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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (Important Financial Information)

ฐานะทางการเงิน (Financial Standing)
สินทรัพย์รวม
Total Asset
หนี ้สินรวม
Total Liabilities
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว
Registered and Paid-up Capital
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
Number of shares
มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้น (บาท)
Par Value (Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity
ผลการดาเนินงาน (Operating Performance)
รายได้ รวม
Total Income
ค่าใช้ จ่ายรวม
Total Expense
กาไรสุทธิ
Net Profit
อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
Current Ratio (Times)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
Return on Equity: ROE (%)
อัตรากาไรสุทธิตอ่ รายได้ รวม (%)
Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
Return on Total Assets: ROA (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
Return on Fixed Assets (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)
Assets turnover (Times)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (เท่า)
Debt to Equity (Times)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
Earnings Per Share (Baht)
เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
Dividend Per Share (Baht)

หน่ วย : พันบาท
Unit : Thousand Baht
2558
2557

2561

2560

2559

1,427,427

1,139,993

911,670

812,175

702,940

436,855

386,057

301,483

249,689

214,094

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

10

10

10

10

10

990,572

753,936

610,187

562,486

488,846

2,302,119

1,814,918

1,443,130

1,179,042

942,774

1,607,410

1,340,950

1,121,774

899,650

724,158

555,783

379,705

257,181

222,688

181,821

3.76

3.19

3.09

3.31

3.46

56.11

50.36

42.15

39.59

37.19

24.14

20.92

17.82

18.89

19.29

38.94

33.31

28.21

27.42

25.87

1,543.24

771.84

382.06

267.08

363.46

1.61

1.58

1.57

1.45

1.34

0.44

0.51

0.49

0.44

0.44

49.53

37.70

30.51

28.12

24.44

27.79

18.99

12.86

11.13

9.09

22.75

16.00

11.60

10.25

7.50
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กราฟแสดงผลการดาเนินงานของบริษัท
ล้ านบาท

2,500

2,302.12

2,000

1,814.92
1,443.13

1,500

1,607.41

1,179.04

1,000

1,340.95

942.77
1,121.77
899.65

500

555.78

724.16
181.82

379.71
222.69

257.18

ปี 2558

ปี 2559

0

ปี 2557
รายได้ รวม (Total Income)

ค่าใช้ จ่ายรวม (Total Expenses)

ปี 2560

กาไรสุทธิ (Net Profit)

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิภายใต้ การจัดการของบริษัท

ที่มา : ข้ อมูลจากสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ปี 2561
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สารจากประธานกรรมการ
(Statement of the Chairman of Board of Directors)
ในปี 2561 เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตจากปี 2560 แต่เป็ นอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง
แม้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กายังคงเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และความ
เสีย่ งด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ที่เพิ่มสูงขึ ้น จากการดาเนินโยบายทางการค้ าของประเทศสหรัฐฯ จนทาให้
เกิดความขัดแย้ งกับประเทศจีน โดยการที่สหรัฐฯ จะจัดเก็บภาษี สนิ ค้ าเข้ าจากประเทศจีนในหลาย
ประเภทสินค้ า จนทาให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในตลาดมีความกังวลว่าเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จะชะลอตัวลง และทาให้ ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอ่อนตัวลง ประกอบกับการดาเนินนโยบายการขึ ้น
อัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐ จนทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายเงินทุนจากประเทศเกิดใหม่ไป
ยังประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว รวมถึงความผันผวนของตลาดหุ้นที่มีสงู จนทาให้ นกั ลงทุนมีการจัดสรร
เงินลงทุนไปยังตลาดตราสารหนี ้ระยะสันเพิ
้ ่มมากขึ ้น
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราร้ อยละ 4.2 เทียบกับอัตราการเจริ ญเติบโตที่ร้อยละ 3.8 ใน ปี 2560 จากการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในด้ านโครงสร้ าง
พื ้นฐานให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ประเทศ 20 ปี แม้ ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2561 เศรษฐกิจไทยก็มีการชะลอตัว ลงจาก
ผลของความขัดแย้ งทางการค้ าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศจีน จนทาให้ การส่งออกสินค้ าของไทยมีการชะลอตัว
ลง อีกทัง้ การเกิดอุบตั ิเหตุเรื อล่มจนทาให้ นกั ท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตราว 50 คน ทาให้ การท่องเที่ยวซึ่งเป็ นแหล่งรายได้ หลักของ
ประเทศมีการชะลอตัวลง
การให้ บริ การของบริ ษัทฯ ในด้ านผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการอานวยความสะดวกแก่ นักลงทุนนันมี
้ การดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริ ษัทฯ มีการออกผลิตภัณฑ์กองทุนให้ สอดคล้ องกับสภาวะตลาดทุนที่มีความผันผวนสูง และ
เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า โดยการออกกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์หลายๆ ประเภทในกองทุนเดียว (กองทุนมัง่ มี ศรี สุข)
เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน อีกทัง้ ได้ มีการเสนอทางเลือกในการลงทุนในรู ปแบบกองทุนที่ใช้ อัลกอริ ธึ่ม
(Algorithm Investment) ซึ่ง ได้ รั บ การตอบรั บจากนักลงทุน เป็ นอย่างดีในการเลือ กหุ้นเพื่ อ ทาการลงทุนโดยที่ร ะบบจะเป็ น
ผู้ดาเนินการ (KT BRAIN) ในด้ านการบริ การเพื่ออานวยความสะดวกต่อนักลงทุนด้ านอื่น บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาระบบ Mobile
Application และการปรับปรุง Website เพื่อให้ ง่ายต่อการใช้ งาน ตลอดจนการจัดทา Facebook Life ในช่วงที่มีเหตุการณ์ความ
ผันผวนทางการเงินเพื่อให้ นกั ลงทุนได้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาด้ าน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการอานวยความสะดวกด้ านต่างๆ แก่นกั ลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีคณ
ุ ภาพ
ด้ านผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ นัน้ ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ภายใต้ การจัดการรวมทังสิ
้ ้น 775,846 ล้ านบาท
เทียบกับสิ ้นปี 2560 ที่ 714,247 ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโตร้ อยละ 8.62 ในขณะที่อตุ สาหกรรมกองทุนรวมมีการเติบโตในอัตรา
ร้ อยละ 3.4
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้ า นักลงทุนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนที่ได้ ให้ ความ
ไว้ วางใจ ความเชื่อมัน่ และให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ ให้ เจริ ญเติบโตเป็ นบริ ษัทชันน
้ าที่มีความมัน่ คง มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มี
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คุณภาพทันสมัย ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้ านระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่
ทุ่มเทความสามารถในการทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทฯ ชันน
้ าในอุตสาหกรรม และขอให้ พนักงานทุกท่านตระหนักในหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ คุณธรรมและบรรษัทภิบาล มุ่งมัน่ ในการปฎิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้ างและพัฒนาบริ ษัทฯ
ให้ มีความเข้ มแข็งเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทังสร้
้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ลกู ค้ า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องตลอดไป

นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
ประธานกรรมการ

รายงานประจาปี 2561
Annual Report 2018

6

พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในรอบปี 2561
Development of the Company for the year 2018 (2561 B.E.)
การเปิ ดเสนอขายกองทุนใหม่ ในปี 2561
ตามที่บริ ษัทได้ มีแผนออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทต่างๆ เพื่อให้ มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
ทางเลือกและตอบโจทย์ความต้ องการของนักลงทุนภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงกองทุนประเภท Term Fund โดยจะ
เปิ ดจาหน่ายทุกสัปดาห์ ซึ่งบริ ษัทได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนในตลาดเป็ นอย่างดี โดยกองทุนที่บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเสนอขาย
กองทุนใหม่ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผา่ นมา รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 45 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีมลู ค่าทรัพย์สนิ กว่า
113,342,266,416.71 บาท มีดงั ต่อไปนี ้

Seq. ชื่อย่ อกองทุน

กองทุนเปิ ด

1

KT-GCINCOMER

2

KT-GCINCOME-A เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟั นด์ -A

เคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟั นด์ -R

ประเภทหน่ วย
ลงทุน

วันจด
ทะเบียน
กองทุน

ขนาดกองทุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

ชนิดรั บซื้อคืนหน่ วย
อัตโนมัติ

24 ม.ค. 2561

3,221,214,235.90

ชนิดสะสมมูลค่ า

31 ม.ค. 2561

508,187,256.72

3

KT-IGF-A

เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟั นด์ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย

ชนิดสะสมมูลค่ า

31 ม.ค. 2561

220,528,411.93

4

KT-MEE-A

กรุ งไทยมีทรั พย์

ชนิดสะสมมูลค่ า

29 มี.ค. 2561

1,138,298,050.17

5

KT-MUNG-A

กรุ งไทยมั่งคั่ง-A

ชนิดสะสมมูลค่ า

29 มี.ค. 2561

736,271,968.67

6

KT-SRI-A

กรุ งไทยศรี ศิริ

ชนิดสะสมมูลค่ า

29 มี.ค. 2561

2,669,712,817.57

7

KT-SRI-D

กรุ งไทยศรี ศิริ

ชนิดจ่ ายเงินปั นผล

29 มี.ค. 2561

534,578.83

8

KT-SUK-A

กรุ งไทยสุขใจ

ชนิดสะสมมูลค่ า

29 มี.ค. 2561

4,021,417,863.28

9

KT-SUK-D

กรุ งไทยสุขใจ

ชนิดจ่ ายเงินปั นผล

29 มี.ค. 2561

819,308.98

10

KT-MAB-A

เคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟั นด์

ชนิดสะสมมูลค่ า

15 พ.ค. 2561

106,315,781.81

11

KT-MFB-A

เคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟั นด์

ชนิดสะสมมูลค่ า

15 พ.ค. 2561

23,723,592.99

12

KT-MFE-A

เคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิต้ี ฟั นด์

ชนิดสะสมมูลค่ า

15 พ.ค. 2561

48,413,787.10

ชนิดสะสมมูลค่ า

31 พ.ค. 2561

934,576,844.95

Term Fund

13 มิ.ย. 2561

2,812,470,211.90

เคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ ทฟ
ิ ิ เชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิต้ี
ฟั นด์
กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ176

13

KT-WTAI-A

14

KTFF176

15

KT-CSBOND-A

เคแทม แคปปิ ตอล ซีเคียวริตี้ ฟั นด์

ชนิดสะสมมูลค่ า

14 มิ.ย. 2561

169,048,063.53

16

KTFF188

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ188

Term Fund

20 มิ.ย. 2561

3,833,598,736.93

17

KTFF189

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ189

Term Fund

26 มิ.ย. 2561

7,085,884,760.75

18

KTFF190

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ190

Term Fund

11 ก.ค. 2561

2,066,606,236.77

19

KTFF192

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ192

Term Fund

18 ก.ค. 2561

722,581,160.97

ชนิดสะสมมูลค่ า

31 ก.ค. 2561

190,728,736.69

20

KT-DHINCOME-A เคแทม ไดนามิค ไฮ อินคัม ฟั นด์
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Seq. ชื่อย่ อกองทุน

