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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ (Important Financial Information)

ฐานะทางการเงิน (Financial Standing)
สินทรัพย์ รวม
Total Asset
หนีส้ ินรวม
Total Liabilities
ทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ ว
Registered and Paid-up Capital
จานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
Number of shares
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหุ้น (บาท)
Par Value (Baht)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity
ผลการดาเนินงาน (Operating Performance)
รายได้ รวม
Total Income
ค่ าใช้ จ่ายรวม
Total Expense
กาไรสุทธิ
Net Profit
อัตราส่ วนทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่ า)
Current Ratio (Times)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (%)
Return on Equity: ROE (%)
อัตรากาไรสุทธิต่อรายได้ รวม (%)
Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ รวม (%)
Return on Total Assets: ROA (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ถาวร (%)
Return on Fixed Assets (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รวม (เท่ า)
Assets turnover (Times)
อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อทุน (เท่ า)
Debt to Equity (Times)
มูลค่ าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
Book Value Per Share (Baht)
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
Earnings Per Share (Baht)
เงินปั นผลต่ อหุ้น (บาท)
Dividend Per Share (Baht)

หน่ วย : พันบาท
Unit : Thousand Baht
2559
2558

2562

2561

2560

1,540,735

1,427,427

1,139,993

911,670

812,175

423,131

436,855

386,057

301,483

249,689

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

1,117,604

990,572

753,936

610,187

562,486

2,323,130

2,302,119

1,814,918

1,443,130

1,179,042

1,583,418

1,607,410

1,340,950

1,121,774

899,650

591,652

555,783

379,705

257,181

222,688

4.47

3.76

3.19

3.09

3.31

52.94

56.11

50.36

42.15

39.59

25.47

24.14

20.92

17.82

18.89

38.4

38.94

33.31

28.21

27.42

2,478.12

1543.24

771.84

382.06

267.08

1.51

1.61

1.58

1.57

1.45

0.38

0.44

0.51

0.49

0.44

55.88

49.53

37.70

30.51

28.12

29.58

27.79

18.99

12.86

11.13

25.00

22.75

16.00

11.60

10.25
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กราฟแสดงผลการดาเนินงานของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิภายใต้ การจัดการของบริษัท

ที่มา : ข้ อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
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สารจากประธานกรรมการ
(Statement of the Chairman of Board of Directors)

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จนทาให้ เกิดความผันผวนสูง จากการดาเนิน
นโยบายทางการเงินและนโยบายด้ านการค้ าต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กาต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะการดาเนิน
นโยบายการจัดเก็บภาษี สินค้ านาเข้ าจากประเทศจีน ซึ่งเป็ นประเทศที่ มีดุลการค้ าเกินดุลจากประเทศสหรัฐอเมริ กาสูงสุดจน
ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ างต่อวงจรอุปทานโลก อันมีผลให้ นักธุรกิจทั่วโลกขาดความเชื่อมั่นและมีความกังวลว่าความขัดแย้ ง
ดังกล่าว อาจทาให้ เกิดการตอบโต้ จากประเทศจีน จนเกิดเป็ นสงครามการค้ า อันจะนาไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ แต่ในช่วง
ปลายปี 2562 ก็มีสัญญาณในการที่มหาอานาจทัง้ สองสามารถจะบรรลุข้อตกลงได้ จึงทาให้ เศรษฐกิจโลก มีลักษณะการ
เจริญเติบโตอย่างช้ าๆ ไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างที่มีผ้ กู งั วล
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 ก็ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งทางการค้ าของมหาอานาจทัง้ 2 ประเทศ
ประกอบกับการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ ้นมากกว่าประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศที่
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตแบบถดถอย ทาให้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอัตราการเติบโตที่ถดถอย คือมีอตั รา
การเจริ ญเติบโตที่ระดับร้ อยละ 2.4 จากที่มีการเจริ ญเติบโตร้ อยละ 4.2 ในปี 2561 ในส่วนของรัฐบาลก็ได้ ดาเนินนโยบายต่างๆ
เพื่อผลักดันให้ เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ มีการลดอัตราดอกเบี ้ยมาตรฐานลงสู่ระดับ
ร้ อยละ 1.25 เพื่อบรรเทาการแข็งค่าขึ ้นของค่าเงินบาทที่กดดันความได้ เปรี ยบการส่งออกของประเทศ
ในส่วนการให้ บริการของบริษัทฯ นัน้ ทางบริษัทฯ ก็ไม่ได้ หยุดยังในการที
้
่จะคิดค้ นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ และการ
เพิ่มความสะดวกในการให้ บริการแก่นกั ลงทุนอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ทังนี
้ ้ในปี 2562 ที่ภาวะตลาดการเงินมีความผันผวนสูงก็
ได้ มีการแนะนาให้ ลูกค้ าและนักลงทุน ลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนที่ดี เช่น กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และโครงสร้ าง
พื ้นฐานและกองทุนตราสารหนี ้ ซึง่ สามารถทาผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ และในภาวะที่อตั ราดอกเบี ้ยอยู่ในระดับต่า ในส่วน
การให้ การบริการด้ านอื่น บริษัทฯ ตระหนักถึงสภาวะตลาดการเงินที่ผนั ผวนมาก การเข้ าถึงข่าวสารให้ ทนั สถานการณ์เพื่อช่วยใน
การตัดสินใจนันมี
้ ความสาคัญมาก ในยุ คที่ข่าวสารและเทคโนโลยีมีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดทา Line
เพื่อเป็ นช่องทางการให้ ข้อมูลข่าวสารที่สะดวกสบายเพิ่มขึน้ จากการดาเนินการด้ าน Facebook Live ในปี 2561 ด้ วยบริ ษัทฯ
ตระหนักดีว่าตลาดการเงินมีความผันผวนและความเสี่ยงด้ านภูมิรัฐศาสตร์ สงู ขึน้ โดยตลอด จึงมีความมุ่งมัน่ ที่จะมีการพัฒนา
ด้ านผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมต่อการลงทุนในแต่ละสถานการณ์และการอานวยความสะดวกด้ านต่างๆ ในการเข้ าถึง
ข้ อมูลและการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีคณ
ุ ภาพ
ด้ านผลการดาเนินงานของบริษัทฯ นัน้ ณ สิ ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการรวมทังสิ
้ ้น 828,201 ล้ านบาท
เทียบกับสิ ้นปี 2561 ที่ 775,846 ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโตอัตราร้ อยละ 6.7 ซึ่งเป็ นการเติบโตในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
ซึง่ อุตสาหกรรมการจัดการกองทุน มีอตั ราการเติบโตที่ระดับร้ อยละ 7.9
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ในนามของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้ า นักลงทุนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนที่ได้ ให้ ความไว้ วางใจ
ความเชื่อมัน่ และให้ การสนับสนุนบริ ษัท ฯ ให้ เจริ ญเติบโตเป็ นบริ ษัทชันน
้ าที่มีความมัน่ คง มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ
ทันสมัย ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้ านระบบงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเท
ความสามารถในการทาให้ บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทฯ ชัน้ นาในอุตสาหกรรมและขอให้ พ นักงานทุก ท่านตระหนักในหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบ จรรยาบรรณ คุณธรรมและบรรษัทภิบาล มุ่งมัน่ ในการปฎิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้ างและพัฒนาบริษัทฯ
ให้ มีความเข้ มแข็งเติบโตอย่างยัง่ ยืน รวมทังสร้
้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ลกู ค้ า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องตลอดไป

นายวัชรา ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ
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พัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในรอบปี 2562
Development of the Company for the year 2019 (2562 B.E.)
การเปิ ดเสนอขายกองทุนใหม่ ในปี 2562
ตามที่บริ ษัทได้ มีแผนออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมประเภทต่างๆ เพื่อให้ มีความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
ทางเลือกและตอบโจทย์ความต้ องการของนักลงทุนภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงกองทุนประเภท Term Fund โดยจะ
เปิ ดจาหน่ายทุกสัปดาห์ ซึ่งบริ ษัทได้ รับการตอบรับจากนัก ลงทุนในตลาดเป็ นอย่างดี โดยกองทุนที่บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเสนอขาย
กองทุนใหม่ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา รวมทังสิ
้ ้นประมาณ 75 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีมลู ค่าทรัพย์สินกว่า
213,035,294,403.00 บาท มีดงั ต่อไปนี ้

Seq.

ชื่อย่ อกองทุน

กองทุนเปิ ด

ประเภทหน่ วย
ลงทุน

วันจด
ทะเบียน
กองทุน

ขนาดกองทุน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
(บาท)

1

KTFF217

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 217

Term Fund

16 ม.ค. 62

3,915,531,133.00

2

KTFF207

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 207

Term Fund

16 ม.ค. 62

3,671,176,726.00

3

KTFF212

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 212

Term Fund

23 ม.ค. 62

3,423,842,566.00

4

KTFF213

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 213

Term Fund

30 ม.ค. 62

3,403,813,728.00

5

KTFF208

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 208

Term Fund

30 ม.ค. 62

1,356,936,818.00

6

KTFF218

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 218

Term Fund

6 ก.พ. 62

1,628,712,807.00

7

KTFF214

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 214

Term Fund

6 ก.พ. 62

1,158,228,338.00

8

KTFF219

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 219

Term Fund

13 ก.พ. 62

9,575,759,842.00

9

KTFF215

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 215

Term Fund

13 ก.พ. 62

2,169,384,274.00

10

KTFF223

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 223

Term Fund

21 ก.พ. 62

3,369,941,326.00

11

KTFF221

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 221

Term Fund

21 ก.พ. 62

1,962,711,051.00

12

KTFF220

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 220

Term Fund

27 ก.พ. 62

1,273,992,999.00

13

KTFF228

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 228

Term Fund

6 มี.ค. 62

5,117,382,723.00

14

KTFF224

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 224

Term Fund

6 มี.ค. 62

4,503,505,721.00

15

KTFF222

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 222

Term Fund

6 มี.ค. 62

4,633,232,437.00

16

KT-JPFUND-A

กองทุนเปิ ดเคแทม เจแปน อิ ควิ ตี้ พาสซี ฟ ฟั นด์ ชนิ ดสะสมมูลค่า

ชนิ ดสะสมมูลค่า

12 มี.ค. 62

44,774,959.00

17

KTSUPB138

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี138

Term Fund

13 มี.ค. 62

107,102,659.00

18

KTFF225

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 225

Term Fund

13 มี.ค. 62

2,494,946,393.00

19

KTSUPB139

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี139

Term Fund

20 มี.ค. 62

63,354,995.00

20

KT-SAGA-A

กองทุนเปิ ดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชัน่ ชนิ ด
สะสมมูลค่า

ชนิ ดสะสมมูลค่า

20 มี.ค. 62

118,909,731.00
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21

KTFF231

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 231

Term Fund

20 มี.ค. 62

2,918,627,887.00

22

KTFF229

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 229

Term Fund

27 มี.ค. 62

3,281,189,588.00

23

KT-THAIGOV

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย

Term Fund

28 มี.ค. 62

63,695,092.00

24

KT-THAIGOV2

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย2

Term Fund

3 เม.ย. 62

634,540,644.00

25

KTFF232

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 232

Term Fund

3 เม.ย. 62

1,236,799,737.00

26

KT-THAIGOV3

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย3

Term Fund

11 เม.ย. 62

339,375,053.00

27

KT-THAIGOV4

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย4

Term Fund

24 เม.ย. 62

238,177,296.00

28

KTFF230

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 230

Term Fund

24 เม.ย. 62

6,850,485,696.00

29

KTFF226

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 226

Term Fund

30 เม.ย. 62

5,714,744,005.00

30

KTFF234

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 234

Term Fund

8 พ.ค. 62

3,359,534,982.00

31

KTFF233

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 233

Term Fund

8 พ.ค. 62

3,068,333,078.00

32

KTFF235

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 235

Term Fund

15 พ.ค. 62

3,739,419,576.00

33

KTFF239

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 239

Term Fund

22 พ.ค. 62

3,039,896,790.00

34

KTFF236

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 236

Term Fund

22 พ.ค. 62

4,557,027,354.00

35

KT-TRIG1

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ทริ กเกอร์ ฟั นด์1

Trigger Fund

24 พ.ค. 62

305,989,383.00

36

KT-THAIGOV6

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย6

Term Fund

29 พ.ค. 62

305,741,109.00

37

KT-THAIGOV7

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารภาครัฐไทย7

Term Fund

5 มิ .ย. 62

135,220,919.00

38

KTFF227

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 227

Term Fund

5 มิ .ย. 62

5,667,424,424.00

39

KTFF240

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 240

Term Fund

12 มิ.ย. 62

4,964,822,352.00

40

KTFF245

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 245

Term Fund

19 มิ.ย. 62

5,973,339,793.00

41

KTFF241

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 241

Term Fund

19 มิ.ย. 62

3,183,978,497.00

42

KTFF248

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 248

Term Fund

26 มิ.ย. 62

3,462,143,416.00

43

KT-EMEQ-A

กองทุนเปิ ดเคแทม อีเมอร์ จิ้ง มาร์ เก็ตส์ อิควิ ตี้ ฟั นด์ ชนิ ดสะสมมูลค่า

ชนิ ดสะสมมูลค่า

27 มิ.ย. 62

1,006,855,839.00

44

KTFF249

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 249

Term Fund

3 ก.ค. 62

6,021,279,171.00

45

KTFF246

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 246

Term Fund

3 ก.ค. 62

5,928,714,946.00

46

KTFF250

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 250

Term Fund

10 ก.ค. 62

5,940,695,789.00

47

KTFF237

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 237

Term Fund

10 ก.ค. 62

3,999,535,564.00

48

KTFF247

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 247

Term Fund

24 ก.ค. 62

3,339,165,304.00

49

KTGF4Y1

กองทุนเปิ ดเคแทม โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม 4Y1

Feeder Fund/
Term Fund

25 ก.ค. 62

271,494,043.00

50

KT-CARE-A

กองทุนเปิ ดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟั นด์ ชนิ ดสะสมมูลค่า

