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จุดเดนทางดานการเงิน
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินยอนหลังป 2550 - 2552
หนวย : พันบาท

2552

2551

200,000

200,000

200,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

269,454

235,436

274,995

10

10

10

13.47

11.77

13.75

360,025

292,423

343,958

หนี้สินรวม

90,572

56,987

68,963

รายไดรวม

474,236

319,667

370,321

คาใชจายรวม

399,474

289,955

269,111

52,018

20,440

69,242

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

กําไรสุทธิ

2550

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
LIQUIDITY RATIO
Current Ratio
PROFITABILITY RATIO
Net Profit Margin
Return on Equity
รายงานประจําป 2552

2552

2551

2550

3.09 Times

4.35 Times

4.68 Times

10.97 %
19.30 %

6.39 %
8.68 %

18.70 %
25.18 %
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

2552

2551

2550

14.45 %
132.87 %
1.32 Times

6.99 %
45.86 %
1.09 Times

20.13 %
324.50 %
1.08 Times

0.34 Times

0.24 Times

0.25 Times

10.00 Baht
13.47 Baht
2.60 Baht

10.00 Baht
13.77 Baht
1.02 Baht

10.00 Baht
13.75 Baht
3.46 Baht

การเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสินสุทธิจาก ธันวาคม 2550 - ธันวาคม 2552
ลานบาท
250,000
222,860
210,779
191,357

200,000

150,000

100,000

50,000

0
2550
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2551

2552

3

กราฟแสดงรายได
2550 - 2552

ลานบาท
600
474.24

500
400

370.32
319.67

300
200
100
0
2550

กราฟแสดงคาใชจาย
2550 - 2552

กราฟแสดงกําไรสุทธิ
2550 - 2552

2551

2552

ลานบาท
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

399.47
269.11

289.96

2550

2551

2552

ลานบาท
80
70

69.24

60

52.02

50
40
30

20.44

20
10
0
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สารจากประธานกรรมการ

ในชวงเริ่มตนป 2552 ทิศทางเศรษฐกิจเปนไปอยางไรทิศทาง จากปญหาวิกฤตทางการเงิน
ในปลายป 2551 สงผลใหเศรษฐกิจโลกโดยรวมเขาสูภาวะชะลอตัวเปนอยางมากมีอัตราการวางงาน
ในระดับสูงเปนประวัติการณ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตอเนื่องจนถึง
ไตรมาสที่ 1 ของป 2552 จากนั้นผลของการดําเนินมาตรการทางการเงินการคลังที่รัฐบาลประเทศตางๆ
รวมมือกันในการจะแกปญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวดวยการเสริมสรางสภาพคลองเขาสูระบบการเงิน
เปนจํานวนมาก จนอัตราดอกเบี้ยทั้งโลกอยูในระดับต่ําอยางที่ไมเคยมีมากอน ทําใหตนไตรมาส 2
เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มมีแนวโนมที่จะฟนตัวขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งเห็นไดจากการที่ตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้นระหวางรอยละ 60-70 สวนในประเทศ
ซีกโลกตะวันตกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 30 ในสวนนักลงทุนที่เกี่ยวของในตลาดตราสารหนี้
ก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นทําใหอัตราสวนเพิ่มของความนาเชื่อถือ (Credit Spread) ลดลงอยางมากจาก
ระดับประมาณรอยละ 5 สูระดับรอยละ 1 ในปลายป 2552 อยางไรก็ตามแมวาภาวะเศรษฐกิจในชวง
ต น ป ที่ ผ า นมานั้ น ไม เ อื้ อ อํ า นวยต อ การลงทุ น มากนั ก แต ด ว ยวิ สั ย ทั ศ น ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
ความร ว มมื อและทุ ม เททํ า งานอย า งหนัก ของฝา ยบริห ารและพนัก งานทุก ทา นดว ยความรอบคอบ
โดยคํานึงถึงการบริหารความเสี่ยงเปนสําคัญ ทําใหบริษัทสามารถเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส และเปนผูนํา
ในการลงทุ น ในตลาดตราสารหนี้ ภ าครั ฐ ประเทศเกาหลี ใ ต จ นเป น ที่ ไ ว ว างใจจากนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป
กลาวคือมีการระดมเงินทุนจากนักลงทุนเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐประเทศเกาหลีใต เปนจํานวน
เงิน 64,227 ลานบาท สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดีกวาประมาณการณ
ในสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใตการจัดการของบริษัท ณ สิ้นป 2552 มีมูลคาทรัพยสิน
รวมทั้งสิ้น 222,860 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 16.46 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 52 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ154.5 ทั้งนี้การที่บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจใหมีความเติบโตทั้งดานทรัพยสิน
ภายใต ก ารจั ด การและกํ า ไรสุ ท ธิ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นี้ เ อง ซึ่ ง ผลการดํ า เนิ น งานที่ ดี ข า งต น นั้ น มาจากการที่
คณะกรรมการบริษัทไดเตรียมความพรอมดานตางๆ อาทิเชน การเสริมบุคลากรสายงานการตลาด การพัฒนา
รายงานประจําป 2552
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายงานวิจัย เพื่อใหบริษัทมีความมั่นคงในการดําเนินธุรกิจการจัดการ
กองทุน และความสามารถในการแขงขันในการดําเนินธุรกิจในดานตางๆ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล
(Good Corporate Governance) และหลัก Fiduciary Responsibility อยางแนวแน
ในนามคณะกรรมการจึงขอขอบคุณลูกคา นักลงทุนทุกทาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนที่
ไดใหความไววางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทใหเจริญเติบโตเปนบริษัทชั้นนําที่มี
ความมั่ น คงและมี ศั ก ยภาพสู ง และขอให พ นั ก งานทุ ก ท า นตระหนั ก ในหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มีจรรยาบรรณและคุณธรรม มุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
บริษัทใหมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไดเปนอยางดี รวมทั้งสรางประโยชนสูงสุด
ใหแกลูกคาและผูถือหุน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตลอดไป

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย
ประธานกรรมการ
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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 3 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 2552
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ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539
ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท (ชําระเต็มจํานวน) เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนแหงเดียวที่มี
สถานะเป น รัฐ วิ ส าหกิ จ โดยบริ ษั ท ธนาคารกรุ ง ไทย จํ ากั ด (มหาชน) ถื อหุ น ร อยละ 99.99 บมจ.
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย รับจัดการบริหารสินทรัพยใหกับสถาบัน องคกร และรัฐวิสาหกิจ
ขนาดใหญ ภายใตใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ประวัติบริษัท
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
วันที่ 4 สิงหาคม 2542
วันที่ 23 ธันวาคม 2542
วันที่ 26 ธันวาคม 2543
วันที่ 3 พฤษภาคม 2544
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545
วันที่ 29 สิงหาคม 2549

ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม
จากกระทรวงการคลัง
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม มหานคร จํากัด
เปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจาก 100 ลานบาท เปน 200 ลานบาท
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุน
สวนบุคคล จากกระทรวงการคลัง
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม กรุงไทย จํากัด
เปน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยใชชื่อวา บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ไดรับใบอนุญาตผูจัดการลงทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ปรัชญาและแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
(1) ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทแมบนพื้นฐานแหงความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ
(2) มีความมุงมั่นที่จะประสานประโยชนรวมกันระหวางลูกคา ตัวแทนขาย และบริษัทดวยความจริงใจ
(3) พยายามอยางสุดความสามารถที่จะมีสวนรวมในการสรางอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นใหแกลูกคาของบริษัท
(4) สงเสริมใหธุรกิจของบริษัทเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องทั้งในดานเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพของ
พนักงาน โดยไมขาดความรับผิดชอบตอสังคมและเปนไปตามกฎหมาย อยางเครงครัด
รายงานประจําป 2552
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พัฒนาการที่สําคัญในรอบป
ในป 2552 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดเปดใหบริการ KTAM
Smart Trade โดยผูลงทุนสามารถทํารายการตางๆ ผานระบบ Internet wfh บริการดังกลาวมีวัตถุประสงค
หลักในการเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูลงทุนใหสามารถทํารายการซื้อหนวยลงทุน ขายคืนหนวย
ลงทุน และสับเปลี่ยนกองทุนไดตวยตนเองในทุกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยดําเนินการตามรายการ
ที่ทําผานบริการ KTAM Smart Trade จะเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการกองทุนแตละโครงการ
นอกจากนี้บริการ KTAM Smart Trade ยังอํานวยความสะดวกใหผูลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนโดย
การตั้งโปรแกรมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนกองทุนลวงหนา ตรวจสอบการทํา
รายการ ตรวจสอบยอดการลงทุนและประวัติการลงทุน รวมทั้งสามารถเรียกดูและพิมพรายงานการซื้อ
ขายหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หนังสือรับรองการถือหนวยลงทุน หนังสือรับรอง
การซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ไดจากบริการ KTAM Smart Trade บริการนี้ไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552
มีผูสมัครใชบริการนับจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ประมาณ 1,000 ราย
นอกจากการใหบริการตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย
จํากัด (มหาชน) และบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (KTC) ยังไดรวมมือกันเพื่อเพิ่มความสะดวก
ใหกับผูลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) โดยผู
ลงทุนสามารถชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนผานบัตรเครดิต KTC ในการซื้อแตละครั้ง หรือแจงความ
ประสงคใชบริการหักเงินอัตโนมัติจากบัตรเครดิต KTC เปนรายเดือนเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ไดเชนเดียวกัน
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โครงสรางการถือหุนและโครงสรางการจัดการ
โครงสรางการถือหุน
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000.-บาท (สองรอยลานบาท)
เปนทุนที่ชําระแลวทั้งหมด แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 20,000,000 หุน (ยี่สิบลานหุน) มูลคาหุนละ
10.-บาท (สิบบาท)
บริษัทมีรายนามผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ถือหุนจํานวน
(2) นางสาวรุงลาวัลย สวัสดีภิรมย
ถือหุนจํานวน
(3) นายภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม
ถือหุนจํานวน
(4) นางสาวสุนันทนา ภูชอุม
ถือหุนจํานวน
(5) นางสาวพรธนา กาญจนวงศวณิช
ถือหุนจํานวน
(6) นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย
ถือหุนจํานวน
(7) นางสาวอรเพ็ญ แสงศิรินาวิน
ถือหุนจํานวน
(8) นายมาโนช ลีลาวัฒนพาณิชย
ถือหุนจํานวน
(9) นางสาวหทัยกาญจน จันทรพิทักษ
ถือหุนจํานวน
(10) นางสาวลลิตา สิริยากร
ถือหุนจํานวน
(11) นางสาวนันทรัตน แสงสุวรรณนุกุล
ถือหุนจํานวน
(12) นางสาววรุณยุพา เอี่ยมจอย
ถือหุนจํานวน
(13) นายชัยรัตน สุวรรณ
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 2552
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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 2552 มีรายนาม ดังนี้
(1) นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนทชยั

ประธานกรรมการ

(2) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา

จันทรฉาย

กรรมการ

(3) นายบรรจบ

ทองวิชิต

กรรมการ

(4) นายปรีดา

เหลาเจริญวงศ

กรรมการ

(5) นางพิทยา

วรปญญาสกุล

กรรมการ

(6) นายปรีชา

ภูขํา

กรรมการ

(7) นายกุลิศ

สมบัติศิริ

กรรมการ

(8) นายสมชัย

บุญนําศิริ

กรรมการผูจัดการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
(1) นางดนุชา
(2) นายกุลิศ

ยินดีพิธ ครบกําหนดออกตามวาระตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2552
สมบัติศิริ รับตําแหนงกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
แทนนางดนุชา ยินดีพิธ

อํานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจเต็มในการบริหารกิจการทั้งหลายของบริษัท รวมทั้งมีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย
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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
3) กิจการทั้งหลายของบริษัทยอมอยูในอํานาจของคณะกรรมการที่จะกระทําได โดยกรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทเพื่อกระทําการใด ๆ แทนบริษัทได และที่
ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได
4) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการและพนักงานตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจน
แตงตั้งตัวแทนของบริษัท โดยใหผูใดมีอํานาจและหนาที่เพียงใดสุดแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
และสามารถกํ าหนดอัตราและค าใช จ าย และบําเหน็จรางวัลแกบุ คคลเหล านี้ รวมทั้งถอดถอนจาก
ตําแหนงได
5) คณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหก 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
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กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

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
เท า จํ า นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รือ จะพึง เลื อกตั้ ง ในครั้ ง นั้น ในกรณี ที่ บุ ค คลซึ่ง ได รั บ การเลื อ กตั้ ง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

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
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6) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
7) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา

จันทรฉาย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) นางพิทยา

วรปญญาสกุล กรรมการตรวจสอบ

(3) นายปรีดา

เหลาเจริญวงศ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ นําเสนอนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ กําหนดกลยุทธ อํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กําหนดกรอบความ
เสี่ยงในภาพรวมของกิจการ
รายงานประจําป 2552
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีรายนาม
ดังตอไปนี้
(1) นายไกรฤทธิ์

อุชุกานนทชยั

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(2) นายบรรจบ

ทองวิชิต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) นายกุลิศ

สมบัติศิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ในป 2552 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) นางดนุชา ยินดีพิธ ไดพนจากตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552
(2) นายกุลิศ สมบัติศิริ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนางดนุชา ยินดีพิธ
ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

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)

รายงานประจําป 2552

16

ศาสตราจารยกิตติคุณ 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
อบรมหลักสูตร ACP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 27/2009

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









ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง





ศาสตราจารยประจําภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Co-Chairholder UNESCO/DAISAN KIKUKU Chair in SME
หัวหนาภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองประธานหลักสูตร Technopreneurship & Innovation Management จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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นายบรรจบ ทองวิชติ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 ประธานคณะกรรมการองคการสะพานปลา
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
 กรรมการบริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด

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
 ประธานกรรมการ บริษัท อั่งเปา แอสเสท จํากัด (มหาชน)
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 ประธานกรรมการ บริษัท กมลดีเวลลอปเมนท จํากัด
 อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
 กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชวยกรรมการผูจ ัดการอาวุโส 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
 ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด

นายปรีดา เหลาเจริญวงศ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท International Public Policy (International Economic & Finance)
Johns Hopkins University, Washington D.C., USA
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 73/2006
อบรมหลักสูตร ACP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 26/2009
อบรมหลักสูตร SFE สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 3/2009