กองทุนเปิ ด

7

ประเภทหน่ วย
ลงทุน

วันจด
ทะเบียน
กองทุน

ขนาดกองทุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

21

KTFF191

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ191

Term Fund

2 ส.ค. 2561

11,132,484,703.89

22

KTFF194

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ194

Term Fund

8 ส.ค. 2561

3,022,112,341.96

23

KTFF193

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ193

Term Fund

22 ส.ค. 2561

5,495,513,919.26

24

KTFF195

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ195

Term Fund

22 ส.ค. 2561

4,295,059,225.17

25

KTFF196

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ196

Term Fund

29 ส.ค. 2561

1,364,683,675.65

26

KTFF198

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ198

Term Fund

5 ก.ย. 2561

2,715,591,364.01

27

KTFF197

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ197

Term Fund

12 ก.ย. 2561

1,486,516,086.41

28

KTFF199

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ199

Term Fund

19 ก.ย. 2561

1,029,433,198.03

29

KTFF200

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ200

Term Fund

26 ก.ย. 2561

2,095,095,430.14

30

KTFF201

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ201

Term Fund

10 ต.ค. 2561

2,815,755,285.69

31

KT-BRAIN

กรุ งไทย เอไอ เบรน

ตราสารทุน

12 ต.ค. 2561

326,164,698.64

32

KTFF204

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ204

Term Fund

17 ต.ค. 2561

1,453,969,891.97

33

KTFF205

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ205

Term Fund

25 ต.ค. 2561

5,737,896,652.38

34

KTSUPAI1

กรุ งไทย ธนทรั พย์ 1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย

Term Fund

29 ต.ค. 2561

2,005,339,247.30

35

KT-MUNG-D

กรุ งไทยมั่งคั่ง-D

ชนิดจ่ ายเงินปั นผล

30 ต.ค. 2561

2,123,472.46

36

KTFF209

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ209

Term Fund

6 พ.ย. 2561

11,024,485,012.96

37

KT-MEE-D

กรุ งไทยมีทรั พย์

ชนิดจ่ ายเงินปั นผล

8 พ.ย. 2561

288,539.53

38

KTFF202

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ202

Term Fund

14 พ.ย. 2561

4,342,443,074.22

39

KTFF211

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ211

Term Fund

21 พ.ย. 2561

3,488,632,422.48

40

KT-BRAIN RMF

RMF ตราสารทุน

22 พ.ย. 2561

30,798,557.90

41

KTSUPAI2

กรุ งไทย ธนทรั พย์ 2 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย

Term Fund

26 พ.ย. 2561

810,034,650.72

42

KTFF203

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ203

Term Fund

28 พ.ย. 2561

705,040,180.86

43

KTFF206

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ206

Term Fund

4 ธ.ค. 2561

2,431,229,079.08

44

KTFF210

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ210

Term Fund

4 ธ.ค. 2561

5,438,716,352.81

45

KTFF216

กรุ งไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ216

Term Fund

19 ธ.ค. 2561

9,581,926,946.75

รวม

113,342,266,416.71

กรุ งไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ

ด้ านพันธมิตรในการจัดจาหน่ ายหรือเสนอขายหน่ วยลงทุน
โดยสรุ ปในปี พ.ศ. 2561 บริ ษัทได้ ทาการลงนามแต่งตังพั
้ นธมิตรรายใหม่ เป็ นผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน เพิ่มเติมจานวน 6 ราย คือ 1) ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) 2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) 3) ธนาคารยูโอบี
จากัด (มหาชน) 4) บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ า ซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด 5) บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วย
ลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด 6) บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
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ทังนี
้ ้ ข้ อมูล ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2561 บริ ษัทมีพนั ธมิตรที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สนับสนุนการขายฯ ทังในกลุ
้
ม่ ธุรกิจบริ ษัท
หลักทรัพย์ และกลุม่ ธุรกิจธนาคารและอื่นๆ รวมแล้ วทังสิ
้ ้น 50 ราย
ระบบงานนายทะเบียนกองทุนรวม
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน่ ในการให้ บริ การ โดยให้ ความสาคัญกับความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้ อง และสร้ างความ พึงพอใจใน
การใช้ บริ การของลูกค้ า ซึง่ ในปี พ.ศ. 2561 มีการพัฒนาระบบทะเบียนกองทุนรวมของ บลจ. โดยร่วมพัฒนาระบบ KTAM Smart
trade รู ปแบบใหม่ ทังในรู
้ ปแบบของ Web browser และ Mobile App เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทาธุรกรรมซื ้อขายหน่วย
ลงทุนให้ กบั ลูกค้ า โดยสามารถใช้ งานได้ บน Smart Phone ทังระบบ
้
Android และ IOS และร่ วมพัฒนาระบบให้ รองรับการเปิ ด
บัญชี และการทาธุรกรรมซื ้อขายกองทุนผ่านระบบ KTB Next เพื่อเพิ่มช่องทาง และความสะดวกในการทาธุรกรรมของลูกค้ า
รวมถึงการพัฒนาระบบงานให้ รองรับกองทุน Fund of Fund ซึง่ เป็ นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนที่บริ หารจัดการโดยบริ ษัทฯ และให้
การสนับสนุนและร่วมทดสอบระบบกับตัวแทนขายหน่วยลงทุนรายใหม่ๆ ที่เข้ าร่วมใช้ งานระบบ Fund Connext
บริการงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาปรับปรุ ง Mobile Application KTAM Smart Trade บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ท โฟน (ผ่านระบบ
IOS และระบบ Android ) เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ าถึงข้ อมูลสมาชิก และสามารถทารายการสับเปลี่ยนสัดส่วนการ
ลงทุน หรื อนโยบายการลงทุน สาหรับในปี 2562 ทาการเพิ่มฟั งก์ชนั่ ใหม่ให้ สมาชิกคงเงินขอรับเงินเป็ นงวด สามารถเปลีย่ นแปลง
งวด และหรื อจานวนเงินที่ขอรับ (KTAM Online Switching Policy) บนเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด และข้ อตกลงระหว่าง
กองทุนกับบริ ษัทจัดการ
ด้ านธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาตัวแทนขายอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ ริเริ่ มในการเพิ่มช่องทางการขายกองทุนผ่านผู้แนะนาการลงทุนอิสระ (ตัวแทนขายอิสระ) ขึ ้นเมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 เพื่อขยายฐานลูกค้ าและเพิ่มยอดขายกองทุน โดยตัวแทนขายอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้แนะนาการลงทุนที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ (กลต.) และบริ ษัทได้ กาหนดคู่มือ
ปฏิบตั ิงานของตัวแทนขายอิสระเพื่อควบคุมไม่ให้ เกิดความเสี่ยงในการรับผิดของบริ ษัท อันเกิดจากการกระทาของตัวแทนขาย
อิสระไว้ ด้วย โดยสรุปผลการดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีตวั แทนขายอิสระ จานวน 132 ราย และมีมลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิกว่า 5,501 ล้ านบาท
การเข้ าร่ วมโครงการต่ างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ในช่ ว งปี 2561 มี พัฒ นาการที่ สาคัญ ของบริ ษัท ที่เ กี่ ยวกับ การเข้ าร่ วมโครงการการให้ บ ริ การออกแบบการลงทุน
“โครงการ 5 ขันมั
้ น่ ใจลงทุน” ของสานักงานคณะกรมมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( “สานักงาน ก.ล.ต.”) และการ
ประกาศใช้ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและแนวปฏิบตั ิ (Investment Governance Policy : I Code ) ดังมีรายละเอียด ดังนี ้
1. โครงการ 5 ขันมั
้ น่ ใจลงทุน
สานักงาน ก.ล.ต. มียุทธศาสตร์ สาคัญในการการผลักดันให้ คนไทยตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนทาง
การเงิน โดยเน้ นการปฏิบตั ิให้ ได้ จริ ง เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายความอยู่ดีมีสขุ ทางการเงินในระยะยาว ซึ่งคนไทยจาเป็ นต้ องได้ รับ
คาแนะนาและวางแผนทางการเงินจากผู้ให้ คาปรึ กษาที่มีความรู้ มีการให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ และคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ใช้ บริ การเป็ นสาคัญ จึงเป็ นที่มาของโครงการ 5 ขันมั
้ น่ ใจลงทุน ซึ่งเป็ นโครงการที่สนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจทังรายปั
้
จจุบนั
และรายใหม่ให้ บริ การด้ านการให้ คาแนะนาและวางแผนทางการเงิน (wealth advice)อย่างครบวงจรมากขึ ้น แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปที่มี
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เงิ น ลงทุน (investable assets) โดยไม่จ ากัด การบริ ก ารเพี ยงเฉพาะผู้ลงทุน รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ มี เ งิ น ลงทุน สูง เท่า นัน้ ดัง นัน้
สานักงาน ก.ล.ต. จึงได้ เชิญชวนสถาบันการเงินต่างๆ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์
Fintech & Start up และบริ ษัทประกัน ซึง่ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)(“บริ ษัทจัดการ”) ได้ ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว จึงได้ เข้ าร่วมโครงการฯและได้ รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และ
ได้ เริ่ มให้ บริ การดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็ นต้ นไป
2. การประกาศใช้ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและแนวปฏิบตั ิ (Investment Governance Policy : I Code )
ด้ วยสานักงาน สานักงาน ก.ล.ต. ได้ นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการลงทุนสาหรับผู้ลงทุนสถาบัน
(Investment Governance Code : I Code) เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันอย่างมีธรรมาภิ
บาลตามแนวทางสากล และโดยที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเป็ นหนึ่งในผู้ลงทุนสถาบัน ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ เชิญชวนให้
เข้ าร่ วมประกาศความตังใจในการที
้
่จะนา I Code ไปปฏิบตั ิ ซึ่งบริ ษัทได้ ประกาศรับการปฏิบตั ิตาม I Code ไปแล้ ว เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2560 แต่อย่างไรก็ดี หลักปฏิบตั ิสาคัญประการหนึ่งของ I Code ได้ กาหนดให้ บริ ษัทจัดการเปิ ดเผยนโยบายธรรมา
ภิบาลการลงทุน และการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงได้ ประกาศใช้ นโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน (I Code ) โดยให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 2 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป และได้ ประกาศใช้ แนวปฏิบตั ิตามนโยบาย
ธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Guideline) โดยให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและแนวทางปฏิบตั ิ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ให้ ลกู ค้ า / ผู้ลงทุนทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัท รายงานประจาปี และสือ่ สาธารณะอื่นใดของบริ ษัท
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ผลงานพิสูจน์ ความเป็ น “มืออาชีพ”
(The company's portfolio to show professionalism)
ตลอดระยะเวลาในปี 2561 บริ ษัทมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างสรรค์กองทุนที่มีนวัตกรรมใหม่ๆให้ กบั นักลงทุน เพื่อโอกาส
ในการสร้ างผลตอบแทนที่ดี และได้ รับการตอบรับที่ดีอย่างมากมาย ประกอบด้ วย กองทุนมัง่ มีศรี สขุ เป็ นกองทุนประเภท
Asset Allocation ที่นกั ลงทุนสามารถเลือกลงทุนตามความเสีย่ งและผลตอบแทนที่คาดหวังได้ กองทุนเปิ ดกรุงไทย เอไอ เบรน (
KT-BRAIN) ที่ คัด เลื อ กหุ้น ทัง้ จากตลาด SET และ MAI กว่ า 700 ตัว ผ่ า นระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ( AI) ในการวิ เ คราะห์
ปั จจัยพื ้นฐาน ข้ อมูลทางการเงินเป็ นรายบริ ษัท เพื่อสร้ างผลตอบแทนโดยรวมให้ เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง(SET Total Return ) และ
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย( TFFIF) บริ ษัทเป็ นผู้จัดการกองทุนร่ วม มีมูลค่าโครงการกว่า 40,000
ล้ านบาท ทางด้ านกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ารายใหม่ อาทิ กองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กองทุนสารองเลี ้ยงชีพของพนักงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ของกลุม่ บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงาน บริ ษัทท่าอากาศยานไทย จากัด ส่งผลให้ AUM ของกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 99,123 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15.1% จากปี 2560 นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มอบเงิน
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จานวน 1,128,061.23 บาท ซึ่งเป็ นรายได้ จากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิ ดกรุ งไทย
บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย ( KTBTHAICG) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการ
พัฒนาอื่นๆของมูลนิธิชยั พัฒนา
บริ ษัทได้ รับรางวัลมากมาย รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ในกลุ่มกองทุนสะสมทรั พย์ตราสารหนี ้ ( Money
Market) จากการบริ หารกองทุนเปิ ดกรุ งไทยตราสารหนี ้ระยะสัน้ (KT-ST) ซึ่ง มีผลการดาเนินงานเป็ นอันดับ 1, รางวัล Asia
Pacific Entrepreneurship Awards 2018 Thailand (APEA 2018 ) ในฐานะผู้นาองค์กรธุรกิจดีเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในสาขา Financial Services Industry, รางวัลบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนดีเด่น ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards
2018
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทมีความตัง้ ใจทางานอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายด้ านการลงทุน โดยการทางานจะยึดหลักธรรมาภิบาล และจะเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ที่มีการบริ การและการบริ หารงานที่ดีเยี่ยม เป็ นทางเลือกแรกของนักลงทุนตลอดไป
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บลจ.กรุ งไทยคว้ ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่ งปี 61

นายสมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards
2018 จัดโดยวารสารการเงิ นธนาคาร มอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ในกลุ่มกองทุนสะสมทรั พย์ ตราสารหนี ้
(Money Market) ให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) จากการบริ หารกองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสาร
หนี ้ระยะสัน้ (KT-ST) ซึง่ มีผลการดาเนินงานเป็ นอันดับ 1 โดยมีนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดั การ บลจ.กรุงไทย เป็ น
ผู้รับมอบ และมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (กลาง) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี
บลจ.กรุ งไทยคว้ ารางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2018 Thailand (APEA 2018)
นางชวินดา หาญรั ตนกูล (กลาง) กรรมการ
ผู้ จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น
กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) รั บ รางวั ล Asia
Pacific Entrepreneurship Awards 2 0 1 8
Thailand (APEA 2018) ในฐานะผู้นาองค์กร
ธุรกิจดีเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในสาขา
Financial Services Industry จากนางสาวชุติมา
บุ ณ ยประภั ศ ร (ขวา) รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ และนายดาโต๊ ะ วิลเลี่ยม เอิง
(ซ้ าย) ประธาน เอ็นเตอร์ ไพรส์ เอเซีย ในงาน
Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018
ณ ห้ องเบญจสิริแกรนด์ บอลรู ม โรงแรมแมริ
ออท กรุงเทพฯ สุขทุ วิท
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KTAM รับมอบรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนดีเด่ น
นายวีระ วุฒิคงศิริกูล (กลาง) รอง
กรรมการผู้จัด การอาวุโส ผู้บ ริ ห ารสายงาน
จัดการลงทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุ งไทย จากัด (มหาชน) หรื อ KTAM รับมอบ
รางวัลบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุนดีเด่น
จากนายภากร ปี ตธวัช ชัย (ที่ 2 จากขวา)
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล SET
Awards 2018 โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์
(ที่ 1 จากขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสาร
การเงิ นธนาคารและผู้ร่ วมก่อตัง้ รางวัล SET
Awards ร่วมแสดงความยินดี

KTAM บริหารเงินสหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน กรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) หรื อ KTAM ได้ รับความไว้ วางใจจากสหกรณ์
ออมทรั พย์ พนักงานบริ ษัทการบิน ไทย จากัด บริ หาร
กองทุน ส่ว นบุค คล (Private Fund) มูล ค่ า 500 ล้ า น
บาท โดยมีนายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นัก งานบริ ษั ท การบิ น ไทย (ที่ 3
จากซ้ าย)และนางชวิ น ดา หาญรั ต นกู ล กรรมการ
ผู้จดั การ บลจ.กรุงไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมในพิธีลงนาม
บันทึกข้ อตกลงสัญญาว่าจ้ าง