ชนิ ดสะสมมูลค่า

31 ก.ค. 62

253,844,313.00

51

KTFF238

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 238

Term Fund

31 ก.ค. 62

1,012,814,002.00
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52

KTFF257

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 257

Term Fund

7 ส.ค. 62

1,533,597,858.00

53

KTFF252

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 252

Term Fund

7 ส.ค. 62

2,921,027,027.00

54

KTSUPAI5

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ธนทรัพย์ 5 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

Term Fund

13 ส.ค. 62

1,403,096,528.00

55

PVDKTSS

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารตลาดเงิ นสาหรับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

For PVD

15 ส.ค. 62

699,290,247.00

56

PVDKTFIX-1Y3Y

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนีร้ ะยะ 1 ถึง 3 ปี สาหรับกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ

For PVD

15 ส.ค. 62

7,100,278,365.00

57

KT-TRIG2

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ทริ กเกอร์ ฟั นด์2

Trigger Fund

19 ส.ค. 62

1,277,103,458.00

58

KTSUPB140

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี140

Term Fund

28 ส.ค. 62

2,884,339,285.00

59

KT-SUPPLY-UI

กองทุนเปิ ดเคแทม ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ฟั นด์ ห้ามขายผูล้ งทุนราย
ย่อย

ชนิ ดสะสมมูลค่า

2 ก.ย. 62

1,027,399,003.00

60

KTGF30M1

กองทุนเปิ ดเคแทม โกลบอล ฟิ กซ์ อิ นคัม 30M1

Feeder Fund/
Term Fund

6 ก.ย. 62

1,567,806,990.00

61

KTSUPB141

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี141

Term Fund

11 ก.ย. 62

1,772,098,184.00

62

KTSUPB142

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ธนทรัพย์ บี142

Term Fund

18 ก.ย. 62

4,886,430,460.00

63

KTFF251

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 251

Term Fund

25 ก.ย. 62

1,854,865,740.00

64

KTFF253

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 253

Term Fund

2 ต.ค. 62

2,716,905,189.00

65

KTFF254

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 254

Term Fund

9 ต.ค. 62

1,960,081,011.00

66

KTFF255

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 255

Term Fund

16 ต.ค. 62

2,951,978,068.00

67

KTFF256

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 256

Term Fund

29 ต.ค. 62

5,611,644,173.00

68

KT-ESG-A

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ก่อการดี

ชนิ ดสะสมมูลค่า

30 ต.ค. 62

325,063,272.00

69

KTFF263

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 263

Term Fund

6 พ.ย. 62

8,591,822,783.00

70

KTFF259

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 259

Term Fund

6 พ.ย. 62

2,509,052,929.00

71

KTFF264

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 264

Term Fund

20 พ.ย. 62

3,126,247,095.00

72

KT-ESG RMF

กองทุนเปิ ดกรุงไทย ก่อการดี เพือ่ การเลีย้ งชีพ

RMF

21 พ.ย. 62

42,023,438.00

73

KTFF265

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 265

Term Fund

27 พ.ย. 62

3,063,974,481.00

74

KTFF266

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 266

Term Fund

3 ธ.ค. 62

3,127,023,237.00

75

KTFF267

กองทุนเปิ ดกรุงไทยตราสารหนี ้ เอฟไอเอฟ 267

Term Fund

20 ธ.ค. 62

5,273,998,714.00

รวม

213,035,294,403.00
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9

ด้ านพันธมิตรในการจัดจาหน่ ายหรือเสนอขายหน่ วยลงทุน
โดยสรุ ปในปี พ.ศ. 2562 บริ ษัท ฯ ได้ ทาการลงนามแต่งตั ้งพันธมิตรรายใหม่ เป็ นผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน เพิ่มเติมจานวน 2 ราย และยกเลิกจานวน 1 ราย คือ 1) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) 2) บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ ข้ อมูล ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562 บริ ษัทมีพนั ธมิตรที่ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ นผู้สนับสนุนการขายฯ ซึ่ง
ประกอบด้ วย กลุ่มธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจธนาคาร และกลุ่มอื่น ๆ รวมแล้ วทังสิ
้ ้น 51 ราย
ระบบงานนายทะเบียนกองทุนรวม
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการให้ บริการ โดยให้ ความสาคัญกับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง และสร้ างความ พึงพอใจ
ในการใช้ บริการของลูกค้ า ซึง่ ในปี พ.ศ. 2562 มีการพัฒนาระบบทะเบียนกองทุนรวมของ บลจ. ดังนี ้
• พัฒนาระบบให้ รองรับโครงการ Wealth Advice for All ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ให้ ลกู ค้ าสามารถมีโอกาสได้ รับคาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินได้
อย่างเหมาะสม และตอบโจทย์ความต้ องการของตนเองมากขึ ้น
• เพิ่มช่องทางการชาระเงินสาหรับการซื อ้ หน่วยลงทุนโดยการหักบัญชีธนาคาร (Direct debit) อีก 1 ธนาคาร คือ
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ซึง่ ปั จจุบนั ลูกค้ าสามารถเลือกใช้ บริ การหักบัญชีธนาคารเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนได้ 11 ธนาคาร ดังนี ้
KTB, BAY, BBL, CIMBT, KBANK, KKP, SCB, TBANK, TISCO, TMB, UOBT
• ปรับปรุงระบบให้ รองรับพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 ในด้ านต่าง ๆ ตาม
ข้ อกาหนดของกรมสรรพากร
บริการงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาปรับปรุ ง ด้ านความปลอดภัย ในการเข้ าถึงระบบข้ อมูลสมาชิกแต่ละท่าน เมื่อสมาชิกเข้ าระบบ
PVD Online ด้ วยรหัสเดิมแล้ ว ระบบจะฟ้ องเตือนให้ สมาชิกทาการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดย รหัสใหม่ต้องประกอบไปด้ วย
ตัวเลข และ ตัวอักษร หรื อตัวอักขระ รวมเป็ น 8 หลัก และให้ สมาชิกทาการตรวจสอบอีเมล์ ในหน้ าข้ อมูลส่วนตัวของสมาชิก หาก
ไม่มีข้อมูลดังกล่าวหรื อประสงค์เปลี่ยนแปลง สมาชิกสามารถทาการคีย์อีเมล์ใหม่ หรื อ เปลี่ยนแปลง ซึ่งถือว่าสมาชิกได้ ทาการ
ลงทะเบียนในระบบ PVD Online เรี ยบร้ อยแล้ ว
ด้ านธุรกิจที่ปรึกษาและพัฒนาตัวแทนขายอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ ริเริ่ มในการเพิ่มช่องทางการขายกองทุน ผ่านผู้แนะนาการลงทุนอิสระ (ตัวแทนขายอิสระ) ขึน้ เมื่อเดือน
สิงหาคม 2558 เพื่อขยายฐานลูกค้ าและเพิ่มยอดขายกองทุน โดยตัวแทนขายอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้แนะนาการลงทุนที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริ ษัทฯ ได้ กาหนดคู่มือ
ปฏิบตั ิงานของตัวแทนขายอิสระเพื่อควบคุมไม่ให้ เกิดความเสี่ยงในการรับผิดของบริ ษัท อันเกิดจากการกระทาของตัวแทนขาย
อิสระไว้ ด้วย โดยสรุปผลการดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีตวั แทนขายอิสระ จานวน 103 ราย และมีมลู ค่าทรัพย์สิน
สุทธิกว่า 7,861 ล้ านบาท
บริษัทได้ เข้ าลงทุนในหุ้น บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จากัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทัล”) ได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทลั ขึ ้น ซึง่ ประกอบด้ วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและนาร่องการใช้ ระบบการพิสจู น์และยืนยัน
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ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID Platform) โดยหลักการของ Digital ID Platform คือ ผู้ที่ต้องการให้ ลูกค้ ายืนยันตัวตนก่อน
ใช้ บริ การจะส่งข้ อมูลถาม เพื่อขอการยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID Platform โดยจะตรวจสอบข้ อมูลกับหน่วยงานที่ให้ บริ การ
ตรวจสอบข้ อมูล เช่น กรมการปกครอง เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ หน่วยงานที่ให้ บริ การตรวจสอบข้ อมูลจะส่งข้ อมูลให้ ผ้ ูที่ใช้ บริ การยืนยัน
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้ การยืนยันตัวตนแบบ non face to face มีความสะดวกรวดเร็ ว ดังนัน้ ผู้เกี่ยวข้ องซึ่งได้ แก่
สมาคมธนาคารไทย, บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ , สมาคมบริ ษัทหลักทรัพย์ไทย, สมาคมประกันวินาศภัยไทย, สมาคมประกัน
ชีวิตไทย, สมาคมการค้ าผู้ให้ บริการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ ร่วมก่อตั ้ง บริษัทเนชัน่ แนล ดิจิทลั ไอดี จากัด (“NDID”) อันเป็ น
การส่งเสริ มพัฒนาของประเทศให้ มีความก้ าวหน้ าและน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่ทันสมัย
และผู้ใช้ บริ การสามารถใช้ บริ การได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ วมากขึ ้น ซึ่งจะเริ่ มให้ บริ การ Digital ID Platform เต็มรูปแบบตั ้งแต่
ปี 2562 เป็ นต้ นไป
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ผลงานพิสูจน์ ความเป็ น “มืออาชีพ”
(The company's portfolio to show professionalism)
ตลอดระยะเวลาในปี 2562 บริษัทมีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างสรรค์กองทุนที่มีนวัตกรรมใหม่ๆให้ กบั นักลงทุน เพื่อโอกาส
ในการสร้ างผลตอบแทนที่ดี และได้ รับการตอบรับที่ดีอย่างมากมาย ประกอบด้ วย
- กองทุนเปิ ดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชัน่ (KT-SAGA) เน้ นการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีการ
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ
รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานต่างประเทศ เป็ นต้ น
- กองทุนเปิ ดเคแทม อีเมอร์ จิง้ มาร์ เก็ตส์ อิควิตี ้ ฟั นด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EMEQ-A) ซึ่งมีนโยบายเน้ นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I) (กองทุนหลัก)
- กองทุนเปิ ดกรุ งไทย ก่อการดี (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-ESG-A) และกองทุนเปิ ดกรุ งไทย ก่อการดี เพื่อการเลี ้ยงชีพ
(KT-ESG RMF) มีนโยบายที่จะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี
ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) ที่เน้ นลงทุนในหลักทรั พย์ ที่มีความโดดเด่นด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าบริ ษัทสามารถคงผลการดาเนินงานที่ดีในระดับแนวหน้ าของ
ประเทศ โดยมี Market Share เป็ นลาดับที่ 4 ของตลาดการลงทุน มีมลู ค่าสินทรัพย์ภายใต้ การจัดการ (AUM) รวมสุทธิ ณ วันที่
30 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 828,201 ล้ านบาท เป็ นอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับปี 2561
ทางด้ านกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า อาทิ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ พนักงานบริ ษัท กสท
โทรคมนาคม กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พนักงานองค์การ
ส่งเสริ มกิจการโคนม ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว กองทุนสารองเลี ย้ งชีพพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว และรวมถึง
การได้ รับความไว้ วางใจในการบริ หารจัดการระบบทะเบียนสมาชิก กองทุนสารองเลีย้ งชีพ พนักงานการประปานครหลวง
ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว ส่งผลให้ AUM ของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 119,340 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 21%
จากปี 2561 และบริ ษั ท ยั ง ได้ รั บ โอกาสในการเข้ าไปบริ ห ารจั ด การบริ ห ารเงิ น กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ของมหาวิ ท ยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช และกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี ้ – ตราสารทุน) อีกด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชยั พัฒนา จานวน 2,403,257.40 บาท ซึ่งเป็ นรายได้ จากค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของกองทุนเปิ ดกรุ งไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และโครงการพัฒนาอื่นๆของมูลนิธิชยั พัฒนา
บริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Best Asset Management CEO Thailand ในงาน International
Finance Awards 2018 ซึ่งจัดโดย International Finance Publications ซึ่งเป็ นนิตยสารการเงินระดับแนวหน้ าของประเทศ
อังกฤษ รางวัล Best Thailand Deal ในงาน 2018 FinanceAsia Achievement Awards รางวัลสตรี นักบริ หารดีเด่น ในงาน
วันสตรี สากล ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัลยอดเยี่ยม Deal of the Year
ในฐานะผู้จดั การกองทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
(TFFIF) ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2019
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทมีความตัง้ ใจทางานอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้ างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายด้ านการลงทุน โดยการทางานจะยึดหลักธรรมาภิบาล และจะเป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ที่มีการบริการและการบริหารงานที่ดีเยี่ยม เป็ นทางเลือกแรกของนักลงทุนตลอดไป
KTAM รับรางวัล Best Asset Management CEO Thailand