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 Project Manager ศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา สถาบันบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผูชวยที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ)
 ผูอํานวยการศูนยบริการขอมูลนักลงทุนประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
รายงานประจําป 2552
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นางพิทยา วรปญญาสกุล
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจทองเที่ยว มหาวิทยาลัยฮาวาย, U.S.A
อบรมหลักสูตร DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 73/2006
อบรมหลักสูตร ACP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุนที่ 15/2006

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

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

นายกุลิศ สมบัติศิริ
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State
University, U.S.A.
ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหนงงานอืน่ ในปจจุบัน
 รองผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาดานพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
 กรรมการ บริษัท เหมืองแรโปแตชอาเซียน จํากัด (มหาชน)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
 ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ
 รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
รายงานประจําป 2552
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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
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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 2552 มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท รวม 14 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย

14/14

12/12

-

2. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย

12/14

-

14/14

3. นายบรรจบ ทองวิชิต

14/14

12/12

-

4. นายปรีดา เหลาเจริญวงศ

14/14

-

14/14

5. นางพิทยา วรปญญาสกุล

14/14

-

14/14

6. นายปรีชา ภูขํา

9/14

-

-

7. นายกุลิศ สมบัติศิริ*

7/14

5/12

-

8. นายสมชัย บุญนําศิริ

14/14

-

-

9. นางดนุชา ยินดีพิธ**

3/14

4/12

-

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ : * นายกุลิศ สมบัติศิริ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
แทนนางดนุชา ยินดีพิธ ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 จนถึงปจจุบัน ขณะที่เขารับตําแหนง คณะกรรมการบริษัทมีการ
ประชุมไปแลวจํานวน 7 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมไปแลวจํานวน 7 ครั้ง
** นางดนุชา ยินดีพิธ พนจากตําแหนงคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพราะ
ครบกําหนดออกตามวาระตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2552
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ผลประโยชนตอบแทน หรือสิทธิประโยชนอื่นที่กรรมการไดรับจากบริษัท
กรรมการแตละทานจะไดรับผลประโยชนในรูปของคาตอบแทนตําแหนงกรรมการบริษัท
และคาเบี้ยประชุมกรรมการตางๆ โดยในป 2552 บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 4,642,376 บาท
(สี่ลานหกแสนสี่หมื่นสองพันสามรอยเจ็ดสิบหกบาท)โดยมีรายละเอียดการไดรับผลประโยชนของ
กรรมการแตละทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ผลประโยชนตอบแทน (บาท)

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย

1,260,000

2. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย

656,000

3. นายบรรจบ ทองวิชิต

539,000

4. นายปรีดา เหลาเจริญวงศ

554,000

5. นางพิทยา วรปญญาสกุล

530,000

6. นายปรีชา ภูขํา

335,000

7. นายกุลิศ สมบัติศิริ

232,710

8. นายสมชัย บุญนําศิริ

350,000

9. นางดนุชา ยินดีพิธ

185,666
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คณะผูบริหาร
ผูบริหารระดับสูงของบริษัท มีรายนาม ดังนี้
(1) นายสมชัย บุญนําศิริ

กรรมการผูจัดการ

(2) นางสาวประภา ปูรณโชติ

รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

(3) นายอริยวิชย เอกอุฬารพันธ

รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานปฏิบัติการ

(4) นายวีระ วุฒิคงศิริกูล

รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานจัดการลงทุน

(5) นางชวินดา หาญรัตนกูล*

รองกรรมการผูจัดการ สายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย
และกองทุนสวนบุคคล

*นางชวินดา หาญรัตนกูล เขารวมงานกับบริษัทตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2553

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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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

ประสบการณทํางานทีผ่ านมา
 ผูชวยประธานกรรมการ และหัวหนาสายงานตรวจสอบและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย
หยวนตา(ประเทศไทย) จํากัด
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท นําเฮงสตีล จํากัด และบริษัท นําเฮงโฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญดานธุรกิจหลักทรัพย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ไอทีเอฟ จํากัด (มหาชน)
 ผูอํานวยการสํานักผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ และรองโฆษก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผูอํานวยการฝายทะเบียนหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผูอํานวยการฝายหองคาหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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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 ทุนลดาวัลย จํากัด
 รองผูอํานวยการสํานักบริหารเงิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)







นางชวินดา หาญรัตนกูล
รองกรรมการผู จั ด การ สายงานกองทุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละกองทุ น
สวนบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา
MA เศรษฐศาสตร University of Missouri Columbia, USA.
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางานทีผ่ านมา
 ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส (ฝายกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)
บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูอํานวยการอาวุโส (ฝายที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกองทุนสวนบุคคล) บล.เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด
 ผูอํานวยการอาวุโส (ฝายกองทุนสวนบุคคล) บงล. กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 รองผูอํานวยการ (ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล) ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.กรุงเทพ
 ผูจัดการการตลาด (ฝายตางประเทศ) บงล. ธนชาติ จํากัด (มหาชน)
รายงานประจําป 2552
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ผลงานพิสจู นความเปน “มืออาชีพ”
กวา 9 ป ที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดรับความไววางใจใหบริหารและจัดการ
กองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และกองทุนสวนบุคคล โดยมีทรัพยสินภายใตการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมกันสูงถึงกวา 222,860 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 2552
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กองทุนภายใตการจัดการแบงตามประเภทกองทุน
1) กองทุนรวมทั่วไป

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

137,257.57 ลานบาท

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

64,640.52 ลานบาท

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

12,021.36 ลานบาท

มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ

8,940.67 ลานบาท

(สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

2) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552)

3) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552)

4) กองทุนสวนบุคคล
(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552)

รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
จํานวน 6 กองทุน
12,021.36 ลานบาท
(5.39%)

กองทุนรวมทั่วไป
จํานวน 80 กองทุน
137,257.57 ลานบาท
(61.59%)

222,860.12 ลานบาท
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวน 32 กองทุน
64,640.52 ลานบาท
(29.00%)

กองทุนสวนบุคคล
จํานวน 6 กองทุน
8,940.67 ลานบาท
(4.02%)

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายงานประจําป 2552
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กองทุนภายใตการจัดการ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
(Vayupak Fund 1 : VAYU1)
ประเภท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน ไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอน
ครบอายุโครงการ
อายุโครงการ 10 ป โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได ทั้งนี้จะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน

นโยบายการจายปนผล

การแบงประเภทผูถือหนวยลงทุน

รายงานประจําป 2552

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมเงินทุน
จากประชาชนทั่วไป โดยเปนทางเลือกแกประชาชนในการออมเงินและ
ลงทุน และทําใหกระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการหลักทรัพยที่ถือ
ครองอยู ใ หเ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ถือ เป น โครงการร ว มลงทุ น ระหว า ง
กระทรวงการคลังกับประชาชนทั่วไป โดยที่เงินที่ไดจากการระดมทุนจะ
มุ ง เน น การลงทุน ในหลั กทรัพ ย ข องรัฐ บาล ซึ่ ง ได แ ก หลั ก ทรั พ ย ข อง
สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยู
ในป จ จุ บั น รวมทั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ ะแปรสภาพหุ น เพิ่ ม ทุ น ตามสิ ท ธิ
เรียกรองของรัฐที่มอบใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ น ลงทุ น ไปก อ นหุ น เพิ่ ม ทุ น ตามสิ ท ธิ ห รื อ สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งที่
กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต
มีนโยบายจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกําไร
สุทธิ และ/หรือกําไรสะสม และ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
จริง (unrealized Gains on Investment) และ/หรือ สํารองเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุนแบงเปน 2 ประเภทไดแก
1. ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ประเภท ก.ได แ ก นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป ซึ่ ง ได รั บ การ
คุมครองทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ
รอยละ 3 ตอป
2. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดแก กระทรวงการคลัง ซึ่งจะไดรับการ
แบงปนผลประโยชนจากเงินปนผลหลังจากการจายผลตอบแทนขั้น
ต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และจะไดรับเงินคืนจากการเลิก
กองทุนหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับไปแลว
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กองทุนรวมกรุงไทยดอยซแบงก เอฟเอกซ คุม ครองเงินตน
(The Krung Thai-Deutsche Bank FX Principal Protected Fund : KDFX)