12
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KTAM ได้ รับความไว้ วางใจบริหารกองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานการบินไทย
เรื อ อากาศเอก กนก ทองเผื อ ก (กลาง)
รอ ง ก รรม ก า รผู้ อ า นว ยก ารใ หญ่ สาย
บริ หารงานกฎหมาย บริ ษัทการบินไทย จากัด
(มหาชน) ลงนามร่ วมกับนางชวินดา หาญ
รั ตนกูล (ที่2ซ้ าย) กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท
หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) ในพิธีลงนาม สัญญาการจัดการ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พนักงาน บริ ษัทการ
บิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง จดทะเบี ย น
แล้ ว โดยบลจ.กรุ งไทยได้ รับความไว้ วางใจ
และแต่งตังให้
้ บริ หารกองทุนสารอง เลี ้ยงชีพ
ร อ บ ร ะ ย ะ เ ว ล า 3 ปี ตั ง้ แ ต่ 2 5 6 1 –
2563 มูลค่ากว่า 12,000 ล้ านบาท

กสจ.ต่ อสัญญาบลจ.กรุ งไทย ดูแลรทะเบียนสมาชิกรอบที่ 3
นายประเสริ ฐ บุญเรื อง ประธานกรรมการ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ สาหรับลูกจ้ างประจาของส่วน
ราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว (กสจ.) และนางชวินดา
หาญรั ต นกู ล กรรมการผู้จัด การ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์
จัด การกองทุน กรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) ลงนาม
ร่ ว มกั น ในพิ ธี ล งนามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ บริ ษั ท จั ด การ
ทะเบียนสมาชิก กสจ. โดยบลจ.กรุ งไทย ได้ รับความ
ไว้ วางใจ ให้ เป็ นบริ ษัทจัดการทะเบียนสมาชิก กสจ.
เป็ นรอบสัญญาที่3 โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ 1 กันยายน
2561 เป็ นต้ นไป
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บลจ.กรุ งไทยบริหารกองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานธ.ก.ส. 2 ปี
นายสุ วิ ท ย์ ตรี รั ต น์ ศิ ริ กุ ล ประธาน
กรรมการกองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ พนั ก งาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ซึ่ ง จดทะเบี ย นแล้ ว (ที่ 3 จากขวา)
พร้ อมด้ วย นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการ
ผู้ จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น
กรุ งไทย จากัด (มหาชน) หรื อ KTAM (ที่ 3 จาก
ซ้ าย) ร่วมในพิธีมอบสัญญาแต่งตังบริ
้ ษัทจัดการ
กองทุน และนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพพนักงาน ธ.ก.ส. ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว โดย
บลจ.กรุ งไทยได้ รับความไว้ วางใจให้ เป็ นบริ ษัท
จัดการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และนายทะเบียน
สมาชิก กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ อายุสญ
ั ญา 2 ปี
ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. ส านั ก งานใหญ่
(บางเขน)
KTAMเปิ ดขายKT-GCINCOMEเน้ นตราสารหนีท้ ่ วั โลก
นางชวิ น ดา หาญรั ต นกู ล (กลาง)
กรรมการผู้ จัด การ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การ
กองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) พร้ อม
ผู้ บริ ห าร แจ้ งการเปิ ดจ าหน่ า ยกองทุน เปิ ด
เคแทม โกลบอล เครดิ ต อิ น คัม ฟั น ด์ ( KTGCINCOME) IPO 18-25 ม.ค.นี ้ เน้ นลงทุนใน
ตราสารหนี ้ทัว่ โลก มีนโยบายรับซื ้อคืน อัตโนมัติ
ทุกไตรมาสเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ กบั ผู้ลงทุน
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กองทุน KTBTHAICG สมทบมูลนิธิชัยพัฒนากว่ า1ล้ านบาท
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิ การมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ เกี ยรติรับมอบเงิยสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาจากนางชวินดา
หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) และคณะผู้บริ หารของบริ ษัท จานวน
1,128,061.23 บาท ซึ่ ง เป็ นรายได้ จ ากค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การของกองทุน เปิ ดกรุ ง ไทย บุญ ตรง ธรรมาภิ บ าลไทย
( KTBTHAICG) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ ณ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา

บลจ.กรุ งไทย ลุยโครงการ 5 ขัน้ มั่นใจลงทุน ของสานักงาน ก.ล.ต.
นางชวิ น ดา หาญรั ต นกู ล กรรมการ
ผู้ จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น
กรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) หรื อ KTAM น าที ม
ผู้บริ หาร ประกาศเข้ าร่ วม “โครงการ 5 ขันมั
้ น่ ใจ
ลงทุ น ” ของส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้ วย
การให้ บริ การออกแบบการลงทุนเพื่อเป็ นตัวช่วย
สาคัญให้ ประชาชนได้ รับการดูแ ลการลงทุน ที่
ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความมัน่ คงทางการเงิน
ในระยะยาว
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KTAMผ่ านการรับรองระบบความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศISO/IEC27001:2013
นางชวินดา หาญรัตนกูล(ที่2ซ้ าย) กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
พร้ อมที ม ผู้ บริ ห าร รั บ มอบใบรั บ รองระบบความมั่ง คง
ป ล อ ด ภั ย ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ISO /IEC
27001:2013 จากนางภัส นัน ท์ อรุ ณ วิ โ รจน์ (ที่ 2 ขวา)
ผู้ จัด การฝ่ ายการตลาด บริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด รี จิ ส ตร้ า ออฟ
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด โดยบลจ.กรุ งไทย ได้ รับการ
ตรวจประเมิ น และผ่ า นการรั บ รองระบบความมั่ น คง
ปล อ ด ภั ย ส าร ส นเ ทศ ต าม ม าต ร ฐาน ISO /IEC
27001:2013 สาหรั บ “ศุนย์ บริ การด้ านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Data Center)
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ข้ อมูลทั่วไป (General Information)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษัท
:
เลขทะเบียนบริ ษัท :
ประเภทธุรกิจ
:

ทุนจดทะเบียน

:

ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
เว็บไซต์

:
:
:
:

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
0107545000373
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนรวม”
2. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
3. ประกอบธุรกิจเป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
4. ประกอบธุรกิจเป็ นนายทะเบียนกองทุนรวม และทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
5. ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี สาหรับกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภทอื่นๆ และ
ประกอบธุรกิจเป็ นผู้จดั การทรัสต์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มี ทุนจดทะเบียน 200 ล้ านบาท (ชาระแล้ วเต็มจานวน) ประกอบด้ วยหุ้น
สามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120
0-2686-6100
0-2670-0411
www.ktam.co.th

ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัท
ปี 2539 บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ งไทย จ ากั ด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ทหลั กทรั พย์ จั ด การกองทุ นร วม
มหานคร จากัด” เริ่ มจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ด้ วยทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท (ชาระเต็มจานวน) โดยได้ รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
ปี 2542 ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ได้ เข้ าถือหุ้น ใหญ่ ร้ อยละ 99.99 ส่งผลให้ บริ ษัท เป็ นบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนแห่ ง
เดียวซึ่ง มี สถานะเป็ นรั ฐวิสาหกิจ และในวันที่ 4 สิงหาคม 2542 บริ ษัท จึงได้ เปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษัทหลั ก ทรั พย์ จัดการ
กองทุนรวม กรุงไทย จากัด” (KRUNGTHAI Asset Management Company) โดยเรี ยกชื่อย่อว่า “KTAM” เพื่อให้ เป็ นที่จดจา
ได้ ง่ายสาหรั บลูกค้ า คู่ค้า และบุคคลทั่วไป วันที่ 23 ธันวาคม 2542 บริ ษัท ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น
200 ล้ านบาท (ชาระแล้ วเต็มจานวน) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสะท้ อนให้ เห็นถึงภาพพจน์ของบริ ษัท ที่มีความพร้ อม
ในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้ างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้ า
ปี 2543 ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม
2543
ปี 2544 เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด ” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้ สะท้ อนถึงลักษณะ
การประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนของบริ ษัท
ปี 2545 แปรสภาพจากบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยใช้ ชื่อว่า “บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)”
ปี 2549 ได้ รับใบอนุญาตผู้จดั การลงทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549
ปี 2556 ย้ ายที่ทาการจากอาคารคิวเฮ้ าส์ สาทร มายังที่ทาการปั จจุบนั ณ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
ปี 2557 ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 255.7
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
และกิจการอื่นที่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
1. กองทุนรวม
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาต
เลขที่ 007/2539 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539 และได้ รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ 0010/2549 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยบริ ษัท
บริ หารจัดการกองทุนรวมทุกประเภท รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
2. กองทุนส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ป ระเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง
ใบอนุญาตเลขที่ 021/2543 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 โดยบริ ษัท รับบริ หารจัดการเงินลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลให้ กบั
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้ าสถาบัน โดยมีรูปแบบนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งลูกค้ าแต่ละรายสามารถ
กาหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และข้ อจากัดการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้
3. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ รับบริ หารกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรั พย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล ให้ กบั ห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การต่างๆของรัฐ ลูกจ้ างประจาของส่วนราชการ ธนาคารและสถาบัน
การเงิน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา โรงเรี ยนนานาชาติ โรงแรม โรงพยาบาล สหกรณ์ สมาคม นิติบคุ คลอาคารชุดต่างๆ
เป็ นต้ น ทัง้ ในรู ปแบบของ “กองทุนเดี่ยว” (Single Fund) สาหรั บนายจ้ างรายเดียว หรื อเป็ นรู ปแบบ “กองทุนร่ วม” (Pooled
Fund) และกองทุนร่ วมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ที่ประกอบด้ วยนายจ้ างหลายรายรวมกัน รวมถึงให้ คาปรึ กษา
แนะนาการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ จัดทาข้ อบังคับกองทุน ตลอดจนรับโอนกองทุน (เปลีย่ นผู้จดั การกองทุน)
4. นายทะเบียน
บริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนให้ กบั กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัท และให้ บริ การจัดทาทะเบียน
สมาชิกให้ กบั กองทุนสารองเลี ้ยงชีพต่างๆ ทังที
้ ่อยูภ่ ายใต้ การจัดการของบริ ษัทและกองทุนสารองเลี ้ยงชีพทัว่ ไป
5. ทรัสตี และผู้จัดการทรัสต์
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ใบอนุญาตเลขที่ ท-0062-04 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 โดยบริ ษัท ฯ ให้ บริ การเป็ นทรั สตีสาหรั บกองทรั สต์ เ พื่อลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภทอื่นๆ รวมทังให้
้ บริ การเป็ นผู้จัดการทรัสต์ ให้ กับทรัสต์ที่บริ ษัทไม่ได้ ทาหน้ าที่เป็ น
ทรัสตีด้วย
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ าองค์ กร และแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครั ฐ (SOD)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนที่มีผลการดาเนินงานโดดเด่น เป็ นทางเลือกแรกของผู้ลงทุน ด้ วยผลประกอบการ
และขนาดทรัพย์สนิ ภายใต้ การบริ หารจัดการอยูใ่ น 3 อันดับแรกของอุตสาหกรรม
พันธกิจ (Mission)
เสนอผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทที่สร้ างคุณค่าที่โดดเด่น เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายด้ วยทีมงานมืออาชีพ สร้ างความพึง
พอใจแก่ผ้ ลู งทุนและผู้เกี่ยวข้ องโดยยึดถือหลักการบริ หารจัดการที่ดี
คุณค่ าองค์ กร (Core Values)
F Fast รวดเร็ ว ทันใจ มีนวัตกรรม ตรงใจลูกค้ า
A Assist ช่วยเหลือ เป็ นคูค่ ิด เป็ นมิตร และอบอุน่
S Simple ง่าย สะดวก ทันสมัย เข้ าใจลูกค้ า
T Trust วางใจได้ มัน่ คง เป็ นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ
แนวนโยบายผู้ถอื หุ้นภาครัฐ (Statement of Direction)
SOD1: เป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนระดับแนวหน้ า ที่ได้ รับการยอมรับทังในและต่
้
างประเทศ
SOD2: เสริ มสร้ างความแข็งแกร่งขององค์กร ทังด้
้ านขนาด AUM ผลประกอบการ ทีมบุคลากร และระบบสนับสนุนภายในเพื่อ
ส่งเสริ มธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
SOD3: มุง่ สร้ างผลตอบแทนของกองทุนที่โดดเด่นอย่างยัง่ ยืน (Sustainable outstanding performance)
SOD4: ผสมผสานวัฒนธรรมองค์กรที่ม่งุ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การระดับมาตรฐานสากล ภายใต้ บรรยากาศการร่ วมกัน
ทางานที่อบอุน่ เป็ นมิตรแบบไทย (International Standard, Thai Touch)
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การวางแผนสถานการณ์ และความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงที่บริษัทอาจ
ทาไม่ ได้ ตามแผน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนรองรับ

ปั จ จั ยเ สี่ ยง ด้ า น ธุ ร กิ จ
เ ช่ น ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎเกณฑ์จากหน่วยงาน
ราชการ

- จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 3-5 ปี โดยมี ก าร - มี แ ผนการออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ เ พิ่ ม ความ
พิ จ ารณาปั จ จัย ภายในและภายนอกในการ หลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเงิ น เพื่ อ
ก าหนดกลยุท ธ์ การดาเนิน งาน รวมทัง้ มีการ กระจายความเสีย่ งในการลงทุน
ติ ด ตามวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง - สายงานการตลาดจั ด ท าแผนรองรั บ เพื่ อ หา
ต่อเนื่อง
รายได้ ทดแทนกรณียอดขาย / รายได้ ไม่เป็ นไป
- เ พิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทา ง ก า รเงิ น ใ ห้ มี ค วาม ตามเป้าหมาย
หลากหลาย และผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้
ในทุกสภาวะตลาด

ปั จจัยเสี่ยงด้ านการลงทุน
เช่น การผิดนัดชาระหนี ้ของ
ตราสารที่ ล งทุ น ความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี ้ย