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) เข้ ารับรางวัล Best
Asset Management CEO Thailand จาก Mr. Phil Blizzard ในงาน International Finance Awards 2018 จัดโดย International
Finance Publications ซึง่ เป็ นนิตยสารการเงินระดับแนวหน้ าของประเทศอังกฤษ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ( Thailand Future Fund-TFFIF) ได้ รับรางวัล Best Thailand
Deal ในงาน 2018 FinanceAsia Achievement Awards
โดยมีนางชวินดา หาญรัต นกูล (ที่ 3
ขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริ ษัทหลักทรัพย์
จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
นางณัฐรี พนัสสุทรากร (ที่ 2 ขวามือ) ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้ างพืน้ ฐาน บลจ.เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน พร้ อม
ด้ วย นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ (ที่ 2 ซ้ ายมือ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุ งไทย ใน
ฐานะที่ปรึ กษาการเงิน นายอนุวฒ
ั น์ ร่ วมสุข
(ที่ 1 ขวามือ) กรรมการผู้จดั การ หัวหน้ าฝ่ ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ภทั ร จากัด คุณวราห์
สุจริ ตกุล (ที่ 3 ซ้ ายมือ) กรรมการบริ หาร บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด และคณะทางานฯ ร่ วมรับรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์
ไฮแอท ประเทศฮ่องกง
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KTAM คว้ า รางวั ล Deal of the Year จาก
งาน SET Awards 2019
นางชวิ น ดา หาญรั ต นกู ล กรรมการ
ผู้ จัด การ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น
กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ขึน้ รั บรางวัลยอด
เยี่ ย ม Deal of the Year ในฐานะผู้ จั ด การ
กองทุน จากการเสนอขายหุ้น ต่ อ ประชาชน
เป็ นครั ง้ แรกของกองทุ น รวมโครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) จาก
ดร. ชัย วัฒ น์ วิ บูล ย์ ส วัส ดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2019 ซึ่ง จัด ขึ น้ โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

นางชวิ น ดา หาญรั ต กู ล กรรมการผู้ จั ด การ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ งไทย
จากัด (มหาชน) รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่ น
พ ล ต า ร ว จ เ อ ก อ ดุ ล ย์ แ ส ง สิ ง แ ก้ ว
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณ “สตรี นักบริ หารดีเด่น สาขา
สตรี นัก บริ ห ารภาคเอกชนดี เ ด่ น (สถานประกอบ
กิจการขนาดกลาง)” ให้ กบั นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุ งไทย จากัด (มหาชน) เพื่อยกย่องและส่งเสริ ม
คุณค่าของสตรี ทางาน ในงาน “วันสตรี สากล ประจาปี พ.ศ. 2562” จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ
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บลจ.กรุ งไทยบริ หาร กสล. การยางแห่ ง
ประเทศไทย 2 ปี
นายสุนัน ท์ นวลพรหมสกุ ล (ที่ 3
จากขวา) ประธานกรรมการ กองทุนสารอง
เลี ย้ งชี พ การยางแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง จด
ทะเบียนแล้ ว ร่ วมด้ วยนางชวินดา หาญรัตน
กูล (ที่ 3 จากซ้ าย) กรรมการผู้จดั การ บริ ษัห
ลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด
(มหาชน) ในพิ ธี ม อบสัญ ญาแต่ ง ตัง้ บลจ.
กรุ งไทยให้ เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุน กองทุน
ส ารองเลี ย้ งชี พ การยางแห่ ง ประเทศไทยฯ
ระยะเวลา 2 ปี โดยมี ผ้ ู บริ ห ารของบลจ.
กรุงไทย และผู้แทนกรรมการกองทุน ร่วมเป็ นสักขีพยาน

บลจ.กรุ ง ไทยบริ ห ารกองทุ น ส่ วนบุ ค คล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ. ดร. ประสาท สื บ ค้ า (ที่ 1 ขวา)
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิ ร าช
ร่ วมด้ วย นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 2 ซ้ าย)
กรรมการผู้ จัด การ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การ
กองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) ในพิธีลงนาม
การน าเงิ น รายได้ ของมหาวิ ท ยาลั ย ไปหา
ผลประโยชน์ โดยมอบความไว้ วางใจให้ บลจ.
กรุ ง ไทย บริ ห ารเงิ น กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี ดร. ศิริ
การเจริ ญดี (ที่ 2 ขวา) ประธานคณะกรรมการ
บริ ห ารเงิ น รายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น และ ศ. ดร.
วิจิตร ศรี สอ้ าน นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่ วม
เป็ นสักขีพยาน
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จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วางใจ บลจ.กรุ งไทย บริหารกองทุนปี ที่ 4
ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื ้ออาภรณ์ (ที่ 4 จากซ้ าย) อธิการบดีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ นางชวินดา หาญรัตนกูล
(ที่ 3 จากซ้ าย) กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้ าง บลจ.กรุงไทย
บริหารกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี ้ – ตราสารทุน ) เป็ นระยะเวลาต่อเนื่องอีก
3 ปี ในพิธีลงนามสัญญาจ้ างบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเภทกองทุนผสม (ตราสารหนี ้
– ตราสารทุน ) โดยมีคณะผู้บริหารของทัง้ 2 องค์กรร่วมเป็ นสักขีพยาน

KTAM ได้ รับความไว้ วางใจให้ บริหารจัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้ รับความไว้ วางใจและแต่งตั ้งให้ บริหารจัดการกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบี ยนแล้ ว และได้ เข้ าร่ วมลงนามในพิธีแต่งตั ้งบริ ษัทจัดการกองทุน เมื่อวันที่
23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี โดยมี นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จดั การ (ลาดับที่ 4 จากซ้ าย) และ นางสาวหัสวรา
แสงรุจิ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ (ลาดั บที่ 3 จากซ้ าย) จาก KTAM ร่ วมลงนามพร้ อมกับ
นายปิ ยพจน์ รุ ธิรโก ประธานกรรมการกองทุน (ลาดับที่ 3 จากขวา) นายวัลลภ กิตติวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุน
(ลาดับที่2 จากขวา) และนายสุชาติ โชติกธีรกุล รองประธานคณะกรรมการกองทุน (ลาดับที่ 1 จากขวา) โดยในรอบสัญญานี ้
มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565
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KTAM ได้ รับความไว้ วางใจในการบริ หารจัดการระบบทะเบียนสมาชิก กองทุนสารองเลีย้ งชีพ พนักงานการประปา
นครหลวงซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) ได้ รับความไว้ วางใจในการบริ หารจัดการระบบทะเบียน
สมาชิก กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พนักงานการประปานครหลวง ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว และได้ เข้ าร่ วมลงนามในพิธีแต่งตั ้งบริ ษัท
จัดการ นายทะเบียนสมาชิก ผู้รับฝากทรัพย์สิน เมื่อวัน ที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาโดยมี นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการ
ผู้จัดการ และ นางสาวหัสวรา แสงรุ จิ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จาก KTAM ร่ วมลงนาม
พร้ อมกับ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง และประธานคณะกรรมการกองทุนสารองเลี ย้ งชีพ พนักงานการ
ประปานครหลวง ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว โดยในรอบสัญญานี ้มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2565
KTAM ได้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ บ ริ ห ารกองทุ น ส ารอง
เลี ย้ งชี พ พนั ก งานองค์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ การโคนม ซึ่ ง
จดทะเบียนแล้ ว
นางสาวหั ส วรา แสงรุ จิ รองกรรมการผู้ จั ด การ
ผู้บ ริ ห าร สายงานกองทุนสารองเลี ย้ งชีพ บริ ษั ท หลัก ทรั พย์
จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) ลงนามร่ ว มกั บ
คณะกรรมการกองทุ น ส ารองเลี ย้ งชี พ พนั ก งานองค์ ก าร
ส่งเสริ มกิจการโคนม ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์
วงศ์สุวรรณ ผู้อานวยการ องค์การส่งเสริ มกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย เป็ นประธานในพิธีลงนามแต่งตั ้งให้ KTAM เป็ นบริษัทจัดการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพพนักงานองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนม ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
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บลจ.กรุ งไทยจัดเสวนาทิศทางการลงทุนในยุโรป-อินเดีย
บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น
กรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) จัด งานเสวนาหัว ข้ อ
“Where are Opportunities in DM & EM” เพื่อให้
มุมมองทิศทางเศรษฐกิจโลก และการลงทุนใน
ทวี ป ยุ โ รป และประเทศอิ น เดี ย โดยผู้ จัดการ
กองทุนจาก Investco Asset Management (ที่2และ
3 ขวา) ให้ กับ ตัวแทนจาหน่าย และสื่อมวลชน
โดยมี น ายเสรี ระบิ ล ทศพร ผู้ ช่ ว ยกรรมการ
ผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 (ที่ 3
จากซ้ า ย) พร้ อมคณะผู้ บริ ห าร KTAM ให้ การ
ต้ อนรับ ณ โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้ กรุงเทพ

KTAM จัดสัมมนาทิศทางธุรกิจการแพทย์ -อสังหาริมทรัพย์ ท่ วั โลก
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
ก อ ง ทุ น ก รุ ง ไ ท ย จ า กั ด
(มหาชน) จัดงานสัมมนา หัวข้ อ
“ทิ ศ ทางการลงทุ น ในธุ ร กิ จ
การแพทย์และดูแลสุขภาพ และ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทัว่ โลก”
ในมุม มองของ Invesco Asset
Management ใ ห้ กั บ ผู้ ส นั บ
สนุนการขายหน่วยลงทุน โดยมี
นายสมชั ย อมรธรรม ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ ายกลยุทธ์
การลงทุ น และลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์
(ที่ 2 จากขวา) และนายเสรี ระบิลทศพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 (ที่ 1 จากซ้ าย) เป็ น
ตัวแทนในการต้ อนรับ ณ โรงแรมพาร์ ค ไฮแอท กรุงเทพ
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บลจ.กรุ งไทยจัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐและเทคโนโลยี AI
บริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จากัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา
ในหัวข้ อ “มองเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการ
เติบโตเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ” โดย
ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น Allianz Global
Artificial Intelligence Fund เป็ นข้ อมู ล
ให้ กับตัวแทนจาหน่าย และสื่อมวลชน
โดยมี น ายเสรี ระบิ ล ทศพร ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 2 (ที่ 4 จากขวา) พร้ อมทีมงาน
ของ KTAM ให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ โรงแรม
สยามเคมปิ นสกี ้ กรุงเทพฯ

KTAM จัดงานสัมมนา หัวข้ อ “ลงทุนแบบมหา’ลัย...ทาไงดี ?”
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด
(มหาชน) จัดงานสัมมนา หัวข้ อ “ลงทุนแบบมหา’ลัย...ทาไงดี ?”
โดยมี คุณวีระ วุฒิคงศิริกูล (ที่3 จากซ้ าย) ผู้เชี่ยวชาญด้ านกลยุทธ์
การลงทุน คุณดารบุษป์ ปภาพจน์ (ที่2 จากขวา) รองกรรมการ
ผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 ดร.สมชัย
อมรธรรม (ที่1 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ ายกลยุทธ์ การ
ลงทุนและลูกค้ าสัมพันธ์ และได้ รับเกียรติจาก คุณพนิดา ประพันธ์
วัฒ นะ (ที่ 1 จากซ้ า ย) ผู้ อ านวยการ ศู น ย์ วิ เ คราะห์ ร ายได้ แ ละ
ปฏิ บั ติ ก ารลงทุ น จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ ดร.บุ ศ รา
ไตรทิ พ ย์ เ จริ ญ ชัย (ที่ 2 จากซ้ าย) ผู้อ านวยการและผู้บ ริ หารฝ่ าย
ลงทุนต่างประเทศ และบริ หารผู้จัดการกองทุน กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการ ร่ วมเป็ นวิทยากรในงานสัมมนาข้ างต้ น โดยมี
บุค ลากรจากมหาวิ ท ยาลัย ต่ า งๆ ที่ สนใจเข้ า ร่ ว มฟั ง สัม มนา ณ
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
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กรุ งไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย สมทบเงินทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยั พัฒนา (ที่ 2 จากซ้ าย)ให้ เกียรติรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชยั พัฒนาจากนาง
ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้ าย) และคณะ
ผู้บริ หารของบริ ษัท จานวน 2,403,257.40 บาท ซึ่งเป็ นรายได้ จากค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิ ดกรุ งไทย บุญตรง
ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการพัฒนาอืน่ ๆ
ณ มูลนิธิชยั พัฒนา
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ข้ อมูลทั่วไป (General Information)
ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
:
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ
:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
0107545000373
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนรวม”
2. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
3. ประกอบธุรกิจเป็ นบริษัทจัดการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
4. ประกอบธุรกิจเป็ นนายทะเบียนกองทุนรวม และทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
5. ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี สาหรับกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภท
อื่นๆ และประกอบธุรกิจเป็ นผู้จดั การทรัสต์
6. ประกอบธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
ทุนจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีทนุ จดทะเบียน 200 ล้ านบาท (ชาระแล้ วเต็มจานวน) ประกอบด้ วย
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ที่ตั ้งสานักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2686-6100
หมายเลขโทรสาร : 0-2670-0411
เว็บไซต์
: www.ktam.co.th

ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
ปี 2539 บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ “บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น รวม
มหานคร จากัด” เริ่ มจัดตั ้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ด้ วยทุนจดทะเบียน 100 ล้ านบาท (ชาระเต็มจานวน) โดยได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2539
ปี 2542 ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ได้ เข้ าถือหุ้น ใหญ่ ร้ อยละ 99.99 ส่งผลให้ บริ ษัท เป็ นบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการ
กองทุนแห่ งเดียวซึ่งมีสถานะเป็ นรั ฐวิสาหกิจ และในวันที่ 4 สิงหาคม 2542 บริ ษัท จึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม กรุ งไทย จากัด ” (KRUNGTHAI Asset Management Company) โดยเรี ยกชื่อย่อ
ว่า “KTAM” เพื่อให้ เป็ นที่จดจาได้ ง่ายสาหรับลูกค้ า คู่ค้า และบุคคลทัว่ ไป วันที่ 23 ธันวาคม 2542 บริษัท ได้ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 100 ล้ านบาท เป็ น 200 ล้ านบาท (ชาระแล้ วเต็มจานวน) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสะท้ อนให้
เห็นถึงภาพพจน์ของบริษัท ที่มีความพร้ อมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนสร้ างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้ า
ปี 2543 ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2543
ปี 2544 เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จากัด ” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้ สะท้ อนถึง
ลักษณะการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนของบริษัท
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ปี 2545 แปรสภาพจากบริ ษัทจากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 โดยใช้ ชื่อว่า “บริ ษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน กรุ งไทย 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 2557
ปี 2562 ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จากสานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2562

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
บริหารจัดการกองทุนรวมทุกประเภท รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
2. กองทุนส่ วนบุคคล
บริ ษัทฯ ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิ จหลักทรั พย์ ป ระเภทการจัดการกองทุน ส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง
ใบอนุญาตเลขที่ 021/2543 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 โดยบริษัท รับบริหารจัดการเงินลงทุนในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลให้ กบั
ลูกค้ าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้ าสถาบัน โดยมีรูปแบบนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งลูกค้ าแต่ละรายสามารถ
กาหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์แ ละข้ อจากัดการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้
3. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ รับบริ หารกองทุนสารองเลี ้ยงชีพภายใต้ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วน
บุคคล ให้ กบั ห้ างหุ้นส่วนและบริษัทเอกชน 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 คาปรึกษา
แนะนาการจัดตั ้งกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ จัดทาข้ อบังคับกองทุน ตลอดจนรับโอนกองทุน (เปลี่ยนผู้จดั การกองทุน)
4. นายทะเบียน
บริ ษัทฯ ทาหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนให้ กับกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริ ษัท และให้ บริ การจัดทาทะเบียน
สมาชิกให้ กบั กองทุนสารองเลี ้ยงชีพต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัทและกองทุนสารองเลี ้ยงชีพทัว่ ไป
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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 สต์เ พื่อลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (REITs) และทรัสต์ประเภทอื่นๆ รวมทัง้ ให้ บริ การเป็ นผู้จัดการทรัสต์ ให้ กับทรั สต์ที่บริ ษัทไม่ได้ ทาหน้ าที่เป็ น
ทรัสตีด้วย
6. ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัทฯ ได้ รับได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ าองค์ กร และแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (SOD)
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การลงทุนที่มีผลการดาเนินงานที่สม่าเสมอ เป็ นทางเลือกแรกของผู้ลงทุน ด้ วยผลประกอบการ
และขนาดทรัพย์สินภายใต้ การบริหารจัดการอยู่ใน 3 อันดับแรกของอุตสาหกรรม
พันธกิจ (Mission)
เสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถครอบคลุมทัง้ ทางด้ านความเสี่ยงและทุก Economic Cycle และบริ การของบริ ษัทที่สร้ างคุณ
ค่าที่โดดเด่น เข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายด้ วยทีมงานมืออาชีพ สร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ลู งทุนและผู้เกี่ยวข้ องโดยยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดี
คุณค่ าองค์ กร (Core Values)
I Integrity ซื่อสัตย์
C Creativity สร้ างสรรค์
E Efficiency สาเร็จ
C Collabolation ร่วมมือ
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction)
SOD1: เป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนระดับแนวหน้ า ที่ได้ รับการยอมรับทังในและต่
้
างประเทศ
SOD2: เสริมสร้ างความแข็งแกร่งขององค์กร ทังด้
้ านขนาด AUM ผลประกอบการ ทีมบุคลากร และระบบสนับสนุนภายในเพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
SOD3: มุ่งสร้ างผลตอบแทนของกองทุนที่โดดเด่นอย่างยัง่ ยืน (Sustainable outstanding performance)
SOD4: ผสมผสานวัฒนธรรมองค์กรที่ม่งุ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การระดับมาตรฐานสากล ภายใต้ บรรยากาศการร่ วมกัน
ทางานที่อบอุ่นเป็ นมิตรแบบไทย (International Standard, Thai Touch)
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การวางแผนสถานการณ์ และความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงที่บริษทั อาจ
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 ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น เพื่ อ
ก าหนดกลยุท ธ์ การดาเนิน งาน รวมทัง้ มีการ กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
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 การผิดนัดชาระหนีข้ อง
ตราสารที่ ล งทุ น ความผั น
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

- ส่ ง เสริ มให้ พ นักงานตระหนักถึงความสาคัญ
ของการบริ หารความเสี่ยง และส่งเสริ มให้ เกิด
เป็ นวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) อัน
จะนาไปสู่การมีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่ยงั่ ยืน
- มี ก ารประเมิ น ควบคุม ติ ด ตามและรายงาน
ความเสี่ย งต่อผู้บ ริ ห ารอย่างเป็ นระบบโดยมี
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ยง 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
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
- จัด ให้ มี ศู น 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 ที่จะเพิ่มความสาคัญมากยิ่งขึน้
ในอนาคต

- ก าหนดให้ ทุ ก 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 มูลความเสี่ ย งที่ ได้ รับจาก
ฝ่ ายงานต่างๆและจัดทาโครงการและแผนเพื่อ
ลดความเสี่ยงทังในระยะสั
้
้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 า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง IT /
Cyber Risk Management Framework โ ด ย
แยกออกมาเป็ นนโยบายและ Framework
เฉพาะด้ า น จากเดิ ม ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บริหารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
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ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้ มในอนาคต
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขยายตัวชะลอลงจากปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจากประเด็น “สงครามการค้ า”
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่กดดันภาคการผลิต การจ้ างงาน และการบริ โภคทั่วโลก กอปรกับปั ญหาความขัดแย้ ง ที่เกิดขึ ้นในหลาย
ภูมิภาคทัว่ โลก แต่หากพิจารณาเป็ นรายประเทศ จะเห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวได้ แข็งแกร่ ง โดยเฉพาะตลาดแรงงานที่
ยังคงแข็งแกร่ ง ขณะที่ฝั่งยุโรปเริ่ มมีแนวโน้ มดีขึ ้นในช่วงปลายปี แต่เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (EM) ซบลงตามภาคการ
ส่งออกที่หดตัวลง อย่างไรก็ตาม การที่ธนาคารกลางทั่วโลกได้ ปรั บนโยบายการเงินให้ ผ่อนคลายมากขึน้ ตั ้งแต่ช่วงกลางปี
ธนาคารกลางทัว่ โลกได้ ทาการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยรวมกว่า 100 ครัง้ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันสินทรัพย์เสี่ยงในปี ที่ผ่านมา
บริษัทฯ คาดว่าในปี 2563 เศรษฐกิจโลกน่าจะขยายตัวได้ ดีกว่าปี ที่ผ่านมา แต่เป็ นการเติบโตแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดย
ปั จจัยสนับสนุนมาจาก “สงครามการค้ า” ที่เริ่ มคลี่คลาย อย่างไรก็ดี การเลือกตั ้งประธานาธิบดีสหรัฐฯที่จะมีขึ ้นในช่วงปลายปี
ความขัดแย้ งในตะวันออกกลาง การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ยังเป็ นปั จจัยที่ต้องติดตามในปี นี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ คาดว่าแนวโน้ มนโยบายการเงินทัว่ โลกยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย แต่อาจมีการผ่อนคลายมากขึ ้นหากเศรษฐกิจส่ง
สัญญาณฟื น้ ตัวช้ ากว่าที่คาด
สาหรั บ เศรษฐกิ จไทยในปี 2562 ขยายตัว ได้ ไม่ ดี นัก โดยภาคการส่ ง ออกของไทยซึ่ง เป็ นเครื่ องยนต์ ห ลัก ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ได้ รับผลกระทบจากหลายปั จจัย ภายนอกเป็ นหลัก อาทิ “สงครามการค้ า” สหรัฐฯ-จีน ค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึน้ มาก และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก เป็ นต้ น ซึ่งกระทบการจ้ างงานและกดดันอุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี ้
ความล่าช้ าในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผลผลิตทางการเกษตรได้ รับความเสียหายบางส่วนจากภัยธรรมชาติ ก็เป็ นปั จจัย
ลบที่เพิ่มเติมเข้ ามา การบริ โภคในประเทศขยายตัว ได้ ดีในช่วงต้ น ปี แต่ก็กลับมาชะลอตัวในช่วงครึ่ งปี หลัง อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ ทาการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายลง 2 ครัง้ ในปี นี ้สู่ระดับต่าสุดเป็ นประวัติการณ์ที่
1.25% ณ สิ ้นปี เป็ นปั จจัยที่เข้ ามาช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ ในระดับหนึ่ง
สาหรับปี 2563 เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ ดกี ว่าปี ที่ผ่านมา ที่ระดับ 2.8 % จากแนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่มีเสถี ยรภาพมากขึน้ ขณะที่ค่าเงินบาทยังเผชิญแรงกดดันให้ แข็งค่าขึ ้น จากดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลในระดับสูง แต่อาจ
ไม่ได้ แข็งค่าขึน้ รุ นแรงเหมือนในปี ก่อน การเร่ งเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐาน ถือ เป็ นอีกปั จจัยบวกที่
สาคัญที่จะเข้ ามาช่วยผลักดันเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การฟื ้นตัวที่อาจจะช้ าและต่ากว่าศักยภาพทาให้ กนง. อาจมีการ
ลดดอกเบี ้ยลงอีกในปี นี ้
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โครงสร้ างการบริหาร (Organization Structure)
ผังโครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)
แผนผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)
กรรมการผู้จัดการ
(Chief Executive Officer)

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

สานักกรรมการ
สายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ
กลยุทธ์ องค์ กร
และการตลาด 1
และการตลาด 2
(CEO Office) (Corporate Strategy (Business Development (Business Development
Group)
& Marketing Group 1)
& Marketing Group 2)
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 ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด ภูมิภาค
Dept.)
(Business Development
& Marketing Dept.ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์
Provincial Area)
(Customer
Relationship
Management
Dept.)

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Committee)

คณะกรรมการจัดการลงทุน
(Investment Committee)

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

ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
(Risk Management 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)

นายวัชรา ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธวัช อยู่ยอด
กรรมการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล โอภาสเสถียร
นายธนธัช หงษ์ คู
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตารวจโทจารุ วัฒน์ ไวศยะ
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ

นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรรมการผู้จัดการ
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ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการบริษทั
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 มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 16/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (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 6/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป
• กรรมการ บริ ษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทน เม้ นท์
• กรรมการ บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ด้ า นการเงิ น คณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.)
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• กรรมการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ เนชัน
่ แนล รีเสิร์ช คอร์ ป
• ประธานกรรมการ บมจ. เนชัน
่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
• กรรมการ บริ ษัทข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
• กรรมการธนาคารออมสิน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
• ประธานคณะกรรมการ สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
• ที่ปรึกษาสานักงานเศรษฐกิจการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
• คณะกรรมการกากับการดาเนินงาน กองทุนรวมวายุภกั ษ์
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นายธวัช อยู่ยอด
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Corporate Governacne for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• กรรมการ บริ ษัท ศรี ราชา กรี น พ้ อยท์ จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุ่ม กลุ่มเครื อข่ายภาคใต้
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 มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• กรรมการบริ หาร 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
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• โฆษกกระทรวงการคลัง
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
• กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
• ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห
ประเทศไทย
• รองผู้อานวยการ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ผู้จดั การใหญ่ บริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• Senior Executive Vice President สายงานธุรกิจ และปฏิบตั ิการ
บริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ต่อ)
• Executive Vice President ฝ่ ายงานพัฒนาธุรกิจ บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
• Director Marketing (Department & Branch Banking)
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด

นายธนธัช หงษ์ คู
กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
• พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุ่ม กลุ่มเครื อข่ายภาคตะวันออก สายงาน
เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุ่ม กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 1 บมจ.
ธนาคารกรุงไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้บริ หารกลุ่ม กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ผู้บริ หารกลุ่ม กลุ่มเครื อข่ายนครหลวง 3
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
• ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ผู้บริ หารสานักงานเขต สานักงานเขตสวนมะลิ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