นโยบายการลงทุน

นโยบายการจายปนผล

การเสนอขายหนวยลงทุน

รายงานประจําป 2552

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุน ซึ่งเปนกองทุนรวมคุมครองเงินตน
อายุโครงการ 5 ป นับจากวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุ น รวม ในกรณี ที่ วัน ดั ง กลา วเป นวั น หยุ ดทํ า การจะใช วัน ทํ า การ
ถัดไป
ขนาดกองทุน 840 ลานบาท
วัตถุประสงค เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนประเภทสถาบันและ
ประชาชนทั่วไป และจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตเงื่อนไขการเสนอ
ขายที่ กํ า หนดในการนํ า เงิ น ไปลงทุ น ในหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น
ตางประเทศ เพื่อสรางโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีใหผูลงทุน โดยไดรับ
การคุมครองเงินตนภายใตนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว
กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน DB Platinum II โดย
เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ กองทุน
ดังกลาวเปนกองทุนคุมครองเงินตนที่จัดตั้งและจัดการโดย Deutsche
Bank Group ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก นอกจากการลงทุน
ในตางประเทศในกองทุนหลักแลว กองทุนรวมอาจจะลงทุนบางสวนใน
ประเทศไทยเพื่อประโยชนในการดําเนินการของกองทุนรวมในประเทศ
ไทย เชน สํารองเปนคาใชจายของกองทุนรวม ตลอดจนกองทุนรวมอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความ
เสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น ทั้ ง นี้ ตามที่ ท างการกํ า หนดหรื อ ให ค วาม
เห็นชอบ
โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนปละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป โดยเริ่มตั้งแตป 2550 เปนตนไป ทั้งนี้
ในการจายเงินปนผลแตละครั้งจะจายจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net
Realized Gain) ในอัตราไมเกินรอยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสมในงวดกอนๆ ก็ได
แบงการเสนอขายออกเปน 2 สวนไดแก
1. เสนอขายผูลงทุนทั่วไป จํานวน 42 ลานหนวย
2. เสนอขายใหกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับมติจาก
คณะกรรมการกองทุน ฯเห็น ชอบให ลงทุน ในตา งประเทศได และ
ดําเนินการภายใตประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการ
กระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการ
กองทุนสวนบุคคล 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 2552

ประเภท กองทุนปด ประเภทกองทุนรวมหนวยลงทุน ซึ่งเปนกองทุนรวม
คุมครองเงินตน
อายุโครงการ ประมาณ 4 ป 7 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กรณีวัน ครบอายุ
โครงการตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป
วัตถุประสงค เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนประเภทสถาบันและประชาชน
ทั่วไป และจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายใตเงื่อนไขการเสนอขายที่กําหนด
ในการนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ เพื่อ สราง
โอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีใหผูลงทุน โดยไดรับการคุมครองเงินตนภายใต
นโยบายการลงทุนที่กําหนดไว
กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน DB Platinum II ใน Class
R2D Shares โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ กองทุนดังกลาว เปนกองทุนคุมครองเงินตน ประเภท retail fund ที่
จัดตั้งและจัดการโดย Deutsche Bank Group ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ
ลักเซมเบิรก โดยกองทุน DB Platinum II มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ให
ผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัว ซึ่งออกโดย
1. สถาบันการเงินและ/หรือบริษัทชั้นดี และ/หรือ
2. รัฐบาลของประเทศสมาชิกของ OECD และ/หรือองคกรระหวางประเทศ
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 ครั้ง
ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกป โดยเริ่มตั้งแตป 2550 เปนตนไป ทั้งนี้ในการ
จายเงินปนผลแตละครั้งจะจายจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริง (Net Realized Gain)
ในอัตราไมเกินรอยละ 100 หรือบริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลจาก
กําไรสะสมในงวดกอนๆ ก็ได
บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูลงทุนทั่วไป และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ภายใต การบริ หารจั ดการโดยบริ ษั ทหลั กทรั พย จั ดการกองทุ น กรุ งไทย จํ ากั ด
(มหาชน) ซึ่งไดรับมติจากคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเห็นชอบใหลงทุนใน
ตางประเทศได และดําเนินการภายใตประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการ
กระทําที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการจัดการกองทุนสวนบุคคล
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กองทุนรวมกรุงไทยอิเมอรจิ้งบอนดมารเก็ต
(The Krung Thai-Emerging Bond Market Fund : KTEB)

นโยบายการจายปนผล

ประเภท กองทุนปด ประเภทกองทุนรวมหนวยลงทุน
อายุโครงการ ประมาณ 5 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
ขนาดกองทุน ประมาณ 3,000 ลานบาท หรือ ประมาณ 90 ลานเหรียญ
สหรัฐ
กองทุนรวมเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน VPPP Emerging
Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ํา
กวารอยละ 80 ของมูลค าทรัพยสิ นสุท ธิ กองทุนดังกลาวเปนประเภท
retail fund ที่จัดตั้งบนเกาะเคยแมนและดูแลโดย Goldman Sachs
International ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศไอรแลนด (Irish
Stock Exchange)
โดยกองทุน VPPP Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF)
มีนโยบายลงทุนในสองสวน สวนแรกลงทุนในเงินฝากและหรือตราสาร
หนี้ระยะสั้น ที่มีสภาพคลองสูง และเงินลงทุนสวนที่สองจะลงทุนใน
กองทุน Alpha Select EMDP Limited ที่เปนกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่ง
บริหารจัดการโดย Ashmore Investment Management Limited ใน
สัดสวนในชวงรอยละ 0-100 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน VPPP
Emerging Market Debt Fund 2007-01 (VPPPEMDF) โดยกองทุนรวม
ดั ง กล า วเน น การลงทุ น ในตราสารหนี้ ข องประเทศในกลุ ม Emerging
Market และกองทุนดังกลาวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไอรแลนด
ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยเริ่มตั้งแต 2551 เปนตนไป
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นโยบายการลงทุน

กองทุนเปดกรุงไทยเซฟวิ่งฟนด
(Krung Thai Savings Fund : KTSV)

นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
เนนลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อ
ทวงถามหรื อ จะครบกํ า หนดชํ า ระคื น หรื อ มี อ ายุ สั ญ ญาไม เ กิ น 1 ป
นับตั้งแตวันที่กองทุนลงทุน
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น.