- มีการกาหนดนโยบาย / กรอบการลงทุน และ - จัดเตรี ยมแผนฉุกเฉินกรณีต่างๆ เช่น ตราสารที่
ทบทวนเป็ นประจาสม่าเสมอ
ลงทุนถูก Downgrade / Default
- มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ก่อนการลงทุน
เพื่อใช้ กาหนดกลยุทธ์
- มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสมา่ เสมอ
เพื่อปรับกลยุทธ์ลงทุน

ปั จจัยความเสี่ยงด้ านการ
ปฏิบัติงาน
เช่ น ภั ย ธรรมชาติ การก่ อ
จลาจล ระบบงานขัดข้ อง ภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เป็ นต้ น

- ส่ง เสริ มให้ พ นักงานตระหนักถึงความสาคัญ
ของการบริ หารความเสี่ยง และส่งเสริ มให้ เกิด
เป็ นวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) อัน
จะนาไปสูก่ ารมีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ยงั่ ยืน
- มี ก ารประเมิ น ควบคุม ติ ด ตามและรายงาน
ความเสี่ย งต่อผู้บ ริ ห ารอย่างเป็ นระบบโดยมี
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ยง เช่ น การ
ประเมิ นความเสี่ย งด้ วยตนเอง (RCSA) การ
จั ด เก็ บ และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ความเสี ย หาย
(Loss Data Analysis) การจั ด ท าดั ช นี ชี ว้ ั ด
ความเสีย่ ง (Key Risk Indicators)
- จัด ให้ มี ศูน ย์ ส ารองที่ ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้
อย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินและ
ไม่สามารถปฎิบติงานที่สานักงานใหญ่ได้
- ยกระดับการบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ ให้ สอดรั บกับแนวโน้ มความ
เสี่ยงด้ าน IT ที่จะเพิ่มความสาคัญมากยิ่งขึ ้น
ในอนาคต

- ก าหนดให้ ทุก ฝ่ ายงานมี ผ้ ูป ระสานงานความ
เ สี่ ย ง ด้ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร ( Operational Risk
Coordinator: ORC) เพื่ อ เป็ นตั ว แทนในการ
สื่อสารและเสริ มสร้ างวัฒนธรรมความเสี่ยงของ
องค์กร
- ท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูลความเสี่ย งที่ ได้ รับจาก
ฝ่ ายงานต่างๆและจัดทาโครงการและแผนเพื่อ
ลดความเสีย่ งทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
- มี แ ผนรองรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(BCP) และมีการซักซ้ อมแผนตามสถานการณ์ที่
เหมาะสมในแต่ละปี
- ทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ย งด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง IT /
Cyber Risk Management Framework โ ด ย
แยกออกมาเป็ นนโยบายและ Framework
เฉพาะด้ า น จากเดิ ม ที่ เ ป็ นส่ว นหนึ่ ง ของการ
บริ หารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ
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ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ มในอนาคต
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่มีอตั ราการขยายตัวที่ชะลอตัวลงเล็กน้ อยจากปี
ก่อนหน้ า โดยเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วขยายตัวได้ ดี นาโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ได้ รับผลดีจากนโยบายการคลัง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่ งหลังของปี เศรษฐกิจยุโ รปเริ่ มเผชิญปั จจัยเฉพาะตัวในบางประเทศส่งผลให้ ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัว นอกจากนี ้ ประเด็นความตึงเครี ยดในเรื่ อง “สงครามการค้ า” ยังบัน่ ทอนความเชื่อมัน่ ส่งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจของ
กลุม่ ประเทศเกิดใหม่ (EM) อีกทัง้ นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ลดการผ่อนคลายลงก็ทาให้ เกิดกระแสเงินทุนไหลออกจาก EM
สาหรับในปี 2562 บริ ษัทฯ คาดว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยปั จจัยที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ แก่ การเจรจาทาง
การค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีน, การถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit), การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
และมาตรการกระตุ้นที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมไปถึงแนวโน้ มนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่สาคัญๆ ของโลก ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะ
ลดการผ่อนคลายลงต่อเนื่อง
สาหรั บประเทศไทย เศรษฐกิจในปี 2561 ยังได้ รับผลดีจากการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่ งปี แรก ผ่านการ
ส่งออกและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่ งหลังของปี เหตุการณ์เรื อล่มที่ภเู ก็ตบัน่ ทอนความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวลง
นอกจากนี ้ นโยบายการกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ ก็เริ่ มส่งผลต่อการส่งออกมากให้ เห็นชัดขึ ้น อุปสงค์ตา่ งประเทศที่ออ่ นตัวลง
สร้ างแรงกดดันต่อเศรษฐกิ จไทยให้ ช ะลอตัวลง อย่า งไรก็ ตาม อุป สงค์ ใ นประเทศยัง สามารถขยายตัวได้ ดี ทัง้ การบริ โภค
ภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ ทาให้ เศรษฐกิจยังคงขยายตัวในลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป กอปรกับอัตรา
เงินเฟ้ อที่อยู่ในกรอบนโยบายการเงิน ทาให้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ตัดสินใจขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในการประชุมครัง้
สุดท้ ายของปี ทาให้ อตั ราดอกเบี ้ยของไทยอยูท่ ี่ร้อยละ 1.75 ณ สิ ้นปี
สาหรับในปี 2562 บริ ษัทคาดว่าอุปสงค์ในประเทศจะยังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนสาคัญ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐ และ
การบริ โภคภาคเอกชน ขณะการก าหนดวัน เลือ กตัง้ ที่ แ น่น อนจะเป็ นผลดี ต่อ ความเชื่ อ มั่น ของภาคการลงทุน ด้ า นปั จ จัย
ต่างประเทศน่าจะเริ่ มมีบทบาทน้ อยลงตามฐานการส่งออกที่สงู รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ทาให้ คาดว่า
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวราวร้ อยละ 3.8 ในปี 2562 ด้ านอัตราเงินเฟ้ อมีแนวโน้ มลดลงเหลือร้ อยละ 0.6 ในปี 2562 ด้ วยผลของ
ราคาน ้ามันที่ลดลง ทาให้ กนง. อาจจะขึ ้นดอกเบี ้ยได้ ไม่มาก แต่ทิศทางดอกเบี ้ยนโยบายในประเทศยังคงเป็ นขาขึ ้นอยู่ เพื่อเป็ น
การสะสมขีดความสามารถในการดาเนินนโยบายการเงิ น (Policy space) และลดพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่ สูง ขึน้
(Search for Yield) จากที่อตั ราดอกเบี ้ยอยูร่ ะดับต่าเป็ นเวลานาน
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โครงสร้ างการบริหาร (Organization Structure)
ผังโครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)
แผนผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

กรรมการผู้จัดการ
(Chief Executive Officer)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee)
สานักตรวจสอบภายใน สานักกากับดูแลการปฏิบัติงาน
(Internal Audit Office)
(Compliance Office)

สายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สานักกรรมการ
กลยุทธ์ องค์ กร
และการตลาด 1
และการตลาด 2
ผู้จัดการ
(CEO Office) (Corporate Strategy (Business Development (Business Development
Group)
& Marketing Group 2)
& Marketing Group 1)
ฝ่ ายวิจัย
(Research
Dept.)
สานัก
ส่ งเสริม
ภาพลักษณ์
องค์ กร
(Corporate
Image and
Brand
Management
Office)

ฝ่ ายกลยุทธ์
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
(Corporate Strategy การตลาด นครหลวง
(Business Development
Dept)
& Marketing Dept.Greater Bangkok)
ฝ่ ายทรั พยากร
บุคคล
(Human Resources
Dept.)
ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์
(Customer
Relationship
Management
Dept.)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ภูมิภาค
(Business Development
& Marketing Dept.Provincial Area)

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด 2
(Business Development
& Marketing Dept. 2)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Committee)
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Dept.)

คณะกรรมการจัดการลงทุน
(Investment Committee)

สายงานกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ
(Provident Fund
Group)
ฝ่ ายกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ
(Provident Fund
Dept.)

สายงานกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนส่ วนบุคคล
(Property Fund & Private
Fund Group)

สายงานจัดการ
ลงทุน
(Investment
Management
Group)

ฝ่ ายปฏิบัติการกองทุน
(Operation Fund Dept.)

ฝ่ ายกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน
(Property Fund &
Infrastructure Fund Dept.)

ฝ่ ายลงทุน
ตราสารทุน
(Equity Dept.)

ฝ่ ายทะเบียนกองทุนรวม
(Mutual Fund
Registration Dept.)

ฝ่ ายลงทุน
ตราสารหนี ้
(Fixed Dept.)

ฝ่ ายทะเบียนกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ
(Provident Fund
Registration Dept.)

ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน
ธนบดี
(Private Wealth Dept.)
ฝ่ ายที่ปรึกษาและพัฒนา
ตัวแทนขายอิสระ
(Distributor
Development &
Consultant Dept.)

ฝ่ ายกลยุทธการ
ลงทุนและลูกค้ า
สัมพันธ์
(Strategic Asset
Allocation & Fund
Marketing Dept.)
ฝ่ ายลงทุน
ทางเลือก
(Alternative
Investment Dept.)
ฝ่ ายค้ า
หลักทรั พย์
(Dealing Dept.)
งานสนับสนุน
การลงทุน
(Support Unit)

สายงานปฏิบัติการ
(Operation Group)

สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Information Technology
Office)
ฝ่ ายบริการกลาง
(Central Service Dept.)
ฝ่ ายบัญชีการเงิน
(Corporate Finance &
Accounting Dept.)
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
จัดการทรัสต์
(Business Development &
Management Real Estate
Investment Trust Dept.)
ฝ่ ายกฏหมาย
(Legal Dept.)
งานสนับสนุนกองทุนรวม
(Fund Support Unit)
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คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

1. นายวัชรา ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2. นางดนุชา ยินดีพธิ
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสป
3. นายธวัช อยู่ยอด
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
4. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
6. นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์
กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7. นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ
8. นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรมการผู้จดั การ
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ประวัตโิ ดยสังเขปของคณะกรรมการบริษัท
นายวัชรา ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา
• Master of Science in Management Administration, Northrop University, California
U.S.A.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)
รุ่น 41/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 8/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 16/2012 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 13/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
รุ่น13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 6/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป
• กรรมการ บริ ษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทน เม้ นท์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
• ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• กรรมการ บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
• กรรมการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
• ประธานคณะกรรมการ สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
• ที่ปรึกษาสานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
• คณะกรรมการกากับการดาเนินงาน กองทุนรวมวายุภกั ษ์
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นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
• พาณิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกการจัดการ
• บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกการธนาคารและการเงิน
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง : ผู้บริ หารส่วนราชการ (นบส.) รุ่นที่ 2
• Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU, USA
• Middle Management Professional Development Program, Revenue Canada
• International Defense Resources Management, The Naval Postgraduate
School, Ministry of defense, USA
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียนโปแตชชัยภูมิ
• กรรมการ บริ ษัท ขนส่ง จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• เลขานุการรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน
• ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงวุฒิ) กระทรวงการคลัง
• กรรมการ บมจ.อสมท.
• กรรมการ ธนาคารออมสิน
• กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
• กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน MFC
• กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
• กรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
• รองผู้อานวยการ สานักงานคณะกรรการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
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นายธวัช อยู่ยอด
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (มศว.บางแสน)
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• กรรมการ บริ ษัทศรี ราชา กรี น พ้ อยท์ จากัด
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาด
เล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารกลุม่ กลุม่ เครือข่ายภาคกลาง
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุม
่ กลุม่ เครือข่ายภาคใต้
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้อานวยการฝ่ าย ผู้บริ หารสานักงานเขตสวนมะลิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

'

คุณวุฒิการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advance Management Program for Oversea Banker, Wharton School,
University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A.
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัท นครหลวง แคปปิ ตอล จากัด
(มหาชน)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• ประธานกรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
• กรรมการ บมจ.แนเชอรัล พาร์ ค
• กรรมการบริ หาร บริ ษัท เงินทุนหลักทรัพย์สยามซิตี ซินดิเคท จากัด
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นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา
• M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A.
• เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Taxes กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini Modern Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• โฆษกกระทรวงการคลัง
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
• กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
• กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• รองผู้อานวยการ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ผู้อานวยการสานักนโยบายระบบการเงิน และสถาบันการเงิน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ผู้อานวยการสานักนโยบายระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จากัด
• กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแล
กิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารสายงาน สายงานเครื อข่ายธุรกิจขนาดเล็กและ
รายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส ผู้บริ หารสายงาน สายงานเครื อข่ายธุรกิจขนาดเล็ก
และรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุม
่ กลุม่ เครือข่ายนครหลวง 1
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุม
่ เครือข่ายภาคใต้ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ผู้จดั การใหญ่ บริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• Senior Executive Vice President บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
• Executive Vice President บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
• Director Marketing ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด

นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรมการผู้จดั การ
คุณวุฒิการศึกษา
• MA. (Economics), University of Missouri Columbia, USA.
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่ น 1 มูลนิ ธิ สถาบันวิ จัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries : Exclusive
Class สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program : class 205/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders : class 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Ultra Wealth Class 2016
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
บลจ.กรุงไทย จากัด (มหาชน)
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การอาวุโส (ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์)
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
• ผู้อานวยการอาวุโส (ฝ่ ายที่ปรึ กษาบริ หารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล)
บล.เมอร์ ริล ลินซ์ ภัทร จากัด
• ผู้อานวยการอาวุโส (ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล) บงล. กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
• รองผู้อานวยการ (ผู้จดั การกองทุนส่วนบุคคล) ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.กรุงเทพ
• ผู้จดั การการตลาด (ฝ่ ายต่างประเทศ) บงล. ธนชาติ จากัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทที่พ้นจากตาแหน่ งระหว่ างปี 2561 - ไม่ มี -
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คณะผู้บริหารของบริษัท (Management Team)
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คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนาม ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตังเจริ
้ ญ
นายวีระ วุฒิคงศิริกลู
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาววรวรรณี ตังศิ
้ ริกศุ ลวงศ์
นางแสงจันทร์ ลี
นายกฤษณ์ ณ สงขลา
นายคมสันติ วงษ์ อารี
นายไพรัช มิคะเสน