พลตารวจโทจารุ วัฒน์ ไวศยะ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
• รัฐศาสตร์ ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• Master of Public Administration, National University, USA
• รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรียนนายร้ อยตารวจ
ตาแหน่ งงานอื่นในปั จจุบัน
• ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• ผู้บญ
ั ชาการสานักงานกฎหมายและคดี สานักงานตารวจแห่งชาติ
• รองผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล กองบัญชาการตารวจนครบาล
สานักงานตารวจแห่งชาติ
• รองจเรตารวจ (สบ 7) สานักงานจเรตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ
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นางชวินดา หาญรัตนกูล CFP®

กรรมการผู้จดั การ
คุณวุฒิการศึกษา
• MA. (Economics), University of Missouri Columbia, USA.
• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสู ตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่ น 1 มู ลนิ ธิ สถาบันวิ จั ยและพัฒนา
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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตร Ultra Wealth Class 2016
• หลักสูตร Certified Financial Planner Program (CFP)
• ห ลั ก สู ต ร The Competitive Advantage Program, International Private Client
Group, Merrill Lynch Conference Training Center, Princeton, NJ, USA
• หลั ก สู ต ร Rate Risk Management : Asian Pacific Banking Institution of Citibank/
Citicorp (Singapore)
• หลักสูตร Managing Service, Citibank Bangkok
• หลักสูตร Corporate Finance, APBI, Singapore
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารสายงานกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
บลจ.กรุงไทย จากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั 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 ง ระหว่ างปี 2562
1. นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์
2. นางดนุชา ยินดีพิธ

3. ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส

ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษัท ในการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ป ระจ าปี 2562 เมื่ อ วัน ที่
27 มีนาคม 2562
พ้ นจากตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี บริ บูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรั ฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ตังแต่
้ วัน ที่
5 กรกฎาคม 2562
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
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คณะผู้บริหารของบริษัท (Management Team)
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คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนาม ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางชวินดา หาญรัตนกูล
นายวิโรจน์ ตั ้งเจริญ
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์
นางสาววรวรรณี ตั ้งศิริกศุ ลวงศ์
นางแสงจันทร์ ลี
นายกฤษณ์ ณ สงขลา
นายไพรัช มิคะเสน
นางสาวพิไลวรรณ อ่องธรรมกุล
นายสมชัย อมรธรรม

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงานปฏิบตั ิการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุนตราสารทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายลงทุนตราสารหนี ้
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นางสาวอสมา เลิศลดาศักดิ์
นางรุ้งตวัน อิศรพันธุ์
นายเฉลิม โลกิจแสงทอง
นายเสรี ระบิลทศพร
นายเทอดยศ ผจงศิลป์วิวฒ
ั น์
นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ
นายกานต์ ลชิตากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุนธนบดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกฎหมาย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สานักตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายทะเบียนกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

ประวัติโดยสังเขปของผู้บริหารระดับสูง
นางชวินดา หาญรัตนกูล CFP®
กรรมการผู้จดั การ
คุณวุฒิการศึกษา
• MA. (Economics), University of Missouri Columbia, USA.
• ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่ น 1 มูลนิ ธิ สถาบันวิ จัยและพั ฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 19
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries : Exclusive
Class
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program : class 205/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders : class 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร Ultra Wealth Class 2016
• หลักสูตร Certified Financial Planner Program (CFP)
• ห ลั ก สู ต ร The Competitive Advantage Program, International Private Client
Group, Merrill Lynch Conference Training Center, Princeton, NJ, USA
• หลักสูตร Rate Risk Management : Asian Pacific Banking Institution of Citibank/
Citicorp (Singapore)
• หลักสูตร Managing Service, Citibank Bangkok
• หลักสูตร Corporate Finance, APBI, Singapore
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
• รองกรรมการผู้จด
ั การ ผู้บริหารสายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
บลจ.กรุงไทย จากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การอาวุโส (ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์) บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
• ผู้อานวยการอาวุโส (ฝ่ ายที่ปรึกษาบริหารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล) บล.เมอร์ ริล ลินซ์
ภัทร จากัด
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ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง (ต่อ)
• ผู้อานวยการอาวุโส (ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล) บงล. กรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
• รองผู้อานวยการ (ผู้จด
ั การกองทุนส่วนบุคคล) ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.กรุงเทพ
• ผู้จด
ั การการตลาด (ฝ่ ายต่างประเทศ) บงล. ธนชาติ จากัด (มหาชน)
นายวิโรจน์ ตัง้ เจริญ CFP®
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
• รองกรรมการผู้จด
ั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 บลจ. กรุงไทย จากัด
(มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 บลจ. กรุงไทย จากัด
(มหาชน)
• ผู้อานวยการฝ่ าย ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
• ผู้บริ หารฝ่ าย ฝ่ ายประสานงานธนาคารกรุงไทย บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
• หัวหน้ างานพัฒนาธุรกิจหัวหน้ างานซื ้อขายหลักทรัพย์ บลจ. กรุงไทย จากัด
• ผู้จด
ั การส่วนการตลาดหลักทรัพย์สถาบัน บล. วอร์ เบิร์ก ดิลลอน รีด จากัด
• หัวหน้ าส่วน ฝ่ ายซื ้อขายหลักทรัพย์ บลจ. กสิกรไทย จากัด
• เจ้ าหน้ าที่การตลาดหลักทรัพย์สถาบัน ส่วนค้ าหลักทรัพย์ต่างประเทศ 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
นางสาวหัสวรา แสงรุจิ CFP®
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
คุณวุฒิการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย (ฟูลเลอร์ ตน
ั )
เมืองฟูลเลอร์ ตนั รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแครนตัน เมืองสแครนตัน รัฐเพนซิลเวเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบณ
ั ฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ ฝ่ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ บลจ. บัวหลวง จากัด
• ผู้บริ หาร ฝ่ ายกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนักลงทุนสถาบัน
บลจ. กสิกรไทย จากัด
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ประสบการณ์ ทางาน (ต่อ)
• 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 ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จด
ั การ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
• ผู้จด
ั การกองทุนตราสารทุน บลจ. บัวหลวง จากัด
• หัวหน้ า ส่วนวิจย
ั บลจ. บัวหลวง จากัด
• เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จากัด (มหาชน)
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ CFP®
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
คุณวุฒิการศึกษา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ ทางาน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ บลจ. พรีมาเวสท์ จากัด
• ผู้จด
ั การ ฝ่ ายวางแผนการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ บลจ. ทหารไทย จากัด
• หัวหน้ าส่วน ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคล บลจ. กสิกรไทย จากัด
• ผู้จด
ั การ ส่วนกองทุนส่วนบุคคล บล. เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จากัด
• นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจย
ั ภัทร
นางสาววรวรรณี ตัง้ ศิริกุศลวงศ์
รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสายงานปฏิบตั ิการ
คุณวุฒิการศึกษา
• Six Sigma Black Belt Certified, Georgia Technology University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีและภาษี Mercer University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ และการเงินระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน Mercer University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ประสบการณ์ ทางาน
• ที่ปรึกษาทางการเงิน บริ ษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด

ผู้บริหารทีพ่ ้นจากตำแหน่ง ระหว่างปี 2562
1. นายวีระ วุฒิคงศิริกลู

พ้ นจากตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562

โครงสร้ างอัตรากาลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีบคุ ลากรทังสิ
้ ้น 259 คน ประกอบด้ วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
สายงาน/ฝ่ ายงาน
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2
สายงานกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
สายงานกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
สายงานกลยุทธ์องค์กร
สายงานจัดการลงทุน
สายงานปฏิบตั ิการ
สานักกรรมการผู้จดั การ
สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
สานักตรวจสอบภายใน
สานักส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ฝ่ ายวิจยั
รวม

จานวนบุคลากร
32
16
13
20
11
37
91
5
7
5
2
10
10
259
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40

โครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure)
ทุนและโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 200,000,000.-บาท (สองร้ อยล้ านบาท) เป็ นทุนที่ชาระแล้ ว
ทังหมด
้
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้ านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
บริษัทมีรายนามผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
(1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(2) นางอังคณา ลิ ้มศิริ
(3) นางสาวหทัยวรรณ มากทอง
(4) นางสาวกันตภณ ปั ญจประการ
(5) นางสาวปรางทิพย์ วณิชชานุกร
(6) นางสาวศุภสิทธิ์ จาวโกนนท์
(7) นางสาวลลิตา สิริยากร
(8) นายมาโนช ลีลาวัฒนพาณิชย์
(9) นางญานิน ตันติพิมลพันธ์
(10) นางสาวจงกล ทองมีประเสริฐ
(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 ้เงินกู้ของบริษัท - ไม่มี

รายงานการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน 3 ปี ย้ อนหลัง ดังนี ้
- วันที่ 25 เมษายน 2560 สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 11.60 บาท รวมเป็ นเงิน 232 ล้ านบาท
- วันที่ 25 เมษายน 2561 สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็ นเงิน 320 ล้ านบาท
- วันที่ 27 มีนาคม 2562 สาหรับผลการดาเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 22.75 บาท รวมเป็ นเงิน 455 ล้ านบาท
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การลงทุนที่สาคัญในปั จจุบันและอนาคต
(Key Present and Future Plans and Projects)
แผนงบประมาณลงทุน
จากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และประมาณการแผนการเงิน 5 ปี (2563 - 2567) บริ ษัทคาดว่าจะมีงบประมาณลงทุน
ในปี 2563 จานวน 87.6 ล้ านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่ เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ
ปรับกลยุทธ์และกระบวนการบริ หารจัดการลงทุนให้ เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจ ให้ มีความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
โครงการลงทุน

ขออนุมัติ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการรักษาความปลอดภัยด้ าน IT
(IT security)

56.8 ล้ านบาท

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

13.3 ล้ านบาท

- โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

15.0 ล้ านบาท

- โครงการปรับปรุงสานักงานและงบสารองอื่นๆ
รวม

2.5 ล้ านบาท
87.6 ล้ านบาท
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ผลการดาเนินงาน (Performance Results)
รายงานวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานของบริษัท
ผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี 2562 (สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 252)
รายการ
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น : บาท

2562
(ล้ านบาท)
2,323.13
1,583.42
739.71
591.65
29.58

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

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้ านบาท)
21.01
-23.99
45.00
35.87
1.79

%
1%
-1%
6%
6%
6%

บริ ษัทมีกาไรสุทธิสาหรับงวดปี 2562 จานวน 591.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 35.87 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 6 โดยมีรายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การ จานวน 2,323.13 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 21.01
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 จากรายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการและนายทะเบียนในธุรกิจประเภทกองทุนรวม โดยเฉพาะกองทุน
ตราสารทุน กองทุนต่างประเทศ และกองทุน Term Fund
ในส่วนของค่าใช้ จ่าย บริษัทมีค่าใช้ จ่ายรวม จานวน 1,583.42 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 23.99 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 1 เป็ นการลดลงของค่าใช้ จ่ายพนักงาน จานวน 21.99 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5
ผลการดาเนินงานตามดัชนีชีว้ ัดผลการดาเนินงาน (KPI)
บริษัทมีทรัพย์สินสุทธิภายใต้ การบริ หารจัดการ (AUM) สิ ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 มูลค่ารวม 828,201 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
52,354 ล้ านบาท คิดเป็ น 6.7% เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเพิ่มขึ ้นจากกองทุนรวม 28,717 ล้ านบาท กองทุนสารองเลี ้ยงชีพเพิ่มขึ ้น
20,786 ล้ านบาท และจากกองทุนประเภทอื่น 2,851 ล้ านบาท ในขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมมีการเติบโต 7.9% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในปี 2562 บริ ษัทออกกองทุนใหม่รวม 11 กองทุน ด้ วยมูลค่าการลงทุนรวม 6,211 ล้ านบาท จากหลากหลายประเภท
กองทุน อาทิ กองทุน KT-ESG , KT-ESG RMF ซึ่งเป็ นกองทุนประเภทตราสารทุน ที่เน้ น ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่น
ด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล และกองทุน KT-EMEQ ซึ่งเป็ นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้ นลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ในปี 2562 บริ ษัทสามารถออกกองทุนได้ สงู กว่าเป้าหมายทังปี
้ ที่ตั ้งไว้ ที่ 5 กองทุน มูลค่า
การลงทุนรวม 4,000 ล้ านบาท

รายงานประจาปี 2562
Annual Report 2019

43

รายงานวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2562
(ล้ านบาท)
1,540.73
423.13
1,117.6

2561
(ล้ านบาท)
1,427.43
436.86
990.57

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
(ล้ านบาท)
113.30
-13.73
127.03

%
8%
-3%
13%

สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 1,540.73 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจาก ณ สิ ้นปี 2561 จานวน 113.30 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 8 โดยสินทรั พย์ ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วยรายการหลักคือ เงินลงทุน 703.46 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 46 ของ
สินทรัพย์รวม รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริ การค้ างรับ 347.99 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 23 และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
306.75 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 20
หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี ้สินรวมจานวน 423.13 ล้ านบาท ลดลงจากสิ ้นปี 2561 จานวน 13.73 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 3 หนี ้สินส่วนใหญ่ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ประมาณการหนี ้สิน และภาษีค้างจ่าย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้ นจานวน 1,117.60 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 127.03 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 13 ตามผลการดาเนินงาน กาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจานวน 897.60 ล้ านบาท
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กองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท (Funds under management)
ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2562 มีกองทุนภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท แบ่งตามประเภทกองทุน ดังนี ้
ประเภทกองทุน
1. กองทุนรวมทัว่ ไป
(สิ ้นสุด ณ 30 ธันวาคม 2562)
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(สิ ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2562)
3. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
(สิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562)
4. กองทุนส่วนบุคคล
(สิ ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562)