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย
(The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund : KTSS)

นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน
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ประเภท กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ประเภทรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
ลงทุนในหรือ มีไวซึ่ง เงินฝาก ตราสารแหงหนี้ และ/หรือ ตราสารทาง
การเงินอื่น ซึ่งมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกําหนดชําระคืน
หรือมีอายุสัญญาไมเกิน 1 ปนับตั้งแตวันที่กองทุนไดลงทุน
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ไมกําหนด
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น.
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กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล
(The Krung Thai Dividend Fixed-Income Fund : KTDF)

นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน

ประเภท กองทุนเปดตราสารหนี้ รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
สําหรับผูลงทุนที่เปนนิติบุคคลที่มุงหวังผลตอบแทนจากพันธบัตรและ
ตราสารหนี้ คุ ณ ภาพสู ง รวมทั้ ง มี ส ภาพคล อ งซึ่ ง ตราสารหนี้ ดั ง กล า ว
รวมถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู และตราสารหนี้อื่นๆ
รวมทั้งเงินฝากโดยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะ
ปรั บ สั ดส ว นการลงทุน ในตราสารหนี้ แ ต ล ะประเภทใหเ หมาะสมกั บ
สถานการณในขณะเวลาตางๆ
ไมเกินปละ 4 ครั้ง (ตั้งแตจัดตั้งกองทุน – ธ.ค. 52 จายปนผลไปแลว 8
ครั้ง เปนเงิน 1.88 บาทตอหนวย)
10,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท หรือ 100 หนวย
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น.

กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล
( The Krung Thai Dividend Selected Fund : KTSF )
ประเภท กองทุนรวมตราสารแหงทุน ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
กองทุ น มี น โยบายเน น ลงทุ น ในหุ น สามั ญ ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย ที่มีปจจัยพื้นฐานดีมีความมั่นคง และใหผลตอบแทนที่ดี

นโยบายการจายปนผล

มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน
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ไมเกินปละ 12 ครั้ง โดยจายไมเกินกวารอยละ 90 ของผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานประจํางวดที่จาย เปลี่ยนนโยบายการลงทุนเปน
กองทุนรวมตราสารแหงทุน ตั้งแต 9 มีนาคม 2550 ณ ธ.ค.52 จายปนผล
ไปแลว 7 ครั้ง เปนเงิน 3.35 บาท
10,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท หรือ 100 หนวย
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น.
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กองทุนเปดกรุงไทย – ทรีนีตี้ปนผล
(The Krung Thai –Trinity Fund : KTTN)
ประเภท กองทุนเปดตราสารแหงทุน รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวงเวลา
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
เปนกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยริเริ่มและสนับสนุนให
จัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมการเติบโตของตลาดทุนไทยและ
เพิ่มทางเลือกในการลงทุนใหแกนักลงทุนทั้งที่เปนสถาบัน และบุคคล
ทั่วไป โดยไดรับความไววางใจจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะ
รวมลงทุน จํานวน 50 ลานบาท เนนลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนที่มี
ป จ จั ย พื้ น ฐานดี มี ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลสม่ํ า เสมอ โดยจะลงทุ น ใน
หลักทรัพยจํานวนไมเกิน 30 หลักทรัพย ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ
75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพยที่ลงทุนอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง พรอมเหตุผลในการลงทุน
นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน
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ไมเกินปละ 4 ครั้ง (ตั้งแตจัดตั้งกองทุนจนถึง ธ.ค. 52 จายปนผลไปแลว
6 ครั้ง เปนเงิน 5.85 บาทตอหนวย)
10,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท หรือ 100 หนวย
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น.
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กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ
RMF) มี วัตถุ ป ระสงค เพื่อ สง เสริม การออมระยะยาวและ
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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กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ฟนด 1
(The Krung Thai Global Treasury Fund1 : KTGT1)
ประเภท กองทุนเปดตราสารแหงหนี้ ที่เนนลงทุนในตางประเทศเพีย ง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Dollar Fund หรือ Sterling fund หรือ Euro Fund ประเภท
กองทุนรวมตลาดเงินภายใต Global Treasury Funds ที่บริหารจัดการโดย
RBS Asset management (Dublin) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ํา
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน

ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
10,000 บาท
10,000 บาท
ไมกําหนด
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น.

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

นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน
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ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน Investment Legends Fund ซึ่งเปนกองทุนยอยของ Celsius
Funds Plc ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียง
กองทุ น เดี ย ว โดยเฉลี่ย ในรอบปบั ญ ชีไ มต่ํ า กว าร อ ยละ 80 ของมู ล ค า
ทรัพยสินสุทธิ
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
10,000 บาท
10,000 บาท
ไมกําหนด
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 15.30 น
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด
www.ktam.co.th)
รับคําสั่งลวงหนา 2 วันกอนทําการขาย
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กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด
(Ktam World Energy Fund : KT-Energy)

นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน

ประเภท กองทุนรวมหนวยลงทุนที่เนนลงทุนในตางประเทศเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund)
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุน BGF World Energy Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
(retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ
80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
10,000 บาท
10,000 บาท
ไมกําหนด
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด
www.ktam.co.th)

กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด
(Ktam World Financial Services Fund : KT-Finance)
ประเภท กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เนนลงทุนใน
หนวยลงทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทตรา
สารทุนที่รับซื้อคืนหนวยลงทุน
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน เนนลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุม
อุตสาหกรรมการใหบริการทางดานการเงิน (Finance Service Sector
Fund) โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds –
Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
นโยบายการจายปนผล
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งแรก
มูลคาขั้นต่ําในการซื้อครั้งตอไป
มูลคาขั้นต่ําในการขายคืน
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ไมมีนโยบายจายเงินปนผล
10,000 บาท
10,000 บาท
ไมกําหนด
ซื้อขายหนวยลงทุนไดทุกวันทําการภายใน 14.00 น
(ตรวจสอบวันที่ไมรับทํารายการซึ่งจะประกาศในเว็บไซด
www.ktam.co.th)
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กองทุนเปด Roll Over ประเภทคุมครองเงินตน
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน1-3 (KTFIX3M1-3)
 กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน1-5 (KTFIX6M1-5)

กองทุนเปด Roll Over
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1-3 (KTSIV3M1-3)
 กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน1 (KTSIV6M1-6)

กองทุนตางประเทศ อายุโครงการนอยกวา 1 ป





กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 3 เดือน1 (KTFF3M1)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6 เดือน2-4 (KTFF6M2-4)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7 เดือน1-2 (KTFF7M1-2)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน1-10 (KTFF9M1-10)

กองทุนตางประเทศ อายุโครงการตั้งแต 1 ป ขึ้นไป






กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐตางประเทศ 12 เดือน1-5 (KTGF12M1-5)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน1-11 (KTFF12M1-11)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน1-3 (KTFF23M1-3)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24 เดือน1-2 (KTFF24M1-2)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 1-2 (KTFF1-2)
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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 2552)
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
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 1
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 2
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน4
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน5
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน6
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน7
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน8
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน9
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน10
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 12 เดือน11
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 23 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 24 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 3 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6 เดือน3
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KDFX
KDFX2
KTEB
KSET50LTF
KSLTF
KSRMF
KTDF
KT-Energy
KTFF1
KTFF2
KTFF12M1
KTFF12M2
KTFF12M3
KTFF12M4
KTFF12M5
KTFF12M6
KTFF12M7
KTFF12M8
KTFF12M9
KTFF12M10
KTFF12M11
KTFF23M1
KTFF23M2
KTFF23M3
KTFF24M1
KTFF24M2
KTFF3M1
KTFF6M2
KTFF6M3