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานจัดการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุนตราสารหนี ้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล
นายสมชัย อมรธรรม
นางสาวอสมา เลิศลดาศักดิ์
นางรุ้งตวัน อิศรพันธุ์
นายเฉลิม โลกิจแสงทอง
นายเสรี ระบิลทศพร
นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวฒ
ั น์
นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริ ฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุนธนบดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สานักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทะเบียนกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง

ประวัตโิ ดยสังเขปของผู้บริหารระดับสูง
นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรมการผู้จดั การ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• MA. (Economics), University of Missouri Columbia, USA.
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่ น 1 มูลนิ ธิ สถาบันวิจัยและพั ฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 19
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries : Exclusive
Class
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program : class 205/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders : class 3/2016
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร Ultra Wealth Class 2016
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• รองกรรมการผู้จด
ั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
บลจ.กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การอาวุโส (ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์)
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
• ผู้อานวยการอาวุโส (ฝ่ ายที่ปรึ กษาบริ หารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล) บล.เมอร์ ริล ลินซ์
ภัทร จากัด
• ผู้อานวยการอาวุโส (ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล) บงล. กรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
• รองผู้อานวยการ (ผู้จด
ั การกองทุนส่วนบุคคล) ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.กรุ งเทพ
• ผู้จด
ั การการตลาด (ฝ่ ายต่างประเทศ) บงล. ธนชาติ จากัด (มหาชน)
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นายวิโรจน์ ตัง้ เจริญ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
• รองกรรมการผู้จด
ั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 บลจ. กรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 บลจ. กรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
• ผู้อานวยการฝ่ าย ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บลจ. กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
• ผู้บริ หารฝ่ าย ฝ่ ายประสานงานธนาคารกรุ งไทย บลจ. กรุ งไทย จากัด (มหาชน)
• หัวหน้ างานพัฒนาธุรกิจหัวหน้ างานซื ้อขายหลักทรัพย์ บลจ. กรุ งไทย จากัด
• ผู้จด
ั การส่วนการตลาดหลักทรัพย์สถาบัน บล. วอร์ เบิร์ก ดิลลอน รี ด จากัด
• หัวหน้ าส่วน ฝ่ ายซื ้อขายหลักทรัพย์ บลจ. กสิกรไทย จากัด
• เจ้ าหน้ าที่การตลาดหลักทรัพย์สถาบัน ส่วนค้ าหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ บงล. นวธนกิจ
จากัด
• เจ้ าหน้ าที่ลงทุน ฝ่ ายการเงิน บริ ษัทสามัคคีประกันภัย จากัด
• นักการตลาด – สถานีบริ การ บริ ษัทน ้ามันคาลเท็กซ์ (ไทย) จากัด
• เจ้ าหน้ าที่การตลาด บริ ษัทสยามซานิทารี่ จากัด
นายวีระ วุฒคิ งศิริกูล
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริ หารสายงานจัดการลงทุน
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ ทางาน
• ที่ปรึ กษาด้ านยุทธศาสตร์ การลงทุน สานักงานประกันสังคม
• ที่ปรึ กษาการบริ หารความเสี่ยงและการบริ หารสินทรัพย์และหนี ้สิน บมจ. ทีโอที
• ที่ปรึ กษาการบริ หารความเสี่ยงหนี ้ต่างประเทศ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
• ที่ปรึ กษาการบริ หารความเสี่ยง สานักงานประกันสังคม
• รองผู้จด
ั การใหญ่ บริ ษัท ทุนลดาวัลย์ จากัด
• รองผู้อานวยการสานักบริ หารเงิน ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
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นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย (ฟูลเลอร์ ตน
ั)
เมืองฟูลเลอร์ ตนั รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแครนตัน เมืองสแครนตัน รัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ ฝ่ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ บลจ. บัวหลวง จากัด
• ผู้บริ หาร ฝ่ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนักลงทุนสถาบัน
บลจ. กสิกรไทย จากัด
• ผู้บริ หารฝ่ ายการตลาด ผู้ลงทุนบุคคล บลจ. กสิกรไทย จากัด
• ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บลจ. กสิกรไทย จากัด
• ผู้อานวยการ ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บลจ. กสิกรไทย จากัด
• รองผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการลงทุน บลจ. กสิกรไทย จากัด
• ผู้ช่วยผู้จด
ั การ ฝ่ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จด
ั การ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
• ผู้จด
ั การกองทุนตราสารทุน บลจ. บัวหลวง จากัด
• หัวหน้ า ส่วนวิจย
ั บลจ. บัวหลวง จากัด
• เจ้ าหน้ าที่วเิ คราะห์หลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จากัด (มหาชน)
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 บมจ. หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน กรุ งไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ บลจ. พรี มาเวสท์ จากัด
• ผู้จด
ั การ ฝ่ ายวางแผนการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บลจ. ทหารไทย จากัด
• หัวหน้ าส่วน ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บลจ. กสิกรไทย จากัด
• ผู้จด
ั การ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล บล. เมอร์ ริล ลินช์ ภัทร จากัด
• นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจยั ภัทร
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นางสาววรวรรณี ตัง้ ศิริกุศลวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานปฏิบตั ิการ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
• Six Sigma Black Belt Certified, Georgia Technology University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีและภาษี อากร Mercer University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจและการบัญชี Mercer University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์ ทางาน
• ที่ปรึ กษาทางการเงิน บริ ษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
• ที่ปรึ กษา บริ ษัทหลักทรัพย์จด
ั การกองทุน ทาลิส จากัด
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ กลุ่มบัญชีและปฏิบตั กิ ารกองทุน บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
• ผู้จด
ั การ Abeam Consulting (Singapore) Private Limited
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โครงสร้ างอัตรากาลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัท มีบคุ ลากรทังสิ
้ ้น 262 คน ประกอบด้ วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
สายงาน/ฝ่ ายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
สายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
สายงานกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
สายงานกลยุทธ์องค์กร
สายงานจัดการลงทุน
สายงานปฏิบตั ิการ
สานักกรรมการผู้จดั การ
สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
สานักตรวจสอบภายใน
สานักส่งเสริ มภาพลักษณ์องค์กร
ฝ่ ายบริ หารความเสีย่ ง
ฝ่ ายวิจยั
รวม

จานวนบุคลากร
34
14
14
19
11
37
94
5
7
5
2
10
10
262
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โครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure)
ทุนและโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 200,000,000.-บาท (สองร้ อยล้ านบาท) เป็ นทุนที่ชาระแล้ ว
ทังหมด
้
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สบิ ล้ านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
บริ ษัทมีรายนามผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(2) นายวรายุ เธียรประมุข
(3) นางสาวหทัยวรรณ มากทอง
(4) นางสาวกันตภณ ปั ญจประการ
(5) นางสาวปรางทิพย์ วณิชชานุกร
(6) นางสาวศุภสิทธิ์ จาวโกนนท์
(7) นางสาวลลิตา สิริยากร
(8) นายมาโนช ลีลาวัฒนพาณิชย์
(9) นางญานิน ตันติพิมลพันธ์
(10) นางสาวจงกล ทองมีประเสริ ฐ
(11) นางสาวอันธิกา หนูนาง
(12) นางแอนนี่ เมฆพฤกษาวงศ์
(13) นางสาวสิตา วชิรปราการสกุล
(14) นายณรงค์ศกั ดิ์ สายปั ญ
(15) นางสาวณัชชา จารูญจันทร์

19,999,986 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
1 หุ้น
รวม 20,000,000 หุ้น

หนี ้เงินกู้ของบริ ษัท - ไม่มี

รายงานการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน 3 ปี ย้ อนหลัง ดังนี ้
- วันที่ 7 เมษายน 2559 สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 10.25 บาท รวมเป็ นเงิน 205 ล้ านบาท
- วันที่ 25 เมษายน 2560 สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 11.60 บาท รวมเป็ นเงิน 232 ล้ านบาท
- วันที่ 25 เมษายน 2561 สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 16 บาท รวมเป็ นเงิน 320 ล้ านบาท
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การลงทุนที่สาคัญในปั จจุบันและอนาคต
(Key Present and Future Plans and Projects)
แผนงบประมาณลงทุนปี 2561
จากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และประมาณการแผนการเงิน 5 ปี (2562 - 2566) บริ ษัทคาดว่าจะมีงบประมาณลงทุน
ในปี 2562 จานวน 97.90 ล้ านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ เป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการบริ หารจัดการลงทุนให้ เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจ ให้ มีความสะดวก รวดเร็ วและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โครงการลงทุน

ขออนุมัติ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการรักษาความปลอดภัย
ด้ าน IT (IT security)

40.2 ล้ านบาท

- โครงการพัฒนาระบบงานเพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ / Online Platform / พัฒนาระบบงาน
Selling Agent และระบบงานภายในที่เกี่ยวข้ อง

21.2 ล้ านบาท

- โครงการปรับกลยุทธ์และกระบวนการบริ หารจัดการลงทุน

13.2 ล้ านบาท

- โครงการพัฒนาระบบบริ หารความเสีย่ ง

13.0 ล้ านบาท

- โครงการปรับปรุงสานักงานและงบสารองอื่นๆ

10.3 ล้ านบาท

รวม

97.9 ล้ านบาท

รายงานประจาปี 2561
Annual Report 2018

40

ผลการดาเนินงาน (Performance Results)
รายงานวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของบริษัท
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับปี 2561 (สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รายการ
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น : บาท

2561
(ล้ านบาท)
2,302.12
1,607.41
694.71
555.78
27.79

2560
(ล้ านบาท)
1,814.92
1,340.95
473.97
379.71
18.99

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้ านบาท)
%
487.20
27%
266.46
20%
220.74
47%
176.07
46%
8.80
46%

บริ ษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวดปี 2561 จานวน 555.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 176.07 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 46 โดยมีรายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การ จานวน 2,294.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 484.47
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27 จากรายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการและนายทะเบียนในธุรกิจประเภทกองทุนรวม โดยเฉพาะกองทุน
ตราสารทุน กองทุนต่างประเทศ และกองทุนตลาดเงิน
ในส่วนของค่าใช้ จ่าย บริษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยรวม จานวน 1,607.41 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 266.46
ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 เป็ นการเพิ่มขึ ้นของค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ผนั แปรตาม
ยอดขายกองทุน จานวน 193.12 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27
ผลการดาเนินงานตามดัชนีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงาน (KPI)
บริ ษัทมีทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้ การบริ หารจัดการ (AUM) สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2561 มูลค่ารวม 775,846 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 61,599 ล้ านบาท คิดเป็ น 8.6% เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเพิ่มขึ ้นจากกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ 25,652 ล้ านบาท จาก
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) เป็ นหลัก ในขณะที่กองทุนประเภทอื่นเพิ่มขึ ้น 39,753 ล้ านบาท
จากกองทุนบริ หารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้ างหนี ้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี ้ในประเทศ (กปพ.), กองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ และกองทุนรวมประเภท High margin เป็ นหลัก ในขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมมีการเติบโต 3.4%
ในปี 2561 บริ ษัทออกกองทุนใหม่รวม 7 กองทุน ด้ วยมูลค่าการลงทุนรวม 14,097 ล้ านบาท จากหลากหลายประเภท
กองทุ น อาทิ กองทุ น KT-BRAIN ซึ่ ง เป็ นกองทุ น ที่ ใ ช้ ระบบปั ญญาประดิ ษ ฐ์ Artificial intelligence (AI) ในการวิ เ คราะห์
ปั จจัยพื ้นฐานข้ อมูลทางการเงินรายบริ ษัท เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์และจัดพอร์ ตการลงทุน ให้ มีผลตอบแทนโดยรวมเหนือกว่า
ดัชนีอ้างอิง (SET Total Return) ในปี 2561 บริ ษัทสามารถออกกองทุนได้ สงู กว่าเป้าหมายทังปี
้ ที่ตงไว้
ั ้ ที่ 5 กองทุน มูลค่าการ
ลงทุนรวม 3,000 ล้ านบาท
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รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2561
(ล้ านบาท)
1,427.43
436.86
990.57

2560
(ล้ านบาท)
1,139.99
386.06
753.93

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้ านบาท)
287.44
50.80
236.64

%
25%
13%
31%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสินทรั พย์ รวมทัง้ สิ ้น 1,427.43 ล้ านบาทเพิ่มขึน้ จาก ณ สิ ้นปี 2560 จานวน
287.44 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25 โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่ประกอบด้ วยรายการหลักคือ เงินลงทุน 737.75 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
52 ของสินทรัพย์รวม รายได้ คา่ ธรรมเนียมและบริ การค้ างรับ 306.15 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21 และเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 205.55 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีหนีส้ ินรวมจานวน 436.85 ล้ านบาทเพิ่มขึน้ จากสิ ้นปี 2560 จานวน 50.80
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 หนี ้สินส่วนใหญ่ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ประมาณการหนี ้สิน และภาษี ค้างจ่าย
สินทรัพย์ รวม
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 1,427.43 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี ก่อน 287.44 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25 โดยสินทรัพย์
ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย เงินลงทุน 737.75 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 52 รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างรับ 306.15 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 21 และ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 205.55 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14
หนีส้ ินรวม
บริ ษัทมีหนี ้สินจานวน 436.85 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี ก่อน 50.80 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 หนี ้สินส่วนใหญ่
ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานค้ างจ่าย และภาระภาษี ค้างจ่าย รวมทังมี
้ หนี ้สินภาระผูกพันตามการประมาณการ
ผลประโยชน์ของพนักงานจานวน 83.89 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
จานวน 990.57 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 236.64 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 31 ตามผลการดาเนินงาน กาไรสะสม
ยังไม่ได้ จดั สรรจานวน 770.57 ล้ านบาท
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กองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท (Funds under management)
ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2561 บริ ษัทฯ มีกองทุนภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัท แบ่งตามประเภทกองทุน ดังนี ้
ประเภทกองทุน
1. กองทุนรวมทัว่ ไป
(สิ ้นสุด ณ 29 ธันวาคม 2561)
2. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(สิ ้นสุด ณ 31 พฤศจิกายน 2561)
3. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(สิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561)
4. กองทุนส่วนบุคคล
(สิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561)