จานวน

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ

150 กองทุน

530,131,943,636.38 บาท

10 กองทุน

98,209,896,649.32 บาท

32 กองทุน

119,939,998,969.49 บาท

80 กองทุน

74,451,716,341.83 บาท

รวมมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิภายใต้ การจัดการ

822,733,555,597.02 บาท

สัดส่ วนกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท แยกตามประเภทกองทุน

44

รายงานประจาปี 2562
Annual Report 2019

45

ผลการดาเนินงานของกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษัท
1. ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมทั่วไป
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีกองทุนรวมทั่วไปที่อยู่ภายใต้ การจัดการ จานวน 150 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น
530,132 ล้ านบาท
2. ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานที่อยู่ภายใต้ การจัดการ จานวน 10
กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 98,210 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ชื่อกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กองทุนรวมธุรกิจไทย 4
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ องอิมพีเรี ยลเวลธ์
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรี ยกร้ องเอเวอร์ กรี นแลนด์
กองทุนรวมรี เจนท์โกลด์พร็อพเพอร์ ตี ้ฟั นด์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รี เทล โกรท
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หวั หิน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน โรงไฟฟ้ าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
10. กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน เพือ่ อนาคตประเทศไทย
รวม 10 กองทุน

มูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
6,372,086,217.76
58,894,278.08
57,095,553.19
596,938,311.79
2,139,791,527.50
29,940,167,721.04
10,148,626,749.13
410,125,356.67
21,163,201,388.53
27,322,969,545.63
98,209,896,649.32

3. ผลการดาเนินงานของกองทุนสารองเลีย้ งชีพ และงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ณ สิน้ ปี 2562 บริ ษัทมีกองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้ การจัดการทัง้ หมด 32 กองทุน มีขนาดรวมทัง้ สิน้ 119,940
ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นกองทุนเดี่ยว (Single fund) 30 กองทุน ขนาดรวม 106,084 ล้ านบาท และกองทุนร่ วม (Pooled Fund)
2 กองทุน ขนาดรวม 13,856 ล้ านบาท
บริ ษัทให้ บริ การงานทะเบียนสมาชิกแก่กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ 29 กองทุน จานวนนายจ้ าง 722 ราย ประกอบด้ วย
จานวนสมาชิก 300,893 ราย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิงานทะเบียนทังสิ
้ ้น 187,918,349,253.35 บาท
4. ผลการดาเนินงานของกองทุนส่ วนบุคคล
ณ สิ ้นปี 2562 บริ ษัทมีกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้ การจัดการ ทัง้ ที่เป็ นลูกค้ าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และลูกค้ า
สถาบัน รวม 80 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงสิ
ั ้ ้น 74,452 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นกองทุนส่วนบุคคลที่จดั ตั ้งขึน้ ใหม่ในปี 2562
จานวน 14 กองทุน โดยมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 45,714 ล้ านบาท
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5. ทรัสตี และผู้จัดการกองทรัสต์
ฝ่ ายกองทุนอสังหาริ มทรัพย์และกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน (PIF) ได้ ยื่นขอใบอนุญาต ผู้จดั การกองทรัสต์ กับสานักงาน
ก.ล.ต. และได้ รับอนุญาตจากสานักงานฯ แล้ ว ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา การให้ บริการในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ จะ
เป็ นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่ฝ่าย PIF สามารถใช้ เสนอบริ การให้ กับลูกค้ า เพื่อต่อยอดการให้ บริ การลูกค้ าของสายงานเดิม เช่น
รองรับการแปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง 1) เป็ นกอง REIT ที่สามารถขยายการลงทุนได้ เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตทางธุรกิจให้ กบั ลูกค้ าเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึง เสนอบริการให้ กบั ลูกค้ าใหม่ที่ต้องการระดมทุนผ่านทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ด้ านธุรกิจทรัสต์ การให้ บริ การในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์นี ้
จะทาให้ ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของ KTAM มีความหลากหลายเพิ่มขึ ้น รวมถึงภาพรวมของการให้ บริ การของ KTB ทังกลุ
้ ่ม มีความ
ครอบคลุมธุรกรรมทางการเงินในประเภทต่างๆ เพิ่มขึ ้น
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นกองทุนรวมซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเงินที่ได้ จากการจาหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และนาไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ เช่าพื ้นที่โดยตรง หรื อให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบกิจการอื่นเพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ไป
จัดหาผลประโยชน์ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ ประจา ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เมือ่ เทียบกับ Risk Spectrums
ในกองทุนรวมทัว่ ไปก็อาจจะอยู่ในระดับ 5 - 6 คือมีความเสี่ยงทีส่ งู กว่ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี ้ ซึง่ ใกล้ เคียงกับกองทุนรวมหุ้น

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
บริ ษัท ให้ บริ การปรึกษาแนะนาการจัดตั ้งและรับโอนกองทุนสารองเลี ้ยงชีพเพื่อเป็ นสวัสดิการการออมเงินที่มนั่ คงของ
พนักงานบริ ษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดยสมาชิกของกองทุนสารองเลี ้ยงชีพจะได้ รับเงินที่ตนเองสะสมและเงินที่องค์กร
จ่ายสมทบไว้ กบั กองทุนทุกเดือนเมื่อสิ ้นสมาชิกภาพ และเงินที่สมาชิกสะสมระหว่างปี ในกองทุนนัน้ สามารถนาไปลดหย่อนภาษี
เงินได้ ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี ตามที่กฎหมายกาหนด ลักษณะของกองทุนสารองเลีย้ งชีพอาจเป็ 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 มจัดตั ้งกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพหรื อนายจ้ างที่มีขนาดกองทุนสารองเลี ้ยงชีพไม่ใหญ่มากนัก เพื่อประโยชน์ในการกระจายการลงทุนให้ เหมาะสม
ตามแผนการลงทุนที่ต้องนาเสนอให้ คณะกรรมการกองทุนพิจารณาก่อนการลงทุน

กองทุนส่ วนบุคคล (Private Fund)
บริษัท ดาเนินธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลด้ วยความมุ่งมัน่ ในการเพิ่มการให้ บริการบริหารเงินลงทุนแก่นกั ลงทุน
ในรู ปแบบนโยบายต่างๆ เช่น กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีภ้ าครั ฐ และ/หรื อนโยบายลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชน
กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน กองทุนประเภทผสมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน และกองทุนที่มี
นโยบายลงทุนในตราสารต่างประเทศ เป็ นต้ น ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถกาหนดกรอบนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และข้ อจากัดการ
ลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงเฉพาะตัวได้ ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูลงทุนมีรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทังนี
้ ้
ในการจัดการลงทุนบริ ษัทมีหน้ าที่ในการทาความรู้จกั กับลูกค้ าเพื่อศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน และกาหนดรูปแบบการลงทุน
ของผู้ลงทุนแต่ละราย เมื่อศึกษาข้ อมูลแล้ ว ก็จะทาการกาหนดแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้ กับผู้ลงทุนก่อนที่จะทาการลงทุน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีหน้ าที่ในการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูลงทุน 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
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ รวมทัง้ มีอานาจหน้ าที่ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
1. ดาเนินกิจการ และ/หรื อบริหารงานประจาวันอันเป็ นการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั ้ง ถอดถอน โยกย้ าย เลื่อน ตักเตือน ให้ พกั งาน งดการขึ ้นเงินเดือนหรื อค่าจ้ างลงโทษทางวินยั พนักงาน
และลูกจ้ าง ตลอดจนเลิกจ้ าง แต่ถ้าเป็ นพนักงานที่มีตาแหน่งตั ้งแต่ผ้ อู านวยการขึ ้นไปจะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อน
3. ดาเนินการให้ มีการจัดทาแผนการดาเนินงานและงบประมาณเพื่อนาเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการ และมีหน้ าที่
รายงานความก้ าวหน้ าตามแผนงานที่ได้ วางไว้ ต่อคณะกรรมการตามรอบระยะเวลาที่สมควร
4. ดาเนินการ และ/หรื อปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ
5. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบริษัท
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการผู้จัดการ
บริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัทได้ ตั ้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จดั การ ภายใต้ กระบวนการในการสรรหาและ
คัดเลือกอย่างโปร่ งใส โดยลาดับแรก จะประกาศรั บสมัครเพื่อ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในการบริ หารองค์กร และมีวิสัยทัศน์ เสนอตัวเข้ ามาบริ หารงานของบริ ษัท
จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท แล้ วนาเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั ้งต่อไป

การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ได้ ก าหนดกรอบการด าเนิ น งานและขัน้ ตอนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ 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 งกั บ แนวทางการก ากับ แบบรวมกลุ่ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ของ
ธนาคารกรุ งไทย โดยทางคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษัท มีการทบทวนเกณฑ์กรอบความเสี่ยง และนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยง ทัง้ 8 ด้ านของบริษัท ให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริษัทใน
ทุกสภาวการณ์เป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ รวมทังมุ
้ ่งเน้ นการสร้ างระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและยัง่ ยืน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
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การควบคุมภายใน
ระบบการกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Function)
บริ ษัท จัดให้ มีระบบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้ านการจัดการลงทุน และงานที่เกี่ยวข้ องให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และมีการกาหนดแผนการกากับดูแลการปฎิบตั ิงานประจาปี กาหนด
วิธีการในการควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างชัดเจน มีการกาหนดขันตอน
้
วิธีการและระยะเวลาอย่างชัดเจนในการรายงานผล
การตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการ Check and balance ที่ดี
รวมทัง้ จะกาหนดแนวทางในการป้องกันข้ อผิดพลาดจากการดาเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องด้ วย โดยมีแนวทางปฎิบตั ิ ดังนี ้
1. จัดให้ มีค่มู ื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 อยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ ในหนังสือชีช้ วน การลงทุนให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน อัตราส่วนการลงทุน ตามที่กาหนดในโครงการ
สัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล รวมทัง้ ตามที่กฎหมายกาหนด การทาธุรกรรมเพื่อกองทุนกับ บุค คลที่
เกี่ยวข้ อง (Affiliated transactions) การจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดทาและจัดส่งรายงานให้ ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
4. มีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการป้องกันและแก้ ไขข้ อผิดพลาด
5. จัดทารายงานการดูแลการปฏิบตั ิงานประจาปี (Annual compliance report) และข้ อเสนอแนะต่อฝ่ ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัท
6. มีส่วนร่วมในการพิจารณากาหนดโทษผู้ที่กระทาผิด
7. มีศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวมระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นที่ปรึกษา
ด้ านกฎระเบียบต่างๆ
8. จัดให้ มีการอบรมพนักงานให้ รับทราบ และเข้ าใจถึงจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ รวมทัง้
ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
9. มีศนู ย์กลางในการรับเรื่ องร้ องเรี ยน การติดตามแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยน

การตรวจสอบภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญในกลไกการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งงานการตรวจสอบภายใน เป็ นกลไกหลักที่ สาคัญ ในการให้
ความเชื่อมัน่ และคาปรึกษาต่อฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัทให้
บรรลุตามเป้าหมาย ด้ วยการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนงานบริ หารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกากับดูแล การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของบริ ษัท ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2555 ตามกรอบการปฏิบัติงานในด้ านคุณสมบัติของผู้ต รวจสอบภายใน โครงสร้ างของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน ความสัมพันธ์กับฝ่ ายบริ หาร หน้ าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงานและการรายงาน และการรักษาคุณภาพ
งานของผู้ตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้ในปี 2562 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบและสอบ
ทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จานวน 590,000 บาท สาหรับรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
ของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ บริษัทได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
นโยบายบรรษัทภิบาล
1. บทนา
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) เริ่ มจัดตั ้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชาระแล้ ว จานวน 200 ล้ านบาท โดยเป็ นบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเพียงแห่งเดียวที่มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ ซึง่ มี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ 99.99 บริษัทได้ รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ ประเภทการจัดการกองทุน
รวม และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จากกระทรวงการคลัง โดยบริ ษัทรับบริ หารจัดการกองทุนประเภทต่างๆ และทรัพย์สิน
ให้ กับบุคคลโดยทัว่ ไป สถาบัน องค์กร และรัฐวิสาหกิจ ในการดาเนินธุรกิจการจัดการกองทุนนัน้ บริ ษัทตระหนักดีว่าปั จจัยใน
เรื่ องความเชื่อมั่น ความไว้ วางใจ รวมทัง้ ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความโปร่ งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เป็ นสิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทดังจะเห็นได้ จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ผ่านมา ซึ่งบริ ษัทได้ รับการ
สนับสนุนจากลูกค้ า นักลงทุน ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน ทาให้ ธุรกิจของบริ ษัท มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด
คณะกรรมการบริษัท ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงได้ มีการพิจารณากาหนดนโยบายด้ านบรรษัทภิบาล
และแนวทางปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าว เพื่อให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น อันจะนาไปสู่การสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรใน
เชิงบรรษัทภิบาลในบริ ษัท นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าว ย่อมเป็ นสิ่งที่ยืนยันได้ ถึงเจตนารมณ์อนั
แน่วแน่ของบริษัท ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ได้ นาเอาหลักการและแนวทางภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลมาประยุกต์ใช้ โดย
ตลอด หลักการและแนวทางดังกล่าวนับได้ ว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ บริ ษัท ประสบความสาเร็ จและมีความเจริ ญก้ าวหน้ า
มาโดยตลอดจนถึงปั จจุบนั
2. หลักการบรรษัทภิบาล
ความหมายของบรรษัทภิบาล หรื อธรรมาภิบาล คือ การจัดโครงสร้ างและกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการโดยการกาหนด
บทบาทและแนวทาง หรื อวิธีการปฏิบตั ิงานโดยก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจเป็ นมาตรฐานในการจัดการกิจการที่ดีขึ ้น
จะทาให้ เกิดความน่าเชือ่ ถือยอมรับมากขึ ้นทังในและระหว่
้
างประเทศ ทังยั
้ งก่อให้ เกิดผลสาเร็จขึ ้นได้ อย่างแท้ จริง และในทุกระดับ
ขององค์กรเริ่ มตั ้งแต่ระดับผู้ถือหุ้น ระดับคณะกรรมการบริ ษัท ระดับผู้บริ หารและระดับพนักงาน รวมไปถึงการกาหนดวิธีการให้
บุคลากรทุกคนนาหลักบรรษัทภิบาลไปเผยแพร่ และปฏิบตั ิโดยการสร้ างความสัมพันธ์กับบุคลากรทังภายในองค์
้
กรด้ วยกันเอง
และบุคคลภายนอก คือ นักลงทุน ลูกค้ า ประชาชนผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใต้ การนาหลักบรรษัทภิบาล ดังต่อไปนีม้ าใช้ คือ
หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการ ประกอบด้ วย
ประการที่ 1 แสดงกลยุทธ์และขีดความสามารถในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั กิจการในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน โดยไม่ทา
ธุรกิจที่เสี่ยงต่อการทาลายขีดความสามารถ หรื อมูลค่าองค์กรในระยะสั ้น (Creation of Long Term Valued Added without
Short Term Exploitation) เช่ น จะต้ องมี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ (Vision) หรื อ ความมุ่ ง มั่ น ขององค์ ก ร (Strategic Intent)
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ให้ เหมาะสมกับขีดความสามารถของตนเพื่อที่จะสร้ างมูลค่าเพิ่มได้ เป็ นผลสาเร็จ เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุนโดยเท่าเทียมกัน ไม่กระทาการหรื อธุรกิจที่เสี่ยงต่อ
การขาดทุน หรื อเพิ่มค่าใช้ จ่ายมากเกินไปในระยะสั ้นที่อาจทาให้ เกิดความเสียหาย หรื อลดระดับคุณภาพหรื อมูลค่าของกิจการได้
ประการที่ 2 แสดงความยอมรับผิดและรับชอบต่อผลการปฏิบัติหน้ าที่ (Accountability) ในระดับคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทังรายใหญ่
้
และรายย่อย และบริหาร
กิจการของบริ ษัท ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มั่นคง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผ้ ูถือหุ้น และนักลงทุน พร้ อมทัง้
รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความ
เป็ นจริง
ในระดับพนักงาน ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน รวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความเสมอภาค สุจริตใจ พร้ อมทังให้
้ ความสาคัญ
ต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
ในระดับลูกค้ า/นักลงทุน ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ า/นักลงทุน มุ่งมัน่ ในการสร้ างความ
มัน่ ใจและความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า โดยให้ ได้ รับการบริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างรวดเร็ว
พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอขาย/การบริหารจัดการกองทุน 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 สานักกากับดูแลการปฏิบัติ งาน 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 และมีการทบทวนแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
สถานการณ์ที่แท้ จริง รวมทังการทบทวนและให้
้
ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และดัชนีชี ้วัด (Key Performance Indicators– KPIs) ผลการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริษัท
ในระดับผู้บริ หาร มีการกาหนดแผนงานกลยุทธ์ในการทาธุรกิจที่สอดคล้ องกับขีดความสามารถที่แท้ จริ ง มีการบริ หาร
ความเสี่ยงโดยครบถ้ วนสมบูรณ์ มีระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานที่สามารถประกันคุณภาพได้ ว่า จะไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายและสร้ างความมัน่ ใจในการนาพาธุรกิจไปสู่ความเจริ ญรุ่งเรื องที่ดีได้ อย่างยัง่ ยืน
ในระดับพนักงาน ต้ องมีความเข้ าใจ และมีขีดความสามารถเพียงพอตามขอบเขต หน้ าที่ความรั บผิดชอบในงาน
ของตน ซึ่งรวมถึงความรักและความใส่ใจในงาน การเรี ยนรู้เพิ่มเติม มี ความเข้ าใจในวิสยั ทัศน์ พันธกิจ รวมทังเป
้ ้ าหมายของตน
และของบริษัท ตลอดจนให้ ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายตามหลักบรรษัทภิบาลทุกประการ
ประการที่ 4 ส่งเสริ มการปฏิบัติอันเป็ นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Promotion of Best
Practices) รวมถึ ง การสร้ างวัฒ นธรรม (Culture) จรรยาบรรณ (Code of Ethics and Business Conduct) และคุ ณ ธรรม
อันรวมถึงความซื่อสัตย์ (Integrity) ในการปฏิบตั ิงานทาให้ เกิดการเพิ่มคุณค่าให้ แก่ตนเอง และบริษัท กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และ
พนักงานทุกระดับ ต้ องกาหนดวิธีการและประพฤติปฏิบั ติในทางที่สามารถขจัดปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ อย่าง
รอบคอบ เหมาะสม มีความละอาย ความเกรงกลัวต่อการกระทาความผิด และมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นที่ตั ้ง มีการส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ มีการปฏิบัติงานด้ วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็ นเลิศ โดยกาหนดนโยบายที่ชดั เจนเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในธุรกิจของ
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บริ ษัท ตลอดจนผลักดันและสนับสนุนให้ พนักงานมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และตอบสนองความต้ องการซึ่งกันและกัน
ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุน ผู้บริหาร พนักงาน เป็ นต้ น
ประการที่ 5 มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่ างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม (Equitable Treatment) เช่น ในระดับ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และนักลงทุน จะไม่ถกู เอาเปรี ยบระหว่างกัน ต้ องได้ รับการพิจารณาให้ เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันทังในเรื
้ ่ อง
สิทธิและการได้ รับข้ อมูลสารสนเทศ นอกจากนี ้ต้ องรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ เช่น พนักงาน ลูกจ้ าง คู่ค้า ผู้ลงทุน
คู่แข่ง 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 สิ น 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 ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อลดหรื อขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการทาธุรกิจของ
บริ ษัท เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุขและมีความพึงพอใจร่ วมกั นด้ วยคุณภาพชีวิตที่สูงขึน้ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ตระหนักและ
ให้ ความสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เช่น การร่วมบริจาคการดาเนินกิจกรรมทางศาสนา
ตามวาระต่างๆ บริจาคและช่วยเหลือสถานศึกษา รวมถึงองค์กรต่างๆ พร้ อมทังสนั
้ บสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคมของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม
3. หลักบรรษัทภิบาลในการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
ในการกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัทนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานมีส่วน
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 เกิดความสาเร็ จได้ อย่างแท้ จ ริ ง ภายใต้ สภาวะ
เศรษฐกิจนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ต่างๆ อันจะแสดงให้ เห็นภาวะแห่งการเข้ าถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ก่อให้ เกิดปั ญญาที่
สูงส่งเป็ นผลให้ เกิดการเพิ่มมูลค่า หรื อประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยเป็ นที่ยอมรับและ
ชื่นชมตลอดไป
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โครงสร้ างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทมีอานาจหน้ าที่ในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดนโยบายและให้ ความเห็นชอบกับการดาเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ประเมินผลงาน
ของฝ่ ายจัดการอย่างสม่าเสมอ และทบทวนการวางแผนของบริ ษัท นอกจากนีค้ ณะกรรมการทาหน้ าที่ทบทวนและให้ ความ
เห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สาคัญ โดยรวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดัชนีชี ้วัด (Key Performance Indicator - KPI)
ทางการเงิน และผลการปฏิบตั ิงานต่างๆ ของบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายนาม ดังนี ้
1. นายวัชรา ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายธวัช อยู่ยอด
กรรมการ
3. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
กรรมการอิสระ
4. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
5. นายสุรพล โอภาสเสถียร
กรรมการอิสระ
6. นายธนธัช หงษ์ คู
กรรมการ
7. พลตารวจโทจารุวฒ
ั น์ ไวศยะ กรรมการอิสระ
8. นางชวินดา หาญรัตนกูล
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัทที่พ้นจากตาแหน่ ง ระหว่ างปี 2562
1. นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์
ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปจะจาปี 2562
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
2. นางดนุชา ยินดีพิธ
พ้ นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี
บริบรู ณ์ ตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. 2518 ตั ้งแต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2562
3. ดร. รุ่ง มัลลิกะมาส
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการบริษัท ตั ้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
อานาจของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริ ษัทมีอานาจเต็มในการบริ หารกิจการทังหลายของบริ
้
ษัท รวมทังมี
้ อานาจหน้ าที่ ดาเนินการต่างๆ
ดังต่อไปนี ้ด้ วย
1. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และให้ ถือเอาเสียงข้ างมาก
เป็ นมติของที่ประชุม โดยถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. กรรมการคนใดมีส่วนได้ เสียในการประชุมเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ในกรณีนี ้ประธานอาจ
เชิญให้ ออกนอกที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวก็ได้
3. กิจการทังหลายของบริ
้
ษัทย่อมอยู่ในอานาจของคณะกรรมการที่จะกระทาได้ โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อ
ร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัทเพื่อกระทาการใดๆ แทนบริ ษัทได้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริษัทได้
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4. คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั ้งกรรมการผู้จดั การและพนักงานต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนแต่งตั ้งตัวแทนของบริษัท
โดยให้ ผ้ ใู ดมีอานาจและหน้ าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และสามารถกาหนดอัตราและค่าใช้ จา่ ย
และบาเหน็จรางวัลแก่บคุ คลเหล่านี ้ รวมทังถอดถอนจากต
้
าแหน่งได้
5. คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการโดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และอาจพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแล
ระบบบริหารและควบคุมภายในให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เป็ นต้ น
6. คณะกรรมการมีอานาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็ นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ เพื่อช่วยเหลือให้ ความคิดเห็นในการ
ดาเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กับทังก
้ าหนดค่าจ้ างและบาเหน็จรางวัลได้
การเลือกตัง้ กรรมการ
กรณีท่ี 1 การเลือกตั ้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
ออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม โดยในปี แรกและปี ที่สองให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตั ้งกรรมการแทน
ผู้ครบกาหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระนี ้อาจได้ รับเลือกเข้ าเป็ นกรรมการอีกได้
กรณีท่ี 2 การเลือกตั ้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัด ไป โดยมติ
คณะกรรมการดังกล่าวต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้ า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตัง้ กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ รับการเลือกตั ้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถื อ หุ้น แต่ ละคนจะต้ อ งใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู่ทัง้ หมด เลื อ กตัง้ บุค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาจะเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานพร้ อมรายงาน ในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ อง คือ
1. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และรายงานทางการบริหาร
2. ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษัท
3. รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้ อง
4. การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
(1) นายสุรพล โอภาสเสถียร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
กรรมการตรวจสอบ
(3) พลตารวจโทจารุวฒ
ั น์ ไวศยะ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ
2. เสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. กาหนดกลยุทธ์ อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง
4. กาหนดกรอบความเสี่ยงในภาพรวมของกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้ วยกรรมการบริษัท จานวน 3 ท่าน มีรายนาม
ดังต่อไปนี ้
(1) นายลวรณ แสงสนิท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายธวัช
อยู่ยอด
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมและค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดการประชุมตลอดทังปี
้ ไว้ ล่วงหน้ า เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงทุกท่าน
ได้ รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้ าร่วมประชุม โดยจัดการประชุมปกติเป็ นประจาทุกเดือน และอาจจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น รายงานการประชุมที่ ได้ รับการรับรองแล้ ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรูปแบบของเอกสารสาคัญของบริ ษัท ณ
สานักกรรมการผู้จดั การ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง และพร้ อมที่จะให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวม 14 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครัง้ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 15 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ
1. นายวัชรา ตันตริยานนท์
2. นายธวัช อยู่ยอด
3. นางดนุชา ยินดีพิธ
4. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ
5. นายลวรณ แสงสนิท

สถิติการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง
14/14
12/12
13/14
11/12
8/8
8/8
14/14
15/15
9/14
12/12
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6. นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์
7. นายสุรพล โอภาสเสถียร
8. ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส
9. นายธนธัช หงษ์ คู
10. พลตารวจโทจารุวฒ
ั น์ ไวศยะ
11. นางชวินดา หาญรัตนกูล