881,591,694.85
272,226,992.40
1,080,413,274.38
120,469,932.80
72,412,001.94
34,508,322.69
321,843,790.25
386,261,757.48
980,823,340.19
148,686,367.51
3,254,168,699.33
2,695,322,268.68
403,744,347.33
553,752,106.82
1,267,705,966.70
791,084,713.94
495,386,577.50
257,964,538.35
335,683,973.08
442,535,778.73
159,948,298.03
654,388,318.47
1,352,073,693.60
163,412,107.70
2,992,387,261.07
1,026,942,302.50
1,700,734,623.63
1,769,116,949.63
935,863,218.47

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
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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

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 6 เดือน4
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 7 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน4
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน5
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน6
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน7
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน8
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน9
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 9 เดือน10
กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน1
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน2
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน1
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน2
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน3
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน4
กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 6 เดือนคุมครองเงินตน5
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐตางประเทศ 12 เดือน1
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐตางประเทศ 12 เดือน2
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐตางประเทศ 12 เดือน3
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐตางประเทศ 12 เดือน4
กองทุนรวมกรุงไทยตราสารภาครัฐตางประเทศ 12 เดือน5
กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ ฟนด1
กองทุนเปดเคแทม อินเวสเมนท เลเจนด ฟนด
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30
กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน1
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KTFF6M4
KTFF7M1

327,641,854.48
304,069,733.79

KTFF7M2
KTFF9M1
KTFF9M2
KTFF9M3
KTFF9M4
KTFF9M5
KTFF9M6
KTFF9M7
KTFF9M8
KTFF9M9
KTFF9M10

152,929,477.85
2,640,541,621.54
1,294,670,760.23
569,271,019.12
920,629,956.72
324,733,332.49
644,983,130.48
972,065,062.75
557,748,882.78
1,754,641,653.98
438,768,465.71
91,135,415.81
55,933,281.03
15,098,278.03
104,078,443.34
22,886,002.54
20,636,787.87
20,734,312.65
43,094,743.25
45,629,893.99
1,533,322,806.48
982,770,674.05
2,245,361,855.68
2,789,670,661.25
1,334,691,920.48
25,146,317.73
79,974,545.68
963,899,745.96
506,244,212.69
518,924,425.60
215,990,355.16
507,747,325.24
80,097,752.55
76,884,665.51

KT-FINANCE

KTFIX3M1
KTFIX3M2
KTFIX3M3
KTFIX6M1
KTFIX6M2
KTFIX6M3
KTFIX6M4
KTFIX6M5
KTGF12M1
KTGF12M2
KTGF12M3
KTGF12M4
KTGF12M5
KTGT1
KTIL
KTLF
KTLF70/30
KTSF
KTSIV3M1
KTSIV3M2
KTSIV3M3
KTSIV6M1

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
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน2
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน3
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน4
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน5
กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 6 เดือน6
กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย
กองทุนเปดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟนด
กองทุนเปดกรุงไทย-ทรีนีตี้ปนผล
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส2
กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF1)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF2)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF3)
กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนรวม
คิดเปนรอยละ 61.59 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

KTSIV6M2
KTSIV6M3
KTSIV6M4
KTSIV6M5
KTSIV6M6
KTSS
KTSV
KTTN
TOF2
RMF1
RMF2
RMF3
RMF4
TOF
VAYU1

123,563,167.69
172,459,833.36
145,206,706.29
77,225,831.12
92,351,213.63
6,099,372,402.73
1,434,610,244.22
36,295,690.11
2,703,775,123.91
482,629,769.82
586,050,501.11
1,272,735,249.70
137,966,230.60
1,007,203,933
74,152,020,381
137,257,568,870.83

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

กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552)
1
2
3
4
5
6

กองทุนรวมธุรกิจไทย 3
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยทวี
กองทุนรวมบริหารสินทรัพยไทย
กองทุนรวม เอช เค พรอพเพอตี้
กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
กองทุนรวมธุรกิจไทย 5
รวมมูลคาทรัพยสินในกลุมธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย
คิดเปนรอยละ 5.39 ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ
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TBF3
STPF
TAMP
HKPF
TBF4
TBF5

943,680,035.43
207,672,677.20
443,488,517.84
698,845,682.07
8,579,407,968.38
1,148,268,017.29
12,021,362,898.21

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ผลการดําเนินงานของกองทุน
¾ กลุมธุรกิจกองทุนรวม (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)
ผลการดําเนินงานกองทุนรวมภายใตการจัดการ
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
กองทุนปด
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

ชื่อกองทุ นรวม
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (KTAM+MFC)
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ประเภท ก
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ประเภท ข
กองทุนรวมวายุภักษ หนึง่ โดยบลจ.กรุง ไทย
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1)

นับตั้งแต
ยอนหลัง
จั ดตั้งกองทุน
3 ป

เกณฑต าม
มาตรฐานของ
AIMC
นับตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน

วันจดทะเบียน

ยอนหลั ง
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

1 ธค. 46
1 ธค. 46
4 ธค. 46
1 ธค. 46

0.41%
0.04%
0.80%
0.39%

6.00%
3.22%
7.64%
3.79%

13.21%
3.83%
23.28%
10.75%

13.97%
5.26%
23.11%
11.51%

19.85%
18.61%
19.74%
17.41%

93.67%
49.84%
186.09%
89.75%

18.85%
18.85%
17.52%
18.85%

-

1.37%

11.64%

35.50%

30.82%

11.25%

-

-

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

1) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index
และรอยละ 25 ของอั ตราดอกเบีย้ เงินฝากวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแ ก BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตราสารทุน
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

ชื่อกองทุ นรวม

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

เกณฑตาม
นับตั้งแต มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

3 เดือ น

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว (KTLF) 2)

22 ต.ค.46
15 พ.ย. 47

10.9092
13.5076

4.17%
2.78%

22.48%
22.19%

65.64%
66.86%

61.85%
63.96%

55.70%
41.17%

100.40%
42.46%

13.43%

กองทุนเปดกรุงไทยหุนทุนปนผล (KTSF) 3)

10 ก.ค. 43

9.5308

3.84%

21.35%

64.87%

62.22%

N/A

46.71%

9.31%

กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮหุนระยะยาว (KSLTF)

27 ธ.ค 49
27 ธ.ค 49
2 ก.พ 50

14.0822
14.0469
16.9893

0.15%
-0.39%
1.12%

13.15%
11.37%
20.75%

47.13%
43.70%
64.50%

41.85%
38.33%
63.83%

40.89%
40.54%
N/A

40.86%
40.51%
69.99%

6.78%
6.78%
9.53%

-

-

2.44%

22.94%

70.98%

63.25%

8.05%

-

-

28 มิ.ย 50

9.8602

1.16%

21.01%

74.09%

65.30%

N/A

-1.57%

-5.53%

-

-

1.73%

20.99%

74.25%

64.54%

N/A

-

-

กองทุนเปดกรุงไทย-ทรีนตี ี้ปนผล (KTTN) 1)

กองทุนเปดกรุงไทยชาริอะฮเพือ่ การเลี้ยงชีพ (KSRMF)
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว 70/30 (KTLF 70/30)
เกณฑม าตรฐาน (Benchmark) 4)
กองทุนเปดกรุงไทยหุนระยะยาว SET50 (KSET50LTF)
เกณฑม าตรฐาน (Benchmark) 5)