จานวน

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

130 กองทุน

504,612,624,149.30 บาท

10 กองทุน

100,752,057,832.48 บาท

31 กองทุน

99,153,791,571.35 บาท

80 กองทุน

70,901,256,374.31 บาท

รวมมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิภายใต้ การจัดการ

775,419,729,927.44 บาท

สัดส่ วนกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท แยกตามประเภทกองทุน

ผลการดาเนินงานของกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท
1. ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมทั่วไป
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีกองทุนรวมทัว่ ไปที่อยู่ภายใต้ การจัดการ จานวน 130 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น
504,613 ล้ านบาท
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2. ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีกองทุนรวมอสังหาริ ม ทรั พย์ แ ละกองทุน โครงสร้ างพื น้ ฐานที่อยู่ภายใต้ การจัดการ จานวน
11 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงสิ
ั ้ ้น 100,752 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อกองทุน

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
(บาท)

1. กองทุนรวมธุรกิจไทย 4

14,699,513,871.22

2. กองทุนรวมธุรกิจไทย 5

58,520,007.00

3. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ องอิมพีเรี ยลเวลธ์
4. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ องเอเวอร์ กรี นแลนด์
5. กองทุนรวมรี เจนท์โกลด์พร็ อพเพอร์ ตี ้ฟั นด์
6. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท

123,729,614.41
54,856,979.21
556,925,987.22
2,101,849,145.12

7. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รี เทล โกรท

28,517,064,507.03

8. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท

10,015,271,950.30

9. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์หวั หิน
10. กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
11. กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน เพือ่ อนาคตประเทศไทย (เปิ ดกอง 21/11/2016)
รวม 11 กองทุน

410,514,574.54
21,337,712,609.94
506,863,393.61
78,382,823,239.60

3. ผลการดาเนินงานของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ณ สิน้ ปี 2561 บริ ษั ท มี ก องทุน สารองเลีย้ งชี พ ภายใต้ ก ารจัดการทัง้ หมด 31 กองทุน มี ข นาดรวมทัง้ สิน้ 99,154
ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นกองทุนเดี่ยว (Single fund) 29 กองทุน ขนาดรวม 87,156 ล้ านบาท และกองทุนร่ วม (Pooled Fund)
2 กองทุน ขนาดรวม 11,998 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ ให้ บริ การงานทะเบียนสมาชิกแก่กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ 28 กองทุน จานวนนายจ้ าง 673 ราย ประกอบด้ วย
จานวนสมาชิก 303,416 ราย มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิงานทะเบียนทังสิ
้ ้น 182,334,904,974.56 บาท
4. ผลการดาเนินงานของกองทุนส่ วนบุคคล
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ การจัดการ ทังที
้ ่เป็ นลูกค้ าบุคคลธรรมดา นิติบคุ คล และลูกค้ า
สถาบัน รวม 80 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 70,901 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นกองทุนส่วนบุคคลที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ในปี 2561
จานวน 13 กองทุน โดยมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 29,653 ล้ านบาท
5. ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัทเป็ นทรัสตีให้ กบั ทรัสต์ที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์บวั หลวง ออฟฟิ ศ
(Bualuang Office Leasehold Real Estate Investment Trust : B-WORK) ซึ่ ง เป็ นกองรี ทส์ อิ ส ระ ( Independence RIET)
ทีน่ โยบายลงทุนในอาคารสานักงาน โดยครัง้ แรกลงทุนใน อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 และ 2 มีขนาดทรัพย์สนิ ประมาณ 4,600 ล้ านบาท
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นกองทุนรวมซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และนาไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ เช่าพื ้นที่โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื่นเพื่อนาอสังหาริ มทรัพย์ไป
จัดหาผลประโยชน์ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ ประจา ทังนี
้ ้ ความเสีย่ งของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ซงึ่ เมือ่ เทียบกับ Risk Spectrums
ในกองทุนรวมทัว่ ไปก็อาจจะอยูใ่ นระดับ 5 - 6 คือมีความเสีย่ งที่สงู กว่ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ ซึง่ ใกล้ เคียงกับกองทุนรวมหุ้น

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
บริ ษัท ให้ บริ การปรึกษาแนะนาการจัดตังและรั
้
บโอนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเพื่อเป็ นสวัสดิการการออมเงินที่มนั่ คงของ
พนักงานบริ ษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยสมาชิกของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพจะได้ รับเงินที่ตนเองสะสมและเงินที่องค์กร
จ่ายสมทบไว้ กบั กองทุนทุกเดือนเมื่อสิ ้นสมาชิกภาพ และเงินที่สมาชิกสะสมระหว่างปี ในกองทุนนัน้ สามารถนาไปลดหย่อนภาษี
เงิ นได้ ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายกาหนด ลักษณะของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพอาจเป็ น “กองทุนเดี่ยว” (Single
Fund) สาหรับนายจ้ างรายเดียวซึง่ เป็ นกองทุนที่มีขนาดค่อนข้ างใหญ่ หรื อเป็ นลักษณะของ “กองทุนร่ วม” (Pooled Fund) และ
กองทุนร่ วมหลายนโยบาย (Master Pooled Fund) ที่ประกอบด้ วยนายจ้ างหลายรายรวมกัน สาหรับนายจ้ างที่เริ่ มจัดตังกองทุ
้
น
สารองเลี ้ยงชีพหรื อนายจ้ างที่มีขนาดกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไม่ใหญ่มากนัก เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนให้ เหมาะสม
ตามแผนการลงทุนที่ต้องนาเสนอให้ คณะกรรมการกองทุนพิจารณาก่อนการลงทุน

กองทุนส่ วนบุคคล (Private Fund)
บริ ษัท ดาเนินธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้ วยความมุง่ มัน่ ในการเพิ่มการให้ บริ การบริ หารเงินลงทุนแก่นกั ลงทุน
ในรู ปแบบนโยบายต่างๆ เช่น กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้ าครั ฐ และ/หรื อนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้เอกชน
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารทุน และกองทุนที่มี
นโยบายลงทุนในตราสารต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถกาหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และข้ อจากัดการ
ลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงเฉพาะตัวได้ ซึ่งจะทาให้ ผ้ ลู งทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทังนี
้ ้
ในการจัดการลงทุนบริ ษัทมีหน้ าที่ในการทาความรู้ จกั กับลูกค้ าเพื่อศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน และกาหนดรู ปแบบการลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละราย เมื่อศึกษาข้ อมูลแล้ ว ก็จะทาการกาหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้ กบั ผู้ลงทุนก่อนที่จะทาการลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษั ทยังมีหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ลู งทุน โดยจัดทารายงานการลงทุนส่งให้ ผ้ ลู งทุนตามรายละเอียดและภายใน
ระยะเวลาที่ผ้ ลู งทุนกาหนด
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การบริหารจัดการองค์ กร (Organization Management)
กรรมการผู้จัดการ
อานาจหน้ าที่กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การมีอานาจหน้ าที่เกี่ยวกับการบริ หารบริ ษัทตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย และจะต้ องบริ หาร
บริ ษัทตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครั ด ซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวัง รั กษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ รวมทังมี
้ อานาจหน้ าที่ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
1. ดาเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจาวันอันเป็ นการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริ ษัท
2. บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย เลือ่ น ตักเตือน ให้ พกั งาน งดการขึ ้นเงินเดือนหรื อค่าจ้ างลงโทษทางวินยั พนักงาน
และลูกจ้ าง ตลอดจนเลิกจ้ าง แต่ถ้าเป็ นพนักงานที่มีตาแหน่งตังแต่
้ ผ้ อู านวยการขึ ้นไปจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
3. ดาเนินการให้ มีการจัดทาแผนการดาเนินงานและงบประมาณเพื่อนาเสนอขออนุมตั ติ อ่ คณะกรรมการ และมีหน้ าที่
รายงานความก้ าวหน้ าตามแผนงานที่ได้ วางไว้ ตอ่ คณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่สมควร
4. ดาเนินการ และ/หรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ
5. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

การสรรหากรรมการผู้จัดการ
บริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ ตงคณะกรรมการสรรหากรรมการผู
ั้
้ จดั การ ภายใต้ กระบวนการในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างโปร่ งใส โดยลาดับแรก จะประกาศรั บสมัครเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในการบริ หารองค์กร และมีวิสยั ทัศน์ เสนอตัวเข้ ามาบริ หารงานของบริ ษัท
จากนันคณะกรรมการสรรหาจะคั
้
ดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท แล้ วนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังต่
้ อไป

การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ ก าหนดกรอบการด าเนิ น งานและขัน้ ตอนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกับ หลัก เกณฑ์ ข อง The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่ง เป็ นมาตรฐานสากล ควบคู่กับ แนว
ปฏิ บัติ ที่ ดี (Best Practices in Risk Management) สอดคล้ อ งกับ แนวทางการก ากับ แบบรวมกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนาคารกรุ งไทย โดยทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท มีการทบทวนเกณฑ์กรอบความเสี่ยง และนโยบายการ
บริ หารความเสีย่ งที่ครอบคลุมการบริ หารความเสีย่ ง ทัง้ 8 ด้ านของบริ ษัท ให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทใน
ทุกสภาวการณ์เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ รวมทังมุ
้ ง่ เน้ นการสร้ างระบบการบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผ ลและยัง่ ยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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การควบคุมภายใน
ระบบการกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน (Compliance Function)
บริ ษัท จัดให้ มีระบบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ านการจัดการลงทุน และงานที่เกี่ยวข้ อง ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และมีการกาหนดแผนการกากับดูแลการปฎิบตั ิงานประจาปี กาหนด
วิธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างชัดเจน มีการกาหนดขันตอน
้
วิธีการและระยะเวลาอย่างชัดเจนในการรายงานผล
การตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการ Check and balance ที่ดี
รวมทังจะก
้ าหนดแนวทางในการป้องกันข้ อผิดพลาดจากการดาเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องด้ วย โดยมีแนวทางปฎิบตั ิ ดังนี ้
1. จัดให้ มีคมู่ ือการปฏิบตั ิงาน โดยมีการจัดทาให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. จัดให้ มีแผนการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน(Compliance plan) ประจาปี โดยจะระบุผ้ รู ับผิดชอบ และระยะเวลาใน
การสอบทานหรื อปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
3. มีการกากับดูแลและการตรวจสอบที่ครอบคลุมในเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail fund) การรับคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ อยูภ่ ายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ในหนังสือชีช้ วน การลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน อัตราส่วนการลงทุน ตามที่กาหนดในโครงการ
สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทัง้ ตามที่กฎหมายกาหนด การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับ บุค คลที่
เกี่ยวข้ อง (Affiliated transactions) การจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจั ดทาและจัดส่งรายงานให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
4. มีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการป้องกันและแก้ ไขข้ อผิดพลาด
5. จัดทารายงานการดูแลการปฏิบตั ิงานประจาปี (Annual compliance report) และข้ อเสนอแนะต่อฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษัท
6. มีสว่ นร่วมในการพิจารณากาหนดโทษผู้ที่กระทาผิด
7. มีศนู ย์กลางในการศึกษา รวบรวมระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นที่ปรึกษา
ด้ านกฎระเบียบต่างๆ
8. จัดให้ มีการอบรมพนักงานให้ รับทราบ และเข้ าใจถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้
ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9. มีศนู ย์กลางในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การติดตามแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยน

การตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญในกลไกการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งงานการตรวจสอบภายใน เป็ นกลไกหลักที่สาคัญ ในการให้
ความเชื่อมัน่ และคาปรึกษาต่อฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานของบริ ษัทให้
บรรลุตามเป้าหมาย ด้ วยการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนงานบริ หารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกากับดูแล การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบภายในของบริ ษัท ถือปฏิบตั ิตามคู่มือการปฏิบั ติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ตามกรอบการปฏิบตั ิงานในด้ านคุณสมบัติของผู้ต รวจสอบภายใน โครงสร้ างของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน ความสัมพันธ์ กบั ฝ่ ายบริ หาร หน้ าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงานและการรายงาน และการรักษาคุณภาพ
งานของผู้ตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้ในปี 2560 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงินของบริ ษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จานวน 590,000 บาท สาหรับรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ บริ ษัทได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
นโยบายบรรษัทภิบาล
1. บทนา
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) เริ่ มจัดตังเมื
้ ่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน
และเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 200 ล้ านบาท โดยเป็ นบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเพียงแห่งเดียวที่มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ซึง่ มี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ประเภทการจัดการกองทุน
รวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง โดยบริ ษัทรับบริ หารจัดการกองทุนประเภทต่างๆ และทรัพย์สิน
ให้ กบั บุคคลโดยทัว่ ไป สถาบัน องค์กร และรัฐวิสาหกิจ ในการดาเนินธุรกิจการจัดการกองทุนนัน้ บริ ษัทตระหนักดีว่าปั จจัยใน
เรื่ องความเชื่ อมั่น ความไว้ วางใจ รวมทัง้ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความโปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เ ป็ นสิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทดังจะเห็นได้ จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ผ่านมา ซึ่งบริ ษัทได้ รับการ
สนับสนุนจากลูกค้ า นักลงทุน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน ทาให้ ธุรกิจของบริ ษัท มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงได้ มีการพิจารณากาหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาล
และแนวทางปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าว เพื่อให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น อันจะนาไปสูก่ ารสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรใน
เชิงบรรษัทภิบาลในบริ ษัท นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าว ย่อมเป็ นสิ่งที่ยืนยันได้ ถึงเจตนารมณ์อนั
แน่วแน่ของบริ ษัท ว่าตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษัท ได้ นาเอาหลักการและแนวทางภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลมาประยุกต์ใช้ โดย
ตลอด หลักการและแนวทางดังกล่าวนับได้ วา่ มีสว่ นสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ บริ ษัท ประสบความสาเร็ จและมีความเจริ ญก้ าวหน้ า
มาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั
2. หลักการบรรษัทภิบาล
ความหมายของบรรษัทภิบาล หรื อธรรมาภิบาล คือ การจัดโครงสร้ างและกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการโดยการกาหนด
บทบาทและแนวทาง หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานโดยก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจเป็ นมาตรฐานในการจัดการกิจการที่ดีขึ ้น
จะทาให้ เกิดความน่าเชื่อถือยอมรับมากขึ ้นทังในและระหว่
้
างประเทศ ทังยั
้ งก่อให้ เกิดผลสาเร็ จขึ ้นได้ อย่างแท้ จริ ง และในทุกระดับ
ขององค์กรเริ่ มตังแต่
้ ระดับผู้ถือหุ้น ระดับคณะกรรมการบริ ษัท ระดับผู้บริ หารและระดับพนักงาน รวมไปถึงการกาหนดวิ ธีการให้
บุคลากรทุกคนนาหลักบรรษัทภิบาลไปเผยแพร่ และปฏิบตั ิโดยการสร้ างความสัมพันธ์ กบั บุคลากรทังภายในองค์
้
กรด้ วยกันเอง
และบุคคลภายนอก คือ นักลงทุน ลูกค้ า ประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใต้ การนาหลักบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนี ้มาใช้ คือ
หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการ ประกอบด้ วย
ประการที่ 1 แสดงกลยุทธ์และขีดความสามารถในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั กิจการในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยไม่ทา
ธุรกิจที่เสี่ยงต่อการทาลายขีดความสามารถ หรื อมูลค่าองค์กรในระยะสัน้ (Creation of Long Term Valued Added without
Short Term Exploitation) เช่ น จะต้ องมี ก ารก าหนดวิ สัย ทั ศ น์ (Vision) หรื อ ความมุ่ ง มั่ น ขององค์ ก ร (Strategic Intent)
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ให้ เหมาะสมกับขีดความสามารถของตนเพื่อที่จะสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ เป็ นผลสาเร็ จ เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นที่พงึ พอใจของผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุนโดยเท่าเทียมกัน ไม่กระทาการหรื อธุรกิจที่เสีย่ งต่อ
การขาดทุน หรื อเพิ่มค่าใช้ จ่ายมากเกินไปในระยะสันที
้ ่อาจทาให้ เกิดความเสียหาย หรื อลดระดับคุณภาพหรื อมูลค่าของกิจการได้
ประการที่ 2 แสดงความยอมรับผิดและรับชอบต่อผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ (Accountability) ในระดับคณะกรรมการ
บริ ษัทและผู้บริ หาร ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทังรายใหญ่
้
และรายย่อย และบริ หาร
กิจการของบริ ษัท ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มัน่ คง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ถู ือหุ้น และนักลงทุน พร้ อมทัง้
รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความ
เป็ นจริ ง
ในระดับพนักงาน ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน รวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค สุจริ ตใจ พร้ อมทังให้
้ ความสาคัญ
ต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
ในระดับลูกค้ า/นักลงทุน ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ า/นักลงทุน มุง่ มัน่ ในการสร้ างความ
มัน่ ใจและความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า โดยให้ ได้ รับการบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอขาย/การบริ หารจัดการกองทุน อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริง
อีกทังลู
้ กค้ าสามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ได้ โดยผ่านช่องทางได้ หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริ ษัท เจ้ าหน้ าที่ด้านการตลาด
เจ้ าหน้ าที่บริ การลูกค้ าสัมพันธ์ สานักกากับดูแลการปฏิบัติงาน หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น
ประการที่ 3 มี ค วามเข้ า ใจและมี ขี ด ความสามารถในการประพฤติ ป ฏิ บัติ ได้ ต ามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsibility) เป็ นอย่างดียิ่ง ในระดับคณะกรรมการของบริ ษัท มีการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมสอดคล้ องกับสถานการณ์
ภายใต้ มาตรฐานของอุตสาหกรรมและคณะกรรมการต้ องปฏิบัติหน้ าที่ภายใต้ สานึกในบทบาทหน้ าที่อย่างครบถ้ วน มีการ
ประเมินผลงานของฝ่ ายจัดการอย่างเป็ นระบบ และมีการทบทวนแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ที่แท้ จริ ง รวมทังการทบทวนและให้
้
ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และดัชนีชี ้วัด (Key Performance Indicators– KPIs) ผลการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริ ษัท
ในระดับผู้บริ หาร มีการกาหนดแผนงานกลยุทธ์ ในการทาธุรกิจที่สอดคล้ องกับขีดความสามารถที่แท้ จริ ง มีการบริ หาร
ความเสี่ยงโดยครบถ้ วนสมบูรณ์ มีระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบตั ิงานที่สามารถประกันคุณภาพได้ ว่า จะไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายและสร้ างความมัน่ ใจในการนาพาธุรกิจไปสูค่ วามเจริ ญรุ่งเรื องที่ดีได้ อย่างยัง่ ยืน
ในระดับพนักงาน ต้ องมีความเข้ าใจ และมีขีดความสามารถเพียงพอตามขอบเขต หน้ าที่ความรั บผิดชอบในงาน
ของตน ซึ่งรวมถึงความรักและความใส่ใจในงาน การเรี ยนรู้ เพิ่มเติม มีค วามเข้ าใจในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมทังเป
้ ้ าหมายของตน
และของบริ ษัท ตลอดจนให้ ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายตามหลักบรรษัทภิบาลทุกประการ
ประการที่ 4 ส่งเสริ มการปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิ จ (Promotion of Best
Practices) รวมถึ ง การสร้ างวัฒ นธรรม (Culture) จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Business Conduct) และคุณ ธรรม
อันรวมถึงความซื่อสัตย์ (Integrity) ในการปฏิบตั ิงานทาให้ เกิดการเพิ่มคุณค่าให้ แก่ตนเอง และบริ ษัท กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และ
พนักงานทุกระดับ ต้ องกาหนดวิธีการและประพฤติปฏิบตั ิในทางที่สามารถขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ อย่าง
รอบคอบ เหมาะสม มีความละอาย ความเกรงกลัวต่อการกระทาความผิด และมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นที่ตงั ้ มีการส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิงานด้ วยความมุ่งมัน่ สู่ความเป็ นเลิศ โดยกาหนดนโยบายที่ชดั เจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในธุรกิจของ
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บริ ษัท ตลอดจนผลักดันและสนับสนุนให้ พนักงานมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และตอบสนองความต้ องการซึ่งกันและกัน
ของกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุน ผู้บริ หาร พนักงาน เป็ นต้ น
ประการที่ 5 มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม (Equitable Treatment) เช่น ในระดับ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และนักลงทุน จะไม่ถกู เอาเปรี ยบระหว่างกัน ต้ องได้ รับการพิจารณาให้ เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันทังในเรื
้ ่ อง
สิทธิและการได้ รับข้ อมูลสารสนเทศ นอกจากนี ้ต้ องรับรู้ ถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอื่นๆ เช่น พนักงาน ลูกจ้ าง คู่ค้า ผู้ลงทุน
คูแ่ ข่ง เป็ นต้ น จะต้ องได้ รับการคุ้มครองและการปฏิบตั ิที่ดีด้วย
ประการที่ 6 แสดงความโปร่ ง ใส (Transparency) ในการด าเนิ น งาน สามารถอธิ บ ายและตรวจสอบได้ เช่ น
มี ก ระบวนการตัด สิน ใจและขัน้ ตอนการท างานที่ ชัด เจน โปร่ ง ใส เปิ ดเผยได้ โดยการแสดงรายงาน และการวิ เ คราะห์ ผล
ประกอบการและทิศทางในการดาเนินงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายโดยเท่าเทียมกัน เพียงพอ ชัดเจน
และทันเวลา ทังนี
้ ้ควรจัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบทางด้ านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ มีการนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารที่ดี
ในระดับคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้ องมีความเห็นอย่างสมดุลและช่วยติดตามตรวจสอบการดาเนิน
กิจการ เสนอแนะให้ มีการควบคุมและใช้ ความระมัดระวัง เพื่อให้ ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้ ในอนาคต อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน
ประการที่ 7 มีความสานึกที่ต้องรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Social and Environmental Awareness)
อันเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อลดหรื อขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการทาธุรกิจของ
บริ ษัท เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุขและมีความพึงพอใจร่ วมกันด้ วยคุณภาพชีวิตที่สงู ขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ตระหนักและ
ให้ ความสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เช่น การร่วมบริ จาคการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา
ตามวาระต่างๆ บริ จาคและช่วยเหลือสถานศึกษา รวมถึงองค์กรต่างๆ พร้ อมทังสนั
้ บสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคมของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม
3. หลักบรรษัทภิบาลในการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
ในการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานมีสว่ น
ร่ ว มในการก าหนดวิ สัย ทัศ น์ (Vision) หรื อ ความมุ่ง มั่น ขององค์ ก ร (Strategic Intent) และพัน ธกิ จ (Mission) ของบริ ษั ท
โดยจะต้ องมีความสอดคล้ องกับขี ดความสามารถและการสร้ างผลงานให้ เกิ ดความสาเร็ จได้ อย่างแท้ จ ริ ง ภายใต้ สภาวะ
เศรษฐกิจนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ตา่ งๆ อันจะแสดงให้ เห็นภาวะแห่งการเข้ าถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ก่อให้ เกิดปั ญญาที่
สูงส่งเป็ นผลให้ เกิดการเพิ่มมูลค่า หรื อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยเป็ นที่ยอมรับและชื่ น
ชมตลอดไป
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โครงสร้ างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดนโยบายและให้ ความเห็นชอบกับการดาเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ประเมินผลงาน
ของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ และทบทวนการวางแผนของบริ ษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการทาหน้ าที่ทบทวนและให้ ความ
เห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดัชนีชี ้วัด (Key Performance Indicator - KPI)
ทางการเงิน และผลการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริ ษัท
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายนาม ดังนี ้
1. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการอิสระ
3. นายธวัช อยูย่ อด
กรรมการ
4. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
กรรมการอิสระ
5. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
6. นายเชิดชัย ชมภูนกุ ลู รัตน์
กรรมการ
7. นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการอิสระ
8. นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัทที่พ้นจากตาแหน่ งระหว่ างปี 2561 – ไม่ มี อานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทมีอานาจเต็มในการบริ หารกิจการทังหลายของบริ
้
ษัท รวมทังมี
้ อานาจหน้ าที่ดาเนินการต่างๆ
ดังต่อไปนี ้ด้ วย
1. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการคนหนึง่ มีหนึง่ เสียงในการลงคะแนน และให้ ถือเอาเสียงข้ างมาก
เป็ นมติของที่ประชุม โดยถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2. กรรมการคนใดมีสว่ นได้ เสียในการประชุมเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ในกรณีนี ้ประธานอาจ
เชิญให้ ออกนอกที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวก็ได้
3. กิจการทังหลายของบริ
้
ษัทย่อมอยู่ในอานาจของคณะกรรมการที่จะกระทาได้ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัทเพื่อกระทาการใดๆ แทนบริ ษัทได้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัทได้
4. คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังกรรมการผู
้
้ จดั การและพนักงานต่างๆ ของบริ ษัท ตลอดจนแต่งตังตั
้ วแทนของบริ ษัท
โดยให้ ผ้ ใู ดมีอานาจและหน้ าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และสามารถกาหนดอัตราและค่าใช้ จา่ ย
และบาเหน็จรางวัลแก่บคุ คลเหล่านี ้ รวมทังถอดถอนจากต
้
าแหน่งได้
5. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่
แทนคณะกรรมการโดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และอาจพิจารณาแต่งตังกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อช่วยดูแล
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ระบบบริ หารและควบคุมภายในให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง เป็ นต้ น
6. คณะกรรมการมีอานาจที่จะเชิญบุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็ นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กับทังก
้ าหนดค่าจ้ างและบาเหน็จรางวัลได้
การเลือกตัง้ กรรมการ
กรณีท่ ี 1 การเลือกตังกรรมการแทนผู
้
้ ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสาม โดยในปี แรกและปี ที่สองให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการแทน
้
ผู้ครบกาหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระนี ้อาจได้ รับเลือกเข้ าเป็ นกรรมการอีกได้
กรณีท่ ี 2 การเลือกตังกรรมการแทนผู
้
้ ที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัด ไป โดยมติ
คณะกรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ และบุคคลซึ่ งเข้ า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการเลือกตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับการเลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ละคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสีย งที่ มี อ ยู่ทัง้ หมด เลือ กตัง้ บุค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาจะเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และสอบทานพร้ อมรายงาน ในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ อง คือ
1. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริ หาร
2. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริ ษัท
3. รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้ อง
4. การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี ้
(1) นางดนุชา ยินดีพิธ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ กรรมการตรวจสอบ
(3) นายสุรพล โอภาสเสถียร กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งในภาพรวมของกิจการ
2. เสนอนโยบายบริ หารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. กาหนดกลยุทธ์ อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หาร
ความเสีย่ ง
4. กาหนดกรอบความเสีย่ งในภาพรวมของกิจการ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท จานวน 3 ท่าน มีรายนาม
ดังต่อไปนี ้
(1) นายลวรณ แสงสนิท
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(2) นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
(3) นายธวัช
อยูย่ อด
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

