ตอป

¾ กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551)
รวมทั้งสิ้น 7 กองทุน
คิดเปนรอยละ 7.64 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

14,617,922,288.59 บาท

¾ กลุมธุรกิจกองทุนสวนบุคคล(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551)
รวมทั้งสิ้น 10 กองทุน
คิดเปนรอยละ 1.82 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

รายงานประจําป 2551
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจการ
จัดการกองทุนภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนนั้น นอกจาก
ตองมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายใตหลักบรรษัทภิบาลแลว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง ไดส ง เสริ ม และสนับ สนุ น การพั ฒ นา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกดาน และเชื่อมโยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองคกร โดยการ
นําหลักการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ (Integrated Enterprise Risk Management Policy)
ตามแนวทาง COSO ERM Framework (COSO II) มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ชวย
สนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายธุรกิจ โดยพัฒนาใหสอดคลองกับแนวนโยบายของผูถือหุนและ
ลูกคา และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่มีการระบุกลยุทธ
และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมความเสี่ยงดานตางๆ 9 ดาน อันไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ (Integrated Enterprise Risk)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ (Legal Risk)
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเสี่ยงดานลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Risk)
ความเสี่ยงดานฐานะการเงิน (Prudential Risk)

รวมถึงความเสี่ยงในการออกผลิตภัณฑใหมๆ โดยฝายบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการระบุ
ความเสี่ ย ง (Risk
Identification) พัฒ นาระบบงานด า นการประเมิน และวัด คา ความเสี่ ย ง (Risk
Measurement) ศึกษา ทบทวน นําเสนอรางกรอบความเสี่ยง (Risk Limits) พัฒนาระบบงานเพื่อการ
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได รั บ การแต ง ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 26
กันยายน 2543 ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานคือ ศาสตราจารย ดร. อัจฉรา จันทรฉาย เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 นางพิทยา วรปญญาสกุล เปนกรรมการตรวจสอบ
เมื่อวัน ที่ 10 สิงหาคม 2549 และนายปรีด า เหลา เจริญวงศ เป นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวั น ที่ 18
มิถุนายน 2551 โดยมีนายเฉลิม โลกิจแสงทอง ผูอํานวยการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายในของบริษัท
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดจัดประชุมรวม 13 ครั้ง โดยไดเชิญผูบริหารระดับสูง
ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ผูอํานวยการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายใน และ
ผู ส อบบั ญ ชี เข า ร ว มประชุ ม ในวาระที่ เ กี่ ย วข อ ง ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
• สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจําป กอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวา รายงานการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และมีการเปดเผยอยางพอเพียง ครบถวน และเชื่อถือได
• ดูแลงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและ
อนุมัติแผนการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และแผนงานการตรวจสอบภายใน ประจําป 2551 พรอมทั้ง
กํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
• พิจารณารายงานผลการกํากับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในการปรั บปรุ งแกไ ขในด า นตาง ๆ เชน การบริ หารจั ด การความเสี่ ย งด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ การปรับปรุงหรือจัดใหมี
แนวปฏิบัติงานของบริษัทที่ครบถวนสมบูรณ และการอบรมใหความรูแกพนักงานในเรื่องกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทําระบบ
การควบคุมภายใน และการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อมั่นใจไดวาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
• รวมหารือกับคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยน
กลยุทธเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายในเรื่องผลการดําเนินงานและผลประกอบที่ไดตั้งไว
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• พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความรอบคอบ มี ความเปน อิ สระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็ น วาบริษัท
ไดจัด ทํางบการเงินและเปดเผยข อมู ลอยางเพียงพอ เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ว ไป
รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน

(ศาสตราจารย ดร. อัจฉรา จันทรฉาย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

รายงานของผูส อบบัญชีและงบการเงิน
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2521 และ 2550

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุน บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ต รวจสอบงบดุ ล ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 และ 2550 งบกํ า ไรขาดทุ น
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงในส ว นของผู ถือ หุ น และงบกระแสเงิน สด สํ าหรั บป สิ้ นสุ ด วัน เดีย วกัน ของแตล ะปข องบริ ษั ท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจาก
ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป
ซึ่ ง กํ า หนดให สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ต อ งวางแผนและปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งมี เ หตุ ผ ลว า
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่บริษัท
ใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ผลการดํ า เนิ น งาน การเปลี่ ย นแปลงในส ว นของผู ถื อ หุ น และกระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของ
แตละปของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

(นางสาววิบูลเพ็ญ หิตะพันธ)
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 9 ชช.

(นางพิธาดา รถกิจ)
ผูอํานวยการกลุม
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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