4/4
12/14
6/7
9/9
4/5
14/14

15/15
5/5
-
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-

หมายเหตุ
(3) นางดนุชา ยินดีพิธ พ้ นจากตาแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2562
(6) นายเชิดชัย ชมพูนกุ ลู รัตน์ ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปจะจาปี 2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
(7) นายสุรพล โอภาสเสถียร ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 สิงหาคม 2562
(8) ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 29 เมษายน 2562 และลาออกจากตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
(9) นายธนธัช หงษ์ คู เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 29 เมษายน 2562
(10) พลตารวจโทจารุ วฒ
ั น์ ไวศยะ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม 2562 และได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 สิงหาคม 2562

ผลประโยชน์ ตอบแทน หรือสิทธิประโยชน์ อ่ นื ที่กรรมการได้ รับจากบริษัท
กรรมการจะได้ รับผลประโยชน์ในรู ปของค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ค่าเบี ้ยประชุม
และเงินบาเหน็จ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทังสิ
้ ้น 8,142,984 บาท (แปดล้ านหนึ่งแสน
สี่หมื่นสองพันเก้ าร้ อยแปดสิบสี่บาท) ตามรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นายวัชรา ตันตริยานนท์

ผลประโยชน์ ตอบแทน (บาท)
1,705,000

2. นายธวัช อยู่ยอด

970,000

3. นางดนุชา ยินดีพิธ

789,194

4. นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ

990,000

5. นายลวรณ แสงสนิท

1,070,000

6. นายเชิดชัย ชมภูนกุ ลู รัตน์

620,000

7. นายสุรพล โอภาสเสถียร

1,023,629

8. พลตารวจโท จารุวฒ
ั น์ ไวศยะ

175,161

9. นางชวินดา หาญรัตนกูล

800,000

หมายเหตุ : (3), (6) เป็ นกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งระหว่างปี 2562 ได้ รับเงินบาเหน็จกรรมการ ปี 2562 ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง

การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท ในรอบปี บัญชีปัจจุบนั และรอบปี บัญชีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ
บริษัทถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริษัท
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รายละเอียดการมีส่วนได้ เสียของกรรมการไม่ ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททาขึน้
ระหว่ างรอบปี บัญชี - ไม่มี
รายละเอียดการถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ของกรรมการในบริ ษัทในเครื อ ในรอบปี บัญชีปัจุบัน และรอบปี บัญชี
ที่ผ่านมา – ไม่มี

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

ปี 2562 (บาท)

ปี 2561 (บาท)

ปี 2560 (บาท)

122,346,172.90

107,919,465.40

96,318,173.76

431,788,986

453,786,552

407,013,290

นโยบายป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดนโยบายการป้องปรามและการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในกองทุน โดยกาหนดให้
กรรมการ ที่ปรึกษาฯ ผู้บริ หาร รวมทังพนั
้ กงาน มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามแนวนโยบายนีอ้ ย่างเคร่ งครัด พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้
กาหนดระเบียบการป้องปรามการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลภายในของกองทุน(Insider trading) ดังนี ้
1. บริษัทกาหนดให้ มีระบบ Chinese wall และระบบงานการป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลภายในของกองทุนในพื น้ ที่
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 อมูลภายในของกองทุนที่อยู่ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ให้ ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การดูแลรักษาความปลอดภัยข้ อมูลภายในของกองทุนที่จดั เก็บในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานในหน่วยงาน access person
5. บริษัทกาหนดให้ มีการบันทึกและจัดเก็บข้ อมูลการติดต่อสื่อสารในห้ องปฏิบตั ิงานของ access person
6. การติดตามการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบตั ิของพนักงาน ดังนี ้
6.1 สานักตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มั่นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติต ามระเบียบจรรยาบรรณ
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 อมูลการติดต่อสนทนาของกลุ่ม access person การสุ่มตรวจสอบข้ อมูล log file การสุ่ม
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ตรวจสอบการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนในลักษณะที่ถี่เกินความจาเป็ น (churning) หรื อเกินกว่า
อัตราส่วนที่คณะกรรมการจัดการลงทุน (IC) กาหนด และการสุ่มการซื ้อขายกองทุนที่ผิดปกติและ
เน้ นตรวจสอบรายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน
หากสานักตรวจสอบภายในตรวจสอบพฤติการณ์ว่ามีการใช้ ข้อมูลภายในกองทุนให้ รายงานกรรมการ
ผู้จดั การทราบ เพื่อพิจารณาตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติการณ์ดงั กล่าวเพื่อหาข้ อสรุป ทังนี
้ ้หาก
สรุ ปว่าพนักงานมีการใช้ ข้อมูลภายในของกองทุนจริ งให้ รายงานสานักงานทราบโดยทันที รวมทัง้
จัดเก็บเอกสารหลักฐานให้ สานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้
6.2 สานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน มีหน้ าที่ทบทวน ปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของระบบ Chinese wall
นโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติของพนักงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และรายงานข้ อบกพร่ องให้
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัททราบ และปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
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รายงานการดาเนินงานต่ างๆ ของบริษัท
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุ งไทย ประกอบด้ วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน
3 ท่าน โดยมีนายสุรพล โอภาสเสถี ยร เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ และพลตารวจโท
จารุวฒ
ั น์ ไวศยะ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งดังนี ้
• 1 มกราคม - 4 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้ วย นางดนุชา ยินดีพิธ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสุรพล โอภาสเสถียร และนายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
• 5 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2562 ประกอบด้ วย นายสุรพล โอภาสเสถียร และนายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ เป็ น
กรรมการตรวจสอบ
• 23 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้ วย นายสุรพล โอภาสเสถียร เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ และพลตารวจโท จารุวฒ
ั น์ ไวศยะ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
• โดยมี นายเฉลิม โลกิจแสงทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สานักตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 15 ครัง้ และที่ประชุมได้ เชิญผู้บริหารระดับสูง สายงานปฏิบตั ิการ
ผู้บริหารฝ่ ายบัญชีการเงิน ผู้บริหารสานักกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ผู้บริหารสานักตรวจสอบภายใน และผู้แทนของสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เข้ าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้ อง ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี ้
• สอบทานรายงานงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า รายงานการเงินได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และมีการเปิ ดเผยอย่าง
พอเพียง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้
• ดูแลงานการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและงานการตรวจสอบภายใน รวมทังพิ
้ จารณาและอนุมตั ิแผนงานประจาปี
2562 ของสานักกากับดูแลการปฏิบัติงาน และสานักตรวจสอบภายใน พร้ อมทัง้ กากับดูแลงานให้ เป็ นไปตาม
แผนที่ได้ รับอนุมตั ิ รวมทังการตรวจสอบกรณี
้
พิเศษเพื่อให้ มีการปฏิบตั ิงานที่รัดกุมเพียงพอ
• สอบทานรายงานผลการกากับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไขใน
ด้ านต่างๆ เช่น การปฏิบตั ิง านให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับระบบงานประกอบ
ธุรกิจจัดการกองทุน การปรับปรุงหรื อจัดให้ มีค่มู ือการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ และการอบรมให้
ความรู้ แก่พนักงานในเรื่ องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ เป็ นต้ น รวมทัง้ มีก ารติดตามผลการ
ปรับปรุ งแก้ ไขประเด็นที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้ นย ้าให้ มีการ
ดาเนินการรองรับกฎหมายหรื อข้ อกาหนดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมและทันเวลา
• สอบทานการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน การจัดทาระบบการควบคุมภายในและ
การจัดทาแบบประเมินการควบคุมภายในด้ วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อมัน่ ใจได้ ว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ
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• พิจารณาคัดเลือก และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
• ทบทวนและปรั บปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจาปี 2562 โดยการตอบคาถามในแบบประเมินตนเองสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จดั ทาขึ ้น
ตามแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความรอบคอบ มีความเป็ น
อิสระ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นว่าบริษทั ได้ จดั ทางบการเงินและเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในการดาเนิน
ธุรกิจปั จจุบนั

(นายสุรพล โอภาสเสถียร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีหน้ าที่สาคัญในการกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมปั จจัยเสี่ยงทุก
ด้ าน กาหนดนโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงแนวทางการบริ หารความเสี่ยง เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความ
น่าเชื่อถือให้ กบั นักลงทุน และบริ หารความเสี่ยงขององค์กรให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้ แนวทางและนโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทังศึ
้ กษาการพัฒนาระบบงานใหม่ๆ ให้ รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ
ปี 2562 เป็ นอีกหนึ่งปี ที่บริ ษัทเผชิญกับความท้ าทาย ภายใต้ ความผันผวนและความกดดันทางเศรษฐกิจ ทัง้ จาก
ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก กรณีสงครามการค้ าสหรัฐ -จีน (US-China Trade War) ที่ยังคงยืดเยื ้อและกดดันตลาดการ
ลงทุนทั่วโลกให้ มีความผันผวนต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2561 ตัวเลขการส่งออกของไทยที่เริ่ มชะลอตัว GDP มีการเติบโตลดลง
สถานการณ์ ค่าเงินบาทของไทยปรับตัวแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีการติดตามและประเมิน
แนวโน้ มสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด นอกจากการทบทวนเกณฑ์กรอบความเสี่ยงให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับสถานการณ์การลงทุนของบริ ษัทแล้ ว ยังได้ กาหนดให้ มีการจัดทา Stress test เพิ่มเติมในกรณีต่างๆ ให้ ครอบคลุม
ปั จจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง วิเคราะห์ตวั เลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาคัญ เพื่อเป็ นข้ อมูลในการกาหนดกลยุทธ์และ
ทิศทางการลงทุนของบริษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้ าน
IT & Cyber Risk โดยได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการทบทวนนโยบายด้ าน IT Security ให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมทัง้ พ.ร.บ.และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อมุ่งสร้ างศักยภาพในการป้องกัน
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ อนั เป็ นภัยคุกคามที่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงต้ องมีการ
จัดเตรี ยมแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินในกรณีต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมทังสร้
้ างเสริมวัฒนธรรม Risk Culture ให้
พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสาคัญ และเตรี ยมความพร้ อมรับมือกับภัยคุกคามด้ าน IT/Cyber ดังกล่าว ในปี 2562
บริ ษัทได้ รับเชิญจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ เข้ าร่ วมการซักซ้ อมรับมือภัยคุกคาม
ไซเบอร์ ระดับภาคการเงิน ประจาปี 2562 (Financial Sector Cyber Exercise 2019) ที่จัดขึน้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมให้ กับสถาบันการเงิน ให้ สามารถรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ในกรณีเกิดเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า บริษัทมีความพร้ อมในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ สถานการณ์ฉกุ เฉินดังกล่าว
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงยังได้ ให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาบุคลากรของ
ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง ให้ มีทกั ษะทางด้ าน Artifitial Intelligence (AI) และ Machine Learning ทีม่ ีความสาคัญเพิ่มมากขึ ้น และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึง่ รวมถึงอุตสาหกรรมทางการเงิน รวมทังศึ
้ กษาระบบ Risk Management
System ในระดับสากล เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการกองทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ ในปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการยื่นขอใบอนุญาตและ
ดาเนินธุรกิจการเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ (REIT Manager) ของทรั สต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ (REIT) รวมถึงมีการ
ทบทวน แยกนโยบายสาหรับธุรกิจดังกล่าว ออกมาเป็ นนโยบายเฉพาะด้ าน ครอบคลุมความเสี่ยงด้ านต่าง ๆ ที่เ กี่ยวข้ อง เพื่อ
ความชัดเจนและสะดวกต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ และได้ เน้ นย ้าให้ ทุกฝ่ ายงานให้ ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานให้ ถูกต้ อง
และสอดคล้ องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ หรื อที่จะมีผลบังคับใช้ ใน
อนาคตอัน ใกล้ เช่ น พระราชบัญ ญั ติ ค้ ุม ครองข้ อ มูลส่ ว นบุค คล พ.ศ.2562 เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ กิ ดความเสี่ ย งด้ าน Legal &
Compliance Risk ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีความมุ่งมัน่ ในการกากับดูแลและบริ หารความเสี่ยงภายใต้ กรอบการดาเนินธุรกิจ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ดี ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee Charter) โอกาสนี ้ ทางคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง ขอขอบคุณ ลูก ค้ า ทุก ท่ า นที่ ม อบความไว้ ว างใจให้ บ ริ ษั ท เสมอมา บริ ษั ท จะมุ่ง พัฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให้ มี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืนต่อไป

(นายลวรณ แสงสนิท)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานทางการเงิน (Financial Report)
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ 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 นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทได้ ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีและแสดงความเห็นว่างบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกากับ
ดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลทางการเงินมีความถูกต้ องครบถ้ วนและเพี ยงพอที่จะดารงรักษาไว้ ซงึ่
ทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันการกระทาทุจริต หรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนยั สาคัญ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลสอบ
ทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน รวมทังระบบการควบคุ
้
มภายในให้ มีประสิทธิภาพ จึงมัน่ ใจได้ ว่า
งบการเงินดังกล่าวของบริ 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 2562 มีความเชื่อถือได้ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

(นายวัชรา ตันตริยานนท์)
ประธานกรรมการ

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

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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