การประชุมและค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดการประชุมตลอดทังปี
้ ไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงทุกท่าน
ได้ รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้ าร่วมประชุม โดยจัดการประชุมปกติเป็ นประจาทุกเดือน และอาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น รายงานการประชุมที่ได้ รับการรับรองแล้ ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสารสาคัญของบริ ษัท ณ
สานักกรรมการผู้จดั การ และจัดเก็บในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง และพร้ อมที่จะให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท รวม 14 ครัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 12 ครัง้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 15 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ
1. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์
2. นายธวัช อยูย่ อด
3. นางดนุชา ยินดีพิธ
4. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
5. นายลวรณ แสงสนิท
6. นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์
7. นายสุรพล โอภาสเสถียร
8. นางชวินดา หาญรัตนกูล

สถิติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง
14/14
12/12
14/14
12/12
12/14
14/15
14/14
15/15
10/14
12/12
13/14
13/14
11/15
14/14
-

รายงานประจาปี 2561
Annual Report 2018

57

ผลประโยชน์ ตอบแทน หรื อสิทธิประโยชน์ อ่ นื ที่กรรมการได้ รับจากบริษัท
กรรมการจะได้ รับผลประโยชน์ในรู ปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ค่าเบี ้ยประชุม
และเงินบาเหน็จ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทังสิ
้ ้น 7,215,819 บาท (เจ็ดล้ านสองแสน
หนึง่ หมื่นห้ าพันแปดร้ อยสิบเก้ าบาท) ตามรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัชรา ตันตริ ยานนท์

ผลประโยชน์ ตอบแทน (บาท)
1,593,116

2. นางสุมาลี สุขสว่าง

230,551

3. นายธวัช อยูย่ อด

890,492

4. นายทรงพล ชีวะปั ญญาโรจน์

61,855

5. นางดนุชา ยินดีพิธ

910,492

6. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ

890,492

7. นายลวรณ แสงสนิท

980,492

8. นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์

469,467

9. นายสุรพล โอภาสเสถียร

478,370

10. นางชวินดา หาญรัตนกูล

710,492

หมายเหตุ : (2), (4) เป็ นกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งระหว่างปี 2560 ได้ รับเงินบาเหน็จกรรมการ ปี 2560 ตามสัดส่วนระยะ
เวลาที่ดารงตาแหน่ง

การถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท ในรอบปี บัญชีปัจจุบนั และรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา ไม่มีกรรมการ
บริ ษัทถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริษัท

รายละเอียดการมีส่วนได้ เสียของกรรมการไม่ ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่
บริษัททาขึน้ ระหว่ างรอบปี บัญชี - ไม่มี
รายละเอียดการถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครื อ ในรอบปี บัญชีปัจุบัน และ
รอบปี บัญชีท่ ผี ่ านมา – ไม่มี

ค่ าตอบแทนของผู้บริหาร และค่ าใช้ จ่ายด้ านการพนักงาน 3 ปี ย้ อนหลัง
รายการ
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าใช้ จา่ ยด้ านการพนักงาน

ปี 2561 (บาท)

ปี 2560 (บาท)

ปี 2559 (บาท)

107,919,465.40

96,318,173.76

76,158,419.38

453,786,552

407,013,290

374,923,965
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นโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในกองทุน โดยกาหนดให้
กรรมการ ที่ปรึ กษาฯ ผู้บริ หาร รวมทังพนั
้ กงาน มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามแนวนโยบายนี ้อย่างเคร่ งครัด พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้
กาหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในของกองทุน(Insider trading) ดังนี ้
1. บริ ษัทกาหนดให้ มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลภายในของกองทุนในพื ้นที่
ห้ องปฏิบตั ิงานของ access person
2. ควบคุมดูแลให้ มีระบบการจดบันทึกการเข้ าออกพื ้นที่หวงห้ าม (Access Control) และจัดเก็บข้ อมูลดังกล่าวอย่าง
น้ อย 6 เดือน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลการสอบทาน
3. การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่อยูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ สว่ นกลาง ให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่จดั เก็บในรู ปเอกสารสิ่งพิมพ์ บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานในหน่วยงาน access person
5. บริ ษัทกาหนดให้ มีการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลการติดต่อสือ่ สารในห้ องปฏิบตั ิงานของ access person
6. การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตั ิของพนักงาน ดังนี ้
6.1 สานักตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานมีการปฏิบตั ิตามระเบียบจรรยาบรรณ
insider trading, ระเบียบการป้องปราบการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลภายในของกองทุน (insider trading)
รวมถึงตรวจสอบให้ มีการปฏิบตั ิตามระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
6.1.1 ระเบียบการรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.2 ระเบียบการเข้ าออกในพื ้นที่ควบคุม
6.1.3 ระเบียบควบคุมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
6.1.4 นอกจากนัน้ มีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อค้ นหาการรั่ วไหลของข้ อมูลให้ แก่บุคคลภายนอก เช่น การสุ่ม
ตรวจสอบข้ อมูลการติดต่อสนทนาของกลุม่ access person การสุม่ ตรวจสอบข้ อมูล log file การสุม่
ตรวจสอบการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนในลักษณะที่ ถี่เกินความจาเป็ น (churning) หรื อเกินกว่า
อัตราส่วนที่คณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) กาหนด และการสุ่มการซื ้อขายกองทุนที่ผิดปกติและ
เน้ นตรวจสอบรายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
หากสานักตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์วา่ มีการใช้ ข้อมูลภายในกองทุนให้ รายงานกรรมการ
ผู้จดั การทราบ เพื่อพิจารณาตังคณะกรรมการตรวจสอบพฤติ
้
การณ์ดงั กล่าวเพื่อหาข้ อสรุ ป ทังนี
้ ้หาก
สรุ ปว่าพนักงานมีการใช้ ข้อมูลภายในของกองทุนจริ งให้ รายงานสานักงานทราบโดยทันที รวมทัง้
จัดเก็บเอกสารหลักฐานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้
6.2 สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน มีหน้ าที่ทบทวน ปรับปรุ งและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตั ิของพนักงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานข้ อบกพร่ องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริ ษัททราบ และปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
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รายงานการดาเนินงานต่ างๆ ของบริษัท
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุ งไทย ประกอบด้ วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
3 คน ดังนี ้คือ
1. นางดนุชา
ยินดีพิธ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเชียร
ศิริเวชวราวุธ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล
โอภาสเสถียร
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายเฉลิม โลกิจแสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สานักตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 15 ครัง้ และที่ประชุมได้ เชิญผู้บริ หารระดับสูง สายงานปฏิบตั ิการ
ผู้บริ หารฝ่ ายบัญชีการเงิน ผู้บริ หารสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารสานักตรวจสอบภายใน และผู้แทนของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เข้ าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้ อง ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
• สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้
มัน่ ใจได้ วา่ รายงานการเงินได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยอย่างพอเพียง ครบถ้ วน และ
เชื่อถือได้
• ดูแลงานการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทังพิ
้ จารณาและอนุมตั ิแผนงานประจาปี
2561 ของสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และสานักตรวจสอบภายใน พร้ อมทังก
้ ากับดูแลงานให้ เป็ นไปตามแผนที่ได้ รับอนุมตั ิ
รวมทังการตรวจสอบกรณี
้
พิเศษเพื่อให้ มีการปฏิบตั ิงานที่รัดกุมเพียงพอ
• สอบทานรายงานผลการกากับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อ ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ ไขในด้ าน
ต่างๆ เช่น การปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับระบบงานประกอบธุรกิจจัดการกองทุน
การปรับปรุงหรื อจัดให้ มีคมู่ ือการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และการอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานในเรื่ องกฎระเบียบ
ที่เกี่ ยวข้ องกับการประกอบธุรกิ จ เป็ นต้ น รวมทัง้ มีการติดตามผลการปรั บปรุ งแก้ ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบอย่า ง
สม่าเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้ นย ้าให้ มีการดาเนินการรองรับกฎหมายหรื อ ข้ อกาหนดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา
• สอบทานการบริ หารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทาระบบการควบคุมภายในและการ
จัดทาแบบประเมินการควบคุมภายในด้ วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน เพื่อมัน่ ใจได้ วา่ ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
• พิจารณาคัดเลือก และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2561 โดยการตอบคาถามในแบบประเมินตนเองสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จัดทาขึน้ ตามแนวปฏิบตั ิของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความรอบคอบ มีความ
เป็ นอิสระ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นว่าบริ ษัทได้ จดั ทางบการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทังมี
้ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในการดาเนิน
ธุรกิจปั จจุบนั

(นางดนุชา ยินดีพิธ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ รับการพิจารณาแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ
้
ษัท มีหน้ าที่สาคัญในการกาหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร (Enterprise Risk Management) ตลอดจนกาหนดกลยุทธ์ การกากับ
ดูแลความเสีย่ ง (Risk Governance) และแนวทางการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อขับเคลือ่ นองค์กรไปสูก่ ารบริ หารธุรกิจเชิงบูรณาการ
(Business Integration) ในปี 2561 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีบทบาทสาคัญในการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรให้ อยู่
ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้ ความผันผวนและความกดดันทางเศรษฐกิจ ทังจากภายในประเทศและเศรษฐกิ
้
จโลก สงคราม
การค้ าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ผลกระทบจาก Brexit สถานการณ์ การแข่งขันในอุตสาหกรรมจัดการลงทุนที่มีความรุ นแรงมากขึ ้น
เทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว รวมทังความเสี
้
่ยงจากภัยคุกคามด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Threats) ในรู ปแบบ
ต่างๆ
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจัดให้ มีการประชุมเป็ นประจาอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบาย
กลยุทธ์ และแนวทางการจัดทาแผนบริ หารความเสีย่ งให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ ของ
บริ ษัท รวมทังร่้ วมกันพิจารณากลัน่ กรองและให้ ความเห็นต่อการกาหนดความเสี่ยงต่างๆ ตามหลัก COSO ERM และแนวทาง
การกากับแบบรวมกลุม่ ของธนาคารกรุ งไทย ซึ่งรวมถึงการกาหนด Risk Map, ดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Tolerance) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงสาคัญทัง้ 10 ด้ าน อันได้ แก่ ความ
เสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ด้ านตลาด ด้ านฐานะการเงิน ด้ านเครดิต ด้ านสภาพคล่อง ด้ านปฏิบตั ิการ ด้ านกฏหมาย ด้ านชื่อเสียง ด้ าน
ลูกค้ าสัมพันธ์ และด้ าน IT ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจัดการความเสี่ยงก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ ในส่วนของการบริ หารความเสี่ยงด้ านการลงทุน (Portfolio Risk Management) คณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง ได้ พิจารณากาหนดเกณฑ์กรอบความเสีย่ ง ติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสีย่ ง แนวโน้ มสถานการณ์ตา่ งๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด เพื่อให้ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การลงทุนได้ อย่างทันท่วงที นอกจากนี ้ในปี ที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงด้ าน IT & Cyber Risk อันเป็ นภัยคุกคาม ที่
ทัว่ โลกต่างให้ ความสาคัญ และต้ องมีการจัดเตรี ยมแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินในกรณีตา่ งๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท จึง
ได้ กาหนดให้ มีการทบทวนกลยุทธ์การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และทดสอบ
แผน BCP อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า หากเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉิน พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ จริ งและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีความมุ่งมัน่ ในการกากับดูแลและบริ หารความเสี่ยงภายใต้ กรอบการดาเนินธุ รกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ดี ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee Charter) และจะมุง่ พัฒนาระบบบริ หารความเสีย่ ง
ให้ มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืนต่อไป

(นายลวรณ แสงสนิท)
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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รายงานทางการเงิน (Financial Report)
รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ได้ ให้ ความสาคัญต่อภาระหน้ าที่ในฐานะ
กรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
้
นที่ปรากฏในรายงานประจาปี จึงกากับดูแลให้
การจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ ถือ
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยใช้ หลักความระมัดระวัง ถูกต้ อง และการประมาณการอย่างรอบคอบสมเหตุสมผลในการจัดทางบ
การเงิน รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อสะท้ อนถึงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานอย่างแท้ จริ ง อันเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ สนใจทัว่ ไป ซึ่ง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทได้ ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นว่างบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริ หารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกากับ
ดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทางการเงินมีความถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ตลอดจนการป้องกันการกระทาทุจริ ต หรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนยั สาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลสอบ
ทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน รวมทังระบบการควบคุ
้
มภายในให้ มีประสิทธิภาพ จึงมัน่ ใจได้ วา่
งบการเงิ นดังกล่าวของบริ ษัทเชื่อถื อได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวไว้ ในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดยรวมมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถ
สร้ างความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้ ว่า งบการเงินของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายวัชรา ตันตริ ยานนท์)
ประธานกรรมการ

(นางชวินดา หาญรัตนกูล)
กรรมการผู้จดั การ
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
(Auditor’s Report and Financial Statements)

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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