21.46%

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 6 ครั้งรวม 5.85 บาทตอ หนวย
2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 4 ครั้งรวม 0.65 บาทตอ หนวย
3) คํานวณผลการดําเนินงานตัง้ แตวันที่ 9 มีนาคม 2550 เนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนและนโยบายการลงทุน
3) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 7 ครั้งรวม 3.35 บาทตอ หนวย
4) AIMC Benchmark = คํานวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)
5) AIMC Benchmark = คํานวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET50 Index)
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กองทุนรวมผสม
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

ชื่อกองทุ นรวม
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส (TOF) 1)
กองทุนเปดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) (RMF1)
กองทุนเปดไทยสรางโอกาส 2 (TOF2)
เกณฑม าตรฐาน (Benchmark)

2)

3)

SET Index

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

เกณฑตาม
นับตั้งแต มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

3 เดือ น

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

21 ก.พ. 45
18 ก.ย. 45

16.1773
26.4105

2.59%
2.67%

19.94%
22.62%

66.64%
69.23%

63.20%
69.48%

38.39%
50.29%

238.24%
164.13%

66.37%
66.03%

25 ต.ค. 45

14.6166

2.58%

20.80%

69.51%

66.37%

37.65%

189.53%

67.33%

-

-

1.37%
2.44%

11.64%
22.94%

35.50%
70.98%

30.82%
63.25%

11.25%
8.05%

-

-

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 11 ครั้งรวม 9.45 บาทตอหนวย
2) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 11 ครั้งรวม 8.2 บาทตอหนวย
3) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจากตลาดหลักทรัพยฯ, รอยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index
และรอยละ 25 ของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB

กองทุนรวมตราสารหนี้
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

ชื่อกองทุ นรวม
กองทุนเป ดกรุงไทยตราสารหนี้ปนผล (KTDF) 1)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) (RMF2)
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) (RMF3)
เกณฑม าตรฐาน (Benchmark) 2)

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

3 เดือ น

6 เดือน

9 เดือน

ยอนหลัง
1 ป

เกณฑตาม
นับตั้งแต มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
3 ป
จัดตั้งกองทุน

4 ธ.ค. 43
18 ก.ย. 45
20 ต.ค. 48

10.9338
12.3002
11.8868

0.97%
1.26%
1.20%

1.34%
1.07%
0.92%

-0.89%
0.04%
-0.08%

-2.75%
-3.02%
-3.12%

4.39%
5.12%
4.86%

3.35%
3.16%
4.50%

4.16%
3.37%
5.42%

-

-

1.25%

0.69%

0.02%

-1.60%

4.81%

-

-

1) มูลคาหนวยลงทุนหลังหักเงินปนผล 8 ครั้งรวม 1.88 บาทตอหนวย
2) AIMC Benchmark = คํานวณจากรอยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index)
และรอยละ 50 ของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB
* คํานวณผลตอบแทนเทียบเปนรอยละตอป

กองทุนรวมตลาดเงิน
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

ชื่อกองทุ นรวม

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

เกณฑตาม
นับตั้งแต มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

3 เดือ น

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

11 พ.ค. 49

11.0807

0.86%

0.77%

0.80%

1.01%

2.54%

2.98%

1)

-

-

0.68%

0.71%

0.72%

0.80%

1.88%

-

2.21%
-

กองทุนเปดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อ การเลี้ยงชีพ (RMF4) (RMF4)

9 ธ.ค. 51
4 มิ.ย. 52

10.0498
10.0458

0.63%
0.88%

0.57%
0.82%

0.37%
N/A

0.47%
N/A

N/A
N/A

0.49%
0.80%

1.69%
1.29%

-

-

1.44%

1.33%

1.24%

1.55%

N/A

-

-

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (KTSS)
เกณฑม าตรฐาน (Benchmark)

กองทุนเปดกรุงไทย เซฟวิ่ง ฟนด (KTSV)
เกณฑม าตรฐาน (Benchmark) 2)

1) AIMC Benchmark อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ลานบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB
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กองทุนรวมตลาดเงินตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

ชื่อกองทุนรวม
กองทุนเปดกรุงไทยโกลบอล เทรเชอรี่ ฟนด1 (KTGT1)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1)

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

เกณฑตาม
นับตั้งแต
มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

21 พ.ค. 2551

8.4944

-7.16%

-12.74%

5.01%

3.78%

N/A

-9.38%

-

-

-4.74%

-12.16%

7.00%

5.06%

N/A

-

-7.95%
-

1) อัตราดอกเบี้ย 7-Day LIBID (GBP) คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท

กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน (สิ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2552)

ชื่อกองทุนรวม
กองทุนเปดเคแทม อินเวสเมนท เลเจนด ฟนด (KTIL)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 1)
กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด (KT-Energy)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 2)
กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด (KT-Finance)
เกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 3)

วันจดทะเบียน

NAV ตอ
หนวย
(บาท)

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

ยอนหลัง

เกณฑตาม
นับตั้งแต
มาตรฐานของ
ยอนหลัง
จัดตั้งกองทุน AIMC นับตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
3 ป

3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1 ป

2 ก.พ. 2552

12.9895

4.98%

14.23%

24.76%

N/A

N/A

30.09%

-

-

5.52%

12.77%

22.21%

-

-

-

19.97%
-

3 ก.ค. 2552

12.1671

6.62%

N/A

N/A

N/A

N/A

21.89%

19.69%

-

-

5.50%

-

-

-

-

-

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.98%

0.42%

-

-

-

-

-

-

-

30 ต.ค. 2552 10.0334
-

-

1) Benchmark = คํานวณจากรอยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนจาก Dow Jones Global Titans Index,
รอยละ 40 ของอัตราผลตอบแทนจาก Dow Jones AIG Commodities Index และรอยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนจาก BarCap US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท
2) Benchmark = คํานวณจาก MSCI World Energy Index คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท
3) Benchmark = คํานวณจาก MSCI AC World Financials Index คํานวณโดยปรับสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนมาเปนเงินสกุลบาท

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน

¾ กลุมธุรกิจกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552)
รวมทั้งสิ้น 32 กองทุน
คิดเปนรอยละ 29.00% ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

64,640.52 ลานบาท

¾ กลุมธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552)
รวมทั้งสิ้น 6 กองทุน
คิดเปนรอยละ 5.39% ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ

12,021.36 ลานบาท

¾ กลุมธุรกิจกองทุนสวนบุคคล (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552)
รวมทั้งสิ้น 6 กองทุน
คิดเปนรอยละ 4.02% ของทรัพยสินทั้งหมดภายใตการจัดการ
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จากวิกฤติการณทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก
และมีผลตอการลงทุนทั้งตลาดเงินและตลาดทุน ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจึงมี
ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่ จ ะช ว ยสนั บ สนุ น ให อ งค ก รบรรลุ เ ป า หมายทางธุ ร กิ จ และเติบ โตอย า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกดาน เชื่อมโยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง รวมทั้งให
สอดคลองกับแนวทางการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ตามแนวนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย โดยการนําหลักการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ
กิจการ (Integrated Enterprise Risk Management Policy) มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยมี
จุดประสงคหลักเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและองคกรสามารถดําเนินธุรกิจไดตอเนื่องอยางมี
ประสิทธิภาพ
สําหรับป 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ย ง
ในภาพรวมของกิจการ ทบทวนกลยุทธและความเหมาะสมใหเพียงพอสอดคลองตอสถานการณ และ
นําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พรอมทั้งกําหนด
เกณฑกรอบความเสี่ยง (Risk Limits) ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนดูแลและ
ติดตามความเสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนภายใตความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
วิกฤตของเศรษฐกิจโลกในปที่ผานมา สงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินใน
ตางประเทศหลายแหง และยังขยายผลใหเกิดการปรับลด Credit Rating ของสถาบันการเงินตางประเทศ
อยางกวางขวาง ยังผลใหเกิดความผันผวนทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งตองปรับตัวใหทันตอการผันผวนดังกลาวอยางทันทวงที
อยางไรก็ตาม ในชวงวิกฤติยอมมีโอกาสในการลงทุนเกิดขึ้นเสมอ บริษัทจึงยังคงขยายการ
ลงทุนในตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในประเทศเกาหลีใต โดยเนนหลักการ
บริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (Integrated Risk Management) ซึ่งเชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยง
อยางครบวงจร ทั้งในเชิงปองกัน (Defensive) โดยการศึกษาอยางรอบคอบกอนการลงทุน ในเชิงรับ
(Passive) โดยการติดตามสถานการณการลงทุนอยางใกลชิด และในเชิงรุก (Active) โดยการประเมินผล
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ
ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน โดยมีการทบทวนเกณฑกรอบเงินลงทุน (Investment Limit)
รายงานประจําป 2552
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ใหทันสมัย รัดกุมรอบคอบและทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา อีกทั้งยัง
ประเมินความเหมาะสมของกลยุทธตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมความผันผวนของการดําเนินงาน
รวมทั้งปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว (Concentration Risk) ขึ้น
ในป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดพิจารณาการออกผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อ
เปนทางเลือกใหกับนักลงทุน เชน กองทุน KT-Energy, กองทุน KT-Finance ที่ลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทชั้นนําทั่วโลก รวมทั้งการลงทุนในกลุมประเทศใหมที่นาสนใจอื่นๆ เพื่อเปนทางเลือกใหมให
ลูกคาสามารถกระจายการลงทุนได
นอกจากที่กลาวมาขางตนแลว บริษัทยังไดพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อความตอเนื่องทาง
ธุรกิจ ใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนใหมีระบบสํารองของระบบคอมพิวเตอร
หลัก ณ สํานักงานใหญ และดําเนินการจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Disaster Recovery Center: DRC)
ซึ่งถือเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะชวยฟนฟูและลดความเสียหายจากการดําเนินงานในกรณีฉุกเฉิน อีก
ทั้งในปที่ผานมานี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับการกํากับดูแลองคกรใหดําเนินแนวทางตามนโยบายการ
กํากั บแบบรวมกลุ ม (Consolidated
Supervision)
เพื่อ ให ส อดคล อ งกับ นโยบายของ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
กาวสูแนวนโยบายการกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) และ Basel II
การกํากับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) เปนแนวทางการกํากับ
ธนาคารและกลุ มธุรกิ จทางการเงินของธนาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแกร งและความมั่น คง ทั้ งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกลุมฯ
เป น สํ า คั ญ และเพื่ อ ให เ ป น ไปตามแนวทางกํ า กั บ ของธนาคารแห ง ประเทศไทยกํ า หนด บริ ษั ท ได
ดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับนโยบายดังกลาว ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งในภาพรวมด า นการเงิ น ด า นกลยุ ท ธ แ ละด า น
ปฏิบัติการ ทั้งในสวนของการบริหารกองทุนภายใตการบริหารจัดการ และในสวนการ
บริหารจัดการขององคกร การประเมิน Risk Control Self Assessment (RCSA) และจัดทํา
นโยบายการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (Outsourcing) ใหสอดคลองกับนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2. เตรียมความพรอมในการจัดทําขอมูลความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
(Loss Data) จัดทํา Key Risk Indicator (KRI) รวมทั้งอัตราสวนการใหสินเชื่อแกลูกหนี้ราย
ใหญ (Single Lending Limit) เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ Basel II ที่ใชในการคํานวณ
เงินกองทุนของกลุมฯ
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ในรอบป 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน 12 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานและกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงใหเพียงพอ เหมาะสม
สอดคลองกับสภาวการณ และมุงเนนการกําหนดมาตรการปองกันและรองรับความเสี่ยงดานตางๆ
รวมทั้งผลกระทบของวิกฤตการณทางการเงินทั่วโลก เพื่อใหการดําเนินงานตางๆ บรรลุเปาหมายของ
องคกร

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนทชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจําป 2552

51

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 ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
เปนประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 นางพิทยา วรปญญาสกุล เปนกรรมการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 และนายปรีดา เหลาเจริญวงศ เปนกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2551 โดยมี นายเฉลิ ม โลกิจ แสงทอง ผูอํานวยการอาวุ โส สํานักตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบเขา
ประชุมครบทุกทาน และที่ประชุมไดเชิญผูบริหารระดับสูง ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน ผูอํานวยการอาวุโส สํานักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี เขารวมประชุมในวาระที่
เกี่ยวของ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
• ทบทวนรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจําป กอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจไดวา รายงานการเงินไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และมีการเปดเผยอยางพอเพียง ครบถวน และเชื่อถือได ซึ่งการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกจะเปนการประชุมโดยไมมีฝายบริหารรวมประชุมดวย เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความ
เปนอิสระ และความเปนกลางในการปฏิบัติงาน
• ดูแลงานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาและ
อนุมัติแผนการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และแผนงานการตรวจสอบภายใน ประจําป 2552 พรอมทั้ง
กํากับดูแลงานใหเปนไปตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
• พิจารณารายงานผลการกํากับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงแกไขในดานตางๆ เชน การบริหารจัดการความเสี่ย งดานเทคโนโลยี สารสนเทศ การ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ การปรับปรุงหรือจัดใหมีแนว
ปฏิบัติงานของบริษัทที่ครบถวนสมบูรณ และการอบรมใหความรูแกพนักงานในเรื่องกฎระเบียบที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน เปนตน
• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทําระบบ
การควบคุมภายในและการจัดทําแบบประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อมั่นใจไดวาระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
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• รวมหารือกับคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการในการบริหารจัดการหรือปรับเปลี่ยนกล
ยุทธเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายในเรื่องผลการดําเนินงานและผลประกอบที่ไดตั้งไว
• ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งชุดประจําป 2552 โดยการตอบ
คํ า ถามในแบบประเมิ น ตนเองสํ า หรั บ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามแนวปฏิ บั ติ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายดวย
ความรอบคอบ มีความเปนอิสระ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นวาบริษัทไดจัดทํางบ
การเงินและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน ตลอดจนไดให
ความเห็นและขอเสนอแนะตางๆเพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน

(ศาสตราจารย กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

รายงานของผูส อบบัญชีและงบการเงิน
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุน บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง
และครบถวนของขอ มูลในงบการเงิน เหลานี้ สว นสํ านักงานการตรวจเงิ น แผนดินเป น ผูรับ ผิด ชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ซึ่งกําหนดใหสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินตอ งวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดค วามเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา
งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชีที่บริษัทใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูจัดทําขึ้น
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2551 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของแตละปของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวจิราภรณ พิริยะกิจไพบูลย)
ผูอํานวยการสํานักงาน

(นางพิธาดา รถกิจ)
ผูอํานวยการกลุม
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