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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ (งบการเงินรวม)

Financial Overview (Consolidated Financial Statements)
ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
As of or for the years ended December 31,

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

2559
2016

งบแสดงฐานะการเงิินรวม (ล้้านบาท)
Consolidated Statement of Financial Position (Million Baht)
				
สิินทรััพย์์รวม
Total Asset
1,467.62
1,328.51
1,397.33
1,513.99
1,579.47
เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน
Cash & Deposit of Financial Institutions
93.80
126.07
76.14
170.26
107.60
เงิินลงทุุน
Investments
997.90
947.47
1,061.65
1,082.24
1,246.01
หนี้้�สิินรวม
Total Liabilities
403.60
225.98
214.94
251.76
240.52
ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำำ�ระแล้้ว
Registered and Paid-up Capital
125.62
125.62
125.62
125.49
121.00
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น (บาท)
Par Value (Baht)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
1,064.03
1,102.53
1,182.38
1,262.23
1,338.96
Total Shareholders’ Equity
งบกำำ�ไรขาดทุุนรวม (ล้้านบาท)
Consolidated Income Statement (Million Baht)
รายได้้ค่่าธรรมเนีียม
Fee Income
884.85
873.49
877.77
843.65
793.44
รายได้้รวม
Total Income
915.07
916.57
913.94
908.57
918.08
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานรวม
Total Operating Expenses
731.71
750.56
706.25
720.03
679.72
กำำ�ไรสุุทธิิ
Net Profit
148.10
130.45
168.08
142.68
187.53
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ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
As of or for the years ended December 31,

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017
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2559
2016

อััตราส่่วนทางการเงิิน
Financial Ratio					
กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)
Earnings per Share (Baht)
1.18
1.04
1.34
1.15
1.55
เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)
Dividend Per Share (Baht)
N/A
1.00
1.30
1.40
1.55
อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานต่่อรายได้้รวม (%)
Operating Expenses to Total Income (%)
79.96
81.89
77.28
79.25
74.04
อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)
Return on Assets (ROA) (%)
10.09
9.82
12.03
9.42
11.87
อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
Return of Equity (ROE) (%)
13.92
11.83
14.22
11.30
14.01
อััตราการเติิบโตของสิินทรััพย์์รวม (%)
Total Assets Growth (%)
10.47
(4.93)
(7.71)
(4.15)
6.50
อััตราการเติิบโตของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
Equity Growth (%)
(3.49)
(6.75)
(6.33)
(5.73)
3.22
อััตราการเติิบโตของรายได้้ค่่าธรรมเนีียม (%)
Fee Income Growth (%)
1.30
(0.49)
4.05
6.33
(6.25)
อััตราการเติิบโตของรายได้้รวม (%)
Total Income Growth (%)
(0.16)
0.29
0.59
(1.04)
3.10
อััตราการเติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายการดำำ�เนิินงาน (%)
Operating Expenses Growth (%)
(2.51)
6.27
(1.91)
5.93
3.46
อััตราการเติิบโตของกำำ�ไรสุุทธิิ (%)
Net Profit Growth (%)
13.54
(22.39)
17.80
(23.91)
(0.54)
อััตราการเติิบโตของกำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (%)
EPS Growth (%)
13.46
(22.39)
16.52
(25.81)
(1.27)
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม (%)
Net Profit Margin (%)
16.18
14.23
18.39
15.70
20.43
มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)
Book Value per Share (Baht)
8.47
8.78
9.41
10.14
11.07
อััตราส่่วนเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)
Dividend Payout Ratio (%)
N/A
95.92
96.73
92.72
89.60
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สารจากประธานคณะกรรมการ
ในรอบปีี 2563 ทุุกประเทศทั่่�วโลกต่่างเผชิิญวิิกฤติิโรคระบาด COVID-19 ที่่�ส่่งผลต่่อกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ และตลาดการเงิิน ภาคธุุรกิิจ
และบริิการในหลายภาคส่่วนต่่างต้้องชะลอหยุุดชะงัักงััน ลดการจ้้างงาน และนำำ�มาซึ่่งร
� าคาสิินทรััพย์์ต่า่ งๆ ตกต่ำำ�� อย่่างหนัักในช่่วงที่่�ผ่า่ นมา รััฐบาล
และธนาคารกลางในแต่่ละประเทศทั่่�วโลกต่่างต้้องเร่่งดำำ�เนิินนโยบายด้้านสาธารณสุุขเพื่่�อควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิิน
นโยบายทางการเงิิน และการคลััง นับั แต่่ การพร้้อมใจกัันลดดอกเบี้้ย� จนต่ำำ�สุ
� ุดในประวััติิการณ์์เพื่่�อบรรเทาผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจ และการอััดฉีีด
งบประมาณจำำ�นวนมหาศาลช่่วยเหลืือเยีียวยาภาคประชาชนที่่�ขาดรายได้้ โดยช่่วงปลายปีี 2563 ผู้้�คนทั่่�วโลกต่่างเริ่่�มมีีความหวัังอีีกครั้้�ง  เมื่่�อหลาย
ประเทศได้้ทำ�ำ การค้้นพบวััคซีีนที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงในการรัักษาและป้้องกัันโรค COVID-19 ได้้เป็็นที่่�เรีียบร้้อย     
โดยในช่่วงระหว่่างปีี 2563 ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ปรัับตััวลดลงจาก 1,579.84 จุุด ณ สิ้้�นปีี 2562 และปิิดปีี 2563
ที่่� 1,449.35 จุุด ลดลง 130.49 จุุดจากต้้นปีี หรืือลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 8.26 อย่่างไรก็็ตาม ตลาดหุ้้�นในบางภาคส่่วนในตลาดทุุนทั่่�วโลกได้้รัับอานิิสงส์์
จาก New Normal โดยเฉพาะหุ้้�นกลุ่่�มเทคโนโลยีีและกลุ่่�ม Health Care รวมถึึงหุ้้�นในตลาดประเทศจีีนหรืือสหรััฐอเมริิกา มีีการปรัับตััวสููงขึ้้�น
อย่่างมาก
สำำ�หรัับปีี 2564 เศรษฐกิิจโลกมีีแนวโน้้มกลัับมาขยายตััวอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป แตกต่่างกัันในรายประเทศและอุุตสาหกรรม ในกลุ่่�มประเทศ
พััฒนาแล้้วที่่�ได้้รัับวััคซีีนอย่่างแพร่่หลายในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี 2564 จะฟื้้�นตััวได้้เร็็วกว่่ากลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนา โดยปััจจััยหลัักที่่�สร้้างความกัังวล
ให้้กัับนัักลงทุุนในปีี 2564 ยัังคงไม่่เปลี่่�ยนแปลงจากเศรษฐกิิจโลกและการลงทุุนที่่�ยัังเผชิิญกัับความเสี่่�ยง  ได้้แก่่ การระบาดของโรคโควิิด-19
และประสิิทธิิภาพของวััคซีีนหากเชื้้�อไวรััส COVID-19 มีีการกลายพัันธุ์์� รวมถึึงอาการข้้างเคีียงหลัังจากได้้รับวั
ั ัคซีีน ภาระหนี้้�ของภาครััฐและเอกชน
ในกลุ่่�ม SMEs รวมทั้้�งภาคครััวเรืือนที่่�สููงขึ้้�น ตลอดจนข้้อพิิพาททางการค้้าและเทคโนโลยีีระหว่่างประเทศจีีนและสหรััฐอเมริิกาหลัังได้้ประธานาธิิบดีี
คนใหม่่
สำำ�หรัับปััจจััยภายในประเทศ ภาครััฐผ่่อนคลายมาตรการปิิดเมืืองซึ่่�งเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนการฟื้้�นตััวของการบริิโภคเอกชน และยัังได้้รัับ
อานิิสงส์จ์ ากการลงทุุนภาครััฐ ภาครััฐได้้ออกมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่อ� ง การสนัับสนุนุ การใช้้จ่า่ ยของประชาชนต่่อเนื่่อ� ง ได้้แก่่ มาตรการ
คนละครึ่่�ง  มาตรการช้้อปดีีมีีคืืน เป็็นต้้น ขณะที่่�การลงทุุนภาคเอกชนและภาคการท่่องเที่่�ยวจะยัังคงซบเซาต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับปััจจััยเสี่่�ยงในประเทศ
อัันได้้แก่่ การระบาดระลอกใหม่่ของโรค COVID-19 รวมถึึงความล่่าช้้าในการกระจายวััคซีีนในไทยอย่่างแพร่่หลาย ตลอดจนแผลเป็็นทางเศรษฐกิิจ
(scarring effects) ส่่งผลต่่อเสถีียรภาพสถาบัันการเงิินผ่่านระดัับหนี้้�เสีียที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การเปิิด-ปิิดกิิจการที่่�ยัังซบเซาต่่อเนื่่�อง รวมถึึงความเปราะบาง
ของตลาดแรงงาน ที่่�มีีอััตราว่่างงานในระดัับสููง  และการที่่�แรงงานจำำ�นวนมากต้้องเปลี่่�ยนไปทำำ�งานที่่�มีีรายได้้น้้อยลง ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาหนี้้�ครััวเรืือน
ต่่อรายได้้ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก ซึ่่�งอาจจะส่่งผลให้้ เกิิดปััญหาเสถีียรภาพการเมืืองในประเทศ ซึ่่�งอาจกระทบต่่อความเชื่่�อมั่่�นในการลงทุุน นอกจากนี้้�
ยัังจะมีีเรื่่�องปััญหาภััยแล้้งจากระดัับน้ำำ��ในเขื่่�อนที่่�ยัังอยู่่�ต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยในอดีีต และเงิินบาทที่่�แข็็งค่่าเร็็วกว่่าคู่่�ค้้าคู่่�แข่่งซึ่่�งอาจกระทบต่่อการส่่งออก
ของประเทศ
จากสภาพเศรษฐกิิจและปััจจััยด้้านต่่างๆ ข้้างต้้นที่่�มีีความผัันผวน ในปีี 2563 ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องเร่่งปรัับปรุุงระบบงาน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงในยุุค New Normal รวมถึึงปรัับแผนการดำำ�เนิินงานและการบริิหารจััดการกองทุุนเพื่่อ� รองรัับผลกระทบดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิิน
งานส่่วนรายได้้ลดลงเพีียงเล็็กน้้อย ขณะที่่ผ� ลการดำำ�เนิินงานส่่วนกำำ�ไรกลัับเพิ่่ม� ขึ้้น� โดยงบการเงิินรวมของบริิษัทั ในปีี 2563 บริิษัทั มีีรายได้้รวม 915.07
ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 ที่่�บริษัิ ัทมีีรายได้้รวม 916.57 ล้้านบาท ลดลง คิิดเป็็นร้้อยละ 0.16 ขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายรวมปีี 2563 อยู่่�ที่่� 731.71 ล้้านบาท
ลดลงจากปีี 2562 ที่่�มีีค่่าใช้้จ่่ายรวม 750.56 ล้้านบาท ลดลงคิิดเป็็นร้้อยละ 2.51 ส่่งผลให้้ในปีี 2563 บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 148.10 ล้้านบาทหรืือ เท่่ากัับ 
1.18 บาทต่่อหุ้้�น เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 130.45 ล้้านบาท หรืือเท่่ากัับ 1.04 บาทต่่อหุ้้�น เพิ่่�มขึ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 13.54 เมื่่�อเปรีียบเทีียบ
ผลการดำำ�เนิินงานเฉพาะของบริิษััท สำำ�หรัับงวดปีี 2562 และปีี 2563 บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีเพิ่่�มขึ้้�นจาก 130.96 ล้้านบาท เป็็น 146.63
ล้้านบาท โดยเพิ่่�มขึ้้�นจำำ�นวน 15.67 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 11.97
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Statement of Chairman of the Board of Director
In 2020, countries around the globe faced COVID-19 pandemic which impacted activities in economic and financial
markets. Business and service sectors had been slowed or ceased, reduced their employment, and resulted in asset value reduction drastically over the past period. Governments and Central Banks in most countries around the globe had to accelerate
implementation of healthcare policy to control spread of the pandemic along with finance and treasury policy resulting in the
reduction of policy interest rate to the lowest point in history to relieve impact to business sectors and immense budget injection
to remedy people who lacked of income. In late 2020, people around the globe had hope when many countries invented high
efficacy vaccine to cure and prevent COVID-19 infection.
During the year of 2020, SET index dropped from 1,579.84 point at the end of 2019 and closed at 1,449.35 point for
2020 year-end, dropping 130.49 point from the beginning of the year or 8.26 percent. Nevertheless, certain sectors in global
market were favored by the “New Normal” especially in technology and healthcare stocks including stocks in China and US
markets, which had substantially gained.
For the year of 2021, world economic trend is gradually recovering, differing in countries and industries. In developed
countries that extensively received vaccine during the first half of 2021 would recover faster than developing countries. The key
factors driving concerns to investors in 2021 have not changed from world economy and investment risks, i.e. the spread of
COVID-19 and vaccine efficacy in case of COVID-19 mutation including vaccine side effect, increase in debts of government, SME
enterprises, and households, as well as trade and technology dispute between China and USA, particularly after its new presidency.
For domestic factor, the relief of government lockdown has contributed to the recovery of private sector consumption
which was also favored by government investment. The Government has issued measures to simultaneously stimulate the
economy and support public sector spending such as half-price subsidy (“Kon la krung”), shopping expense as Personal Income
Tax allowance measure (“Shop dee mee khuen”). Whereby private investment and tourism will continue to be depressed. For
domestic risk factors including new wave of COVID-19 spreading and the delay of vaccine distribution throughout Thailand
and economic scarring effects will affect stability of financial institution through non-performing loan building up. Slowing down
in business recovery including fragility of employment market showing high unemployment rate and many workforces have to
turn to lower paying jobs, resulting in spike increase of household debt which may contribute to domestic political instability
effecting investment confidence. Moreover, there are concerns on drought from diminishing water level in the dam, which is
lower than historical average, and strong appreciation in baht currency comparing with trading partners may impact the
country’s exports.
From fluctuating economic environment and those risk factors in 2020 aforementioned, this requires the Company to
enhance working system to align with the change in New Normal era including to adapt operating and management plan in
administrating investment fund to embrace the impacts resulting in minimal decrease of operating income where the result of
operating profit has increased. Consolidated company’s financial statement in 2020 shows the Company had 915.07 million
baht in total revenue, decreased from 916.57 million baht in the year of 2019, equivalent to 0.16 percent decrease. Total expenses
in 2020 was 731.71 million baht, decreased from 750.56 million baht in the year of 2019, equivalent to 2.51 percent decrease.
This gives 2020 financial result of 148.10 million baht net profit, or 1.18 baht per share, increasing from 130.45 million baht net
profit, or 1.04 baht per share in 2019, in the increase rate of 13.54 percent. When comparing operating results specific to the
Company for the financial year of 2019 and 2020, the Company has net profit after tax of 146.64 million baht, increased from
130.96 million baht with the increase amount of 15.67 million baht, equivalent to 11.97 percent increase.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ในรอบปีี 2563 บริิษััทได้้จััดตั้้�งกองทุุนใหม่่ทุุกประเภทกองทุุน รวมทั้้�งสิ้้�น 32 กองทุุน ระดมเงิินได้้ 28,464.32 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ตลอดทั้้�งปีี
บริิษััทมีีกองทุุนภายใต้้การจััดการทุุกประเภท 224 กองทุุน รวมมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ 406,632.36 ล้้านบาท ประกอบด้้วยกองทุุนต่่างๆ ดัังนี้้� กองทุุน
รวม 115 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 213,317.46 ล้้านบาท กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ และกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน 12 กองทุุน มููลค่่า
ทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 44,345.09 ล้้านบาท กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ 34 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 126,920.23 ล้้านบาท กองทุุนส่่วนบุุคคล 62
กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 21,532.10 ล้้านบาท กองทรััสต์์เพื่่�อกิิจการร่่วมลงทุุนซึ่่�งบริิษััทเป็็นทรััสตีี 1 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 517.48
ล้้านบาท
ในปีี 2563 บริิษััทได้้รัับรางวััลจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 1 รางวััล คืือ รางวััลบริิษััทจดทะเบีียนด้้านผลการดำำ�เนิินงานดีีเด่่น
(Outstanding Company Performance Awards) กลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดไม่่เกิิน 3,000 ล้้านบาท  
บริิษัทั ยัังคงดำำ�เนิินนโยบายด้้านการพััฒนาและมีีส่่วนร่่วมต่่อสัังคม บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการเผยแพร่่ความรู้้�ด้า้ นการเงิิน การลงทุุนและการออม
ไปสู่่�ภููมิิภาคอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านทางสาขาของบริิษััทในกรุุงเทพและภููมิิภาคทั้้�ง 6 สาขา และร่่วมมืือกัับธนาคารออมสิิน จััดสััมมนาให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การลงทุุนผ่่านกองทุุน นอกเหนืือจากการสนัับสนุุนด้้านความรู้้�แก่่สัังคมแล้้ว บริิษััทยัังจััดสรรทุุนทรััพย์์ส่่วนหนึ่่�งไว้้เพื่่�อบริิจาคเป็็นสาธารณกุุศล
เป็็นประจำำ�ทุุกปีีอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปีี 2563 ร่่วมบริิจาคเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโรค COVID-19 ให้้กัับสถาบัันและโรงพยาบาล 4 แห่่ง 
ได้้แก่่ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิิถีี สถาบัันบำำ�ราศนราดููร  และโรงพยาบาลรามาธิิบดีี  เพื่่�อจััดซื้้�ออุุปกรณ์์ทางการ
แพทย์์ สำำ�หรัับช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 และมููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�ง  เพื่่�อช่่วยระดมทุุนช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรค COVID-19
บริิษัทั ได้้นำำ�หลัักการบรรษััทภิิบาลเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยได้้กำำ�หนดไว้้ในกระบวนการทำำ�งานและมีีการตรวจสอบและปรัับปรุงุ
เป็็นระยะเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับกฎเกณฑ์์หรืือแนวทางปฏิิบััติิที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงการส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจ จััดอบรมและซัักซ้้อม
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีให้้กัับพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในปีี 2563 กรรมการที่่�ครบวาระ ได้้แก่่ นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�  นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร  และ
ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์ ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� จากที่่ปร
� ะชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นให้้กลัับเข้้าเป็็นกรรมการอีีกวาระหนึ่่ง ร
� ะหว่่างปีีมีีกรรมการลาออกจำำ�นวน 2 ท่่าน
ได้้แก่่ นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง และนายนำำ�พร ยมนา โดยคณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งนางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์� เป็็นกรรมการแทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลง
ของนายนำำ�พร ยมนา
อนึ่่�ง  เมื่่�อวัันที่่� 21 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�งนายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ ให้้ดำ�รง
ำ
ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จัดั การคนใหม่่ เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่อ� งและมีีประสิิทธิิภาพ โดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ได้้ให้้ความเห็็นชอบเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564
คณะกรรมการขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่าน ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนต่่างๆ ภายใต้้การจััดการของบริิษััท องค์์กรภาครััฐและเอกชน
รวมถึึงหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล ที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนธุุรกิิจบริิษััทด้้วยดีีตลอดมา และขอขอบคุุณฝ่่ายจััดการ  ผู้้�บริิหารและพนัักงานบริิษััททุุกคนที่่�ให้้
ความร่่วมมืือทำำ�งาน ปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำำ�งานเพื่่�อให้้บริิษััทเจริิญเติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคงและต่่อเนื่่�อง

(ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี)
ประธานกรรมการ
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In the year of 2020, the Company set up 32 new investment funds of all types, raising the total of 28,464.32 million baht.
This contributes to the Company’s having 224 investment funds of all types under its management in the total 406,632.36 million
baht of assets value comprising of 115 Mutual Funds with the net asset value of 213,317.46 million baht, 12 Real Estate and
Infrastructure Funds with the net asset value of 44,345.09 million baht, 34 Provident Funds with the net asset value of 126,920.23
million baht, 62 Private Funds with the net asset value of 21,532.10 million baht, and 1 Private Equity Trust that the Company
acts as trustee with the net asset value of 517.48 million baht.
In 2020, the Company was awarded the Outstanding Company Performance Awards by the Stock Exchange of
Thailand for the listed companies with market capitalization not over 3,000 million baht.
The Company retains social participation and development policy by continually introducing finance, investment, and
saving knowledge out across the region, through the Company’s 6 branches in Bangkok metropolitan and provincial area
as well as cooperating with the Government Saving Bank in conducting seminars providing knowledge relating to fund
investment. Apart from social educational support, the Company has allocated a fund for public donation every year. In 2020,
the Company donated fund to help those impacted by COVID-19 pandemic through 4 institutions and hospitals, i.e.
Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross, Rajavithi Hospital, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute and Ramathibodi
Hospital for acquisition of medical equipment to support COVID-19 infectious and Poh Teck Tung Foundation to raise fund
supporting those impacted by COVID-19 pandemic.
The Company has implemented good corporate governance as the guideline in operating business in its working
process with regular audit and improvement to align with the changing regulation or guidance. This includes enhancing
knowledge, arranging training and workshop sessions on good corporate governance for its employees regularly.
In 2020, directors retiring by rotation were Mr. Surabhon Kwunchaithunya, Mr. Therdtham Suvichavorraphan, Ms. Chularat
Suteethorn, and Mr. Vikrom Koompirochana (Ph.D.). They were re-appointed by the Company’s general shareholder meeting
to serve as directors for another term. During the year, there were two directors resigned from the Company, including
Mr. Pachara Yutidhammadamrong and Mr. Numporn Yommana. The Board of Directors has appointed Ms. Pachaleeporn
Voraviboonsavat to replace the vacant position of Mr. Numporn Yommana.
On 21 January 2021, the Board of Directors resolved to approve the appointment of Mr. Thanachote Rungsitivat,
the Senior Executive Vice President, to be the President of the Company, and he was granted the approval on the new
position by the Securities and Exchange Commission on February 23, 2021.
The Board of Directors wishes to extend its appreciation to all shareholders, unitholders of funds under the Company’s
management, private and public organizations including regulatory organizations for supporting the Company’s business, and
to management committee, executives and employees for work collaboration, enhancement and development of working
process contributing to the Company’s continuous growth and development.

(Dr. Narongchai Akrasanee)
Chairman of the Board of Director
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คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
1
2
3

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

8

ดร. โชคชัย อักษรนันท์

9

ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ)
Mr. Narongchai Akrasanee, Ph.D.
Chairman (Independent Director)
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
Mr. Chokchai Aksaranan, Ph.D.
Vice Chairman (Independent Director)

นายสดาวุธ เตชะอุบล

กรรมการ (รักษาการกรรมการผู้จัดการ

to February 23, 2021)

4

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ
General Lertrat Ratanavanich
Director

5

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

6

ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

7

กรรมการ
Mr.Surabhon Kwunchaithunya
Director

กรรมการอิสระ
Mr. Vikrom Koompirochana, Ph.D.
Independent Director

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
Ms. Chularat Suteethorn
Director

นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการ

Mr. Mongkon Leelatham
Director
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ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)

Mr. Sadawut Taechaubol
Director (Acting President from December 20, 2019

ดร. พรชัย ฐีระเวช

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 5 มกราคม 2564)
Mr. Pornchai Thiraveja
Director (Until January 5, 2021)
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12

13

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์

กรรมการ
Mr. Therdtham Suvichavorraphan
Director

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ
Mrs. Pachaleeporn Voraviboonsavat
Director

นายบิน วีริงกา

กรรมการอิสระ
Mr. Bin Wieringa
Independent Director

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)
Mr.Thanachote Rungsitivat
Director
President (Since February 23, 2021)
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คณะจัดการ

Management Committee
1

นายสดาวุธ เตชะอุบล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

5

(รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)

Mr. Sadawut Taechaubol
Chairman of the Executive Committee

6

(Acting President from December 20, 2019 to February 23,
2021)

2

3

4

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)
Mr. Thanachote Rungsitivat
President (Since February 23, 2021)

นางพัณณรัชต์ บรรพโต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
Mrs. Pannarat Bhanpato
First Executive Vice President

นายชาคริต พืชพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
Mr. Chakrit Puechpan
First Executive Vice President

7

8

9

นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
Mr. Prasit Pornpatimakorn
First Executive Vice President

นายกิตติคม สุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
Mr. Kittikom Suthiwong
First Executive Vice President

นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Mr. Charoenchai Lengsiriwat
Executive Vice President

นางสาวนริศรา อมาตยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Ms. Narisara Amatayakul
Executive Vice President

นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Mr. Anupong Chanchiredrasmee
Executive Vice President
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการและคณะจัดการ

Board of Directors and Management Committee

ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี

Mr. Narongchai Akrasanee, Ph.D.

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ
Chairman of the Board of Directors and Independent Director
75 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิ ญ ญาโทและปริิ ญ ญาเอก ด้้ า นเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย 
จอห์์นส์์ ฮอพคิ้้�นส์์ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี ด้้านเศรษฐศาสตร์์ (เกีียรติินิิยม) มหาวิิทยาลััย  เวสเทิิร์์น
ออสเตรเลีีย ประเทศออสเตรเลีีย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)  
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 5/2003
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
22 กัันยายน 2558
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
9 มีี.ค. 2559 - ปััจจุุบััน • ประธานคณะกรรมการ 
บมจ. ไทย-เยอรมััน โปรดัักส์์
ต.ค. 2558 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ต.ค. 2558 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ
บมจ. บรุ๊๊�คเคอร์์ กรุ๊๊�ป
ก.ย. 2558 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน ประธานกรรมการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี บมจ. อนัันดา ดีีเวลลอปเม้้นท์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2555 - 2557
• กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. มาลีีสามพราน
2555 - 2557
• ประธานกรรมการ บมจ. อนัันดา ดีีเวลลอปเม้้นท์์
2547 - 2557
• ประธานกรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน เอ็็มเอฟซีี  
2546 - 2557
• ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ
บมจ. บรุ๊๊�คเคอร์์ กรุ๊๊�ป
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบันั
ม.ค. 2559 - ปััจจุุบััน • กรรมการอิิสระ บริิษััท เอไอเอ กรุ๊๊�ป จำ�กั
ำ ัด
ต.ค. 2558 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการ กลุ่่�มบริิษััท เศรณีี
2553 - ปััจจุุบััน
• ประธานคณะกรรมการแห่่งประเทศไทย สภา
ความร่่ วมมืื อทางเศรษฐกิิ จ ภาคพื้้� น แปซิิ ฟิิ ค 
(TNCPEC)

Nationality : Thai
Education
• M.A. and Ph.D. in Economics, Johns Hopkins University, USA
• Bachelor of Economics (Hons), University of Western Australia,
		Australia
Training
• Director Accreditation Program (DAP), Class 5/2003, Thai Institute
of Directors Association (IOD)
Date of appointment
September 22, 2015
Current positions in listed companies
9 Mar 2016 - present • Chairman of the Board of Directors,
						 Thai-German Product PLC.
Oct 2015 - present • Chairman of the Board of Directors and
						 Independent Director, MFC Asset
						Management PLC.
Oct 2015 - present • Chairman of the Board of Directors and
Independent Director, Brooker Group PLC.
Sep 2015 - present • Chairman of the Board of Directors,
						 Chairman of Nomination and Remuneration
						 Committee, Chairman of Coporate
						 Governance Committee, Ananda
						Development PLC.
Past Experiences in listed companies
2012 - 2014 		 • Independent Director and Chairman of the
						 Audit Committee, Malee Sampran PLC.
2012 - 2014
• Chairman of the Board of Directors, Ananda
						Development PLC.
2004 - 2014
• Chairman of the Board of Directors,
						 MFC Asset Management PLC.
2003 - 2014
• Chairman of the Board of Directors and
Independent Director, Brooker Group PLC.
Current positions in non-listed companies
Jan 2016 - present • Independent Non-Executive Director,
						AIA Group
Oct 2015 - present • Chairman, Seranee Group
2010 - present
• Chairman, Thailand National Committee
						 for Pacific Economic Cooperation Council
(TNCPEC)
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2549 - ปััจจุุบััน
2547 - ปััจจุุบััน

• นายกสภามหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
• ประธานคณะกรรมการดำำ�เนิินการและรองประธาน
สภาสถาบัันความร่่วมมืือเพื่่อ� พััฒนาเศรษฐกิิจลุ่่�ม
น้ำำ��โขง
2545 - ปััจจุุบััน
• ที่่ปรึึ
� กษาด้้านวิิชาการ มููลนิิธิสิ ถาบัันวิิจัยั นโยบาย
เศรษฐกิิจการคลััง (FPRI)
2527 - ปััจจุุบััน
• กรรมการและกรรมการสภามููลนิิธิิสถาบัันวิิจััย
เพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2558
• สมาชิิ ก คณะกรรมการที่่� ปรึึ กษากิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์�
มููลนิิธิสิ ถาบัันวิิจัยั นโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (FPRI)
2557 - 2558
• รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน
2555 - 2557
• กรรมการอิิสระบริิษััท เอไอเอ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
2554 - 2557
• กรรมการผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ในคณะกรรมการ
นโยบายการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย 
2540 - 2557
• ประธานกรรมการ กลุ่่�มบริิษััท เศรณีี
2552 - 2556
• กรรมการคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ (สศช)
2551 - 2555
• ประธานกรรมการบริิหาร สำำ�นัักงานบริิหาร
และพััฒนาองค์์ความรู้้� (สบร)
2552 - 2554
• กรรมการที่่� ปรึึ กษา คณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม
การลงทุุน (BOI)
2550 - 2554
• กรรมการ คณะกรรมการกำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม
การประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
2517 - 2554
• ที่่�ปรึึกษาทางนโยบายเศรษฐกิิจของหลายรััฐบาล
2551 - 2553
• ประธานกรรมการ  ธนาคารเพื่่� อ การส่่ ง ออก
และนำำ�เข้้าแห่่งประเทศไทย (EXIM Bank)
2546 - 2551
• ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์์แห่่งประเทศไทย 
2549 - 2550
• สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
2548 - 2550
• ประธานคณะทำำ�งานติิดตามผลการเจรจาเขต
การค้้าเสรีี (FTA)
2547 - 2549
• ที่่� ปรึึ กษา คณะกรรมการสภาอุุ ต สาหกรรม
แห่่งประเทศไทย 
2546 - 2547
• กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหารบรรษััท
เงิินทุุนอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (IFCT)
2539 - 2543  
• สมาชิิกวุุฒิิสภา
2539 - 2540
• รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
2535 - 2539
• กรรมการ คณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2534 - 2539
• ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร 
บมจ. เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ จีี เอฟ
2517
• คณบดีี คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี 
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร	ไม่่มีี
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2006 - present
• Chairman, Khon Kaen University Council
2004 - present		 • Chairman of the Steering Committee and
						 Vice Chairman of the Council Committee,
Mekong Institute (MI)
2002 - present		 • Academic Advisors, the Fiscal Policy
Research Institute Foundation (FPRI)
1984 - present
• Member of the Board of Directors & Council
						 of Trustees, Thailand Development Research
Institute (TDRI)
Past Experiences in non-listed companies
2015
• Honorary Advisor, the Fiscal Policy Research
Institute Foundation (FPRI)
2014 - 2015 		 • Minister of Energy
2012 - 2014 		 • Independent Non-Executive Director of AIA
						Group
2011 - 2014 		 • Member of Monetary Policy Committee,
the Bank of Thailand (BOT)
1997 - 2014 		 • Chairman, Seranee Group
2009 - 2013 		 • Director, National Economic and Social
Development Board (NESDB)
2008 - 2012
• Chairman, the Office of Knowledge
Management and Development (OKMD)
2009 - 2011
• Advisory Member of Board of Investment of
Thailand (BOI)
2007 - 2011
• Member of the Board of Directors, Office of
the Insurance Commission (OIC)
1974 - 2011 		 • Former Economic Advisor to various Thai
						Government
2008 - 2010
• Chairman of the Board of Directors,
Export-Import Bank of Thailand (EXIM Bank)
2003 - 2008 		 • President, Economic Society of Thailand
2006 - 2007 		 • Member of the National Legislative
						 Assembly of Thailand
2005 - 2007
• Chairman, the Thai Government Working
						 Group on FTA Implementation
2004 - 2006
• Advisor to the Board of the Federation of
Thai Industries (FTI)
2003 - 2004
• Member of the Board of Directors and
						 Executive Vice Chairman, the Industrial
Finance Corporation of Thailand (IFCT)
1996 - 2000 		 • Senator, the Senate of Thailand
1996 - 1997 		 • Minister of Commerce
1992 - 1996
• Member of the Board of Directors, the
Securities and Exchange Commission (SEC)
1991 - 1996
• Chairman of the Board and Chief Executive
						 Officer, General Finance & Securities PLC.
1974			 • Dean, Faculty of Economics, Thammasat
University
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์

Mr. Chokchai Aksaranan, Ph.D.

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ

Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee and Independent Director

78 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาเอก (Ph. D.) วิิศวกรรมเคมีี  University of New Brunswick
ประเทศแคนาดา
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมเคมีี  University of New Brunswick ประเทศ
แคนาดา
• ปริิญญาตรีี (เกีียรติินิิยม) วิิศวกรรมเคมีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย 
• ปริิญญาดุุษฏีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิทยาศาสตร์์ University of
New Brunswick ประเทศแคนาดา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร  Director Certification Program ((DCP Refresh)
รุ่่�นที่่� 1/2008
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 22/2008
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 50/2006
• หลัั ก สูู ต ร  Understanding the fundamental of financial
Statement (UFS) รุ่่�นที่่� 3/2006
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 11/2005
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัั ก สูู ต รการป้้ อ งกัั น ราชอาณาจัั ก รภาครัั ฐ ร่่ ว มเอกชน รุ่่�นที่่� 1
(วปรอ. 311) จััดโดยสถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ วิิทยาลััยป้้องกััน
ราชอาณาจัักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
(วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ	
29 ธัันวาคม 2553
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
2560 - ปััจจุุบััน
• กรรมการอิิสระ และกรรมการบริิหาร และประธาน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 
บมจ. ผาแดงอิินดััสทรีี
2553 - ปััจจุุบััน
• รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ บมจ. หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
ก.ย. 2557 - ต.ค.2558 • รัักษาการประธานกรรมการ 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี

Nationality : Thai
Education
• Ph.D. (Chemical Engineering), University of New Brunswick,
		Canada
• MSc.E. (Chemical Engineering), University of New Brunswick,
		Canada
• B.Sc. (Hons) Chemical Engineering, Chulalongkorn University
• Honorary Doctorate Degree of Science, University of New
Brunswick, Canada
Training
• Director Certification Program (DCP 1/2008), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Audit Committee Program (ACP 22/2008). Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP 50/2006), Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Understanding the fundamental of financial Statement
(UFS 3/2006), Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP 11/2005), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• The Joint State - Private Sector Course Class 1, National
		 Defence College, the National Defence Studies Institute,
		 Ministry of Defence
• Capital Market Leader Program Class 10, Capital Market
Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
Date of appointment
December 29, 2010
Current positions in listed companies
2017 - present		 • Independent Director, Member of the
						 Executive Committee, and Chairman of
the Risk Management Committee, Padaeng
						Industry PLC.
2010 - present
• Vice Chairman, Chairman of the Audit
						 Committee and Independent Director,
						 MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
Sep 2014 - 2015 • Acting Chairman of the Board of Directors,
						 MFC Asset Management PLC.
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2550 - 2553

• กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ปตท. สำำ�ร วจและผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียม
2550 - 2553
• ประธานกรรมการบริิหาร  ธนาคารนครหลวงไทย 
จำำ�กััด (มหาชน)
2548 - 2554
• กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ปตท. อะโรเมติิกส์์และการกลั่่�น
2548 - 2554
• ประธานกรรมการ 
บมจ. สหพััฒนาอิินเตอร์์ โฮลดิ้้�ง
2545 - 2553
• ประธานกรรมการบริิหาร บมจ. วีีนิิไทย 
2537 - 2541
• กรรมการ ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2563 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ 
บริิษััท กรุุงเทพซิินธิิติิกส์์ จำำ�กััด
2554 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ 
บมจ. ไทยซััมซุุง ประกัันชีีวิิต (ประเทศไทย)
2552 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ 
บริิษััท บางกอกอิินดััสเทรีียลแก๊๊ส จำำ�กััด
2549 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ
บริิษััท ไทย อีีทอกซีีเลท จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2545 - 2550
• ประธานกรรมการ บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์
กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด
2542 - 2545
• กรรมการ บรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์ไทย (บบส.)
2539 - 2542
• กรรมการ  ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำำ�เข้้า
แห่่งประเทศไทย (EXIM BANK)
2508 - 2517
• ผู้้�ช่่ ว ยศาสตราจารย์์  ค ณะวิิ ท ยาศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และอื่่�นๆ ที่่�สำำ�คััญ :
• ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• ประธานหอการค้้าและอุุตสาหกรรมอาเซี่่�ยน (ASEAN CCI)
• สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
• สมาชิิกวุุฒิิสภา
• สมาชิิกสภาร่่างรััฐธรรมนููญ (สสร.) 2550
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ร้้อยละ 0.048
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารไม่่มีี
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2007 - 2010 		 • Independent Director and Chairman of
						 the Audit Committee, PTT Exploration and
						Production PLC.
2007 - 2010
• Chairman of the Executive Board, Siam
City Bank PLC.
2005 - 2011 		 • Independent Director and Chairman of
						 the Audit Committee, PTT Aromatics and
						Refining PLC.
2005 - 2011
• Chairman, Saha Patana Inter-Holding PLC.
2002 - 2010  
• Chairman of the Executive Board, Vinythai
						PLC.
1994 - 1998
• Director, Krung Thai Bank PLC.
Current positions in non-listed companies
2020 - present
• Chairman, Bangkok Synthetics Co., Ltd.
2011 - present		 • Chairman, Thai Samsung Life Insurance PLC.
2009 - present
• Chairman, Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.
2006 - present		 • Chairman, Thai Ethoxylate Co., Ltd.
Past Experiences in non-listed companies
2002 - 2007
• Chairman, Bangkok Commercial Asset
						 Management Co., Ltd.
1999 - 2002 		 • Director, Thai Asset Management
Corporation (TAMC)
1996 - 1999
• Director, Export-Import Bank of Thailand
(EXIM BANK)
1965 - 1974 		 • Assistance Professor, Faculty of Science,
Chulalongkorn University
Others:
• Chairman, the Federation of Thai Industries
• Chairman, the ASEAN Chamber of Commerce and Industry
(ASEAN CCI)
• Member, the National Legislative Assembly
• Senator, the Senate of Thailand
• Member, the Constitution Drafting Assembly, 2007
Shareholding in the Company 0.048%
Family relationship
None
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล

Mr. Sadawut Taechaubol

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริิหาร และกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี / Director, Chairman of the Executive Committee and Member

of the Good Corporate Governance Committee

68 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• Honorable Degree (Business Administration), Kensington
University, California, USA
• Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
• ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่่�นที่่� 14/2016
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 66/2007
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส.)
รุ่่�นที่่� 3/2562 คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ จััดโดยสถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
• หลัักสููตร Global Business Leader (GBL) รุ่่�นที่่� 2/2560
จััดโดยสถาบััน Lead Business Institute
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 7/2559
จััดโดยสถาบัันวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 12/2554 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
26 พฤษภาคม. 2552
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ปััจจุุบััน
2555 - ปััจจุุบััน
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริิหาร 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2558 - ปััจจุุบััน
• กรรมการและประธานคณะกรรมการบริิหาร 
บมจ. ผาแดงอิินดััสทรีี
2557- ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
บริิหาร บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ที่่�ผ่่านมา
20 ธ.ค. 2562 - 23 ก.พ. 2564
• รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี

Nationality : Thai
Education
• Honorable Degree (Business Administration), Kensington
University, California, USA
• Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
• B.A. (Political Science), Ramkhamhaeng University
Training
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI 14/2016), Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP 66/2007), Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Advanced Master of Management Program (AMM) Class
3/2019, National Institute of Development Administration
• Global Business Leader (GBL) Class 2/2017, Lead Business Institute
• Thailand Energy Academy (TEA), Class 7/2016, Thailand Energy
		Academy
• Capital Market Leader Program Class 12/2011, Capital Market
Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
Date of appointment
May 26, 2009
Current positions in listed companies
2012 - present
• Director and Chairman of the Executive
						 Committee, MFC Asset Management PLC.
2015 - present
• Director and Chairman of the Executive
Board, Padaeng Industry PLC.
2014 - present
• Chairperson and Chairman of the Executive
Board, Country Group Holdings PLC.
Past Experiences in listed companies
20 Dec 2019 - 23 Feb 2021
					 • Acting President, MFC Asset Management
						PLC.
2010 - Sep 2017 • Vice Chairman, Country Group Development
						PLC.
2009 - 2012			 • Director and Executive Director, MFC Asset
						Management PLC.
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2553 - ก.ย. 2560

• รองประธานกรรมการ 
บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป ดีีเวลลอปเมนท์์
2552 - 2555
• กรรมการและกรรมการบริิหาร 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี 
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
3 ต.ค. 2562 -ปััจจุุบััน • ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์�คณะกรรมาธิิการ
การแรงงาน วุุฒิิสภา
2558 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ บริิษััท อีีดีีพีี เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท เอเซีียโซนเวนเจอร์์ จำำ�กััด
กรรมการ บริิษััท บีีบีีทีี เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำำ�กััด
2556 - ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิหาร ชมรมส่่งเสริิมการค้้าสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศจีีนกัับนานาชาติิ
(องค์์กรของประเทศจีีน)
2553 - ปััจจุุบันั
• นายกสมาคม สมาคมการค้้าและอุุตสาหกรรมไทย
ประธานกรรมการ บริิษัทั  ซิิงเสีียนเยอะเป้้า จำำ�กัดั
2549 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ บริิษััท บ้้านไร่่เตชะอุุบล จำำ�กััด
2537 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ บริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป จำ�กั
ำ ัด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)/ที่่�ผ่่านมา
2552 - 16 ม.ค. 2560 • กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร 
บมจ. หลัักทรััพย์์ คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
ไม่่มีี
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Current positions in non-listed companies
3 Oct 2019 - present
• Honorary Advisor attached to the committee,
						 the Senate Standing Committee on Labour
2015 - present
• Director, EDP Enterprise Co., Ltd.
						 Director, Asia Zone Venture Co., Ltd.
Director, BBT Enterprise Co., Ltd.
2013 - present
• Executive Director, China Oversea Exchange
						Association
2010 - present		 • Chairman, Thai Chamber of Commerce &
						Industry
					 • Chairman, Sing Sian Yer Pao Co., Ltd.
2006 - present
• Director, Baan Rai Taechaubol Co., Ltd.
1994 - present		 • Chairman, Country Group Co., Ltd.
Part positions in non-listed companies
2009 - 16 Jan 2017 • Director and Executive Chairperson,
						 Country Group Securities PLC.
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช

General Lertrat Ratanavanich

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee

73 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาศิิลปศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� (สาขาการบริิหารพััฒนา)
มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
• ปริิ ญ ญาปรัั ช ญาดุุ ษ ฎีีบัั ณ ฑิิ ต กิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์� (สาขาเทคโนโลยีีและ
การจัั ด การพลัั งง านและสิ่่� ง แวดล้้ อ มอย่่ า งยั่่� งยืื น ) มหาวิิ ท ยาลัั ย
เทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
• ปริิ ญ ญาศิิ ล ปศาสตรดุุ ษ ฎีีบัั ณ ฑิิ ต กิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์� (ประเภททั่่� ว ไป)
สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอิิสเทิิร์์นเอเซีีย 
• ปริิญญาโท การบริิหารระบบ (MSSM) University of Southern
California ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ศ วกรรมโยธา (BSCE) The Citadel,
ประเทศสหรััฐอเมริิกา  
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�น 5/2013
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 28/2012
• หลัักสููตร  Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่่�น 13/2011
• หลัักสููตร Finance Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 13/2011
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 30/2003
• หลัักสููตร Finance for Non- Finance Directors (FND) รุ่่�น 1/2001
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 1/2000
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 5 (ปรอ.)
จััดโดยวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) สถาบัันวิิชาการป้้องกััน
ประเทศ กระทรวงกลาโหม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและพาณิิชย์์ รุ่่�นที่่� 4 จััดโดย
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• National Security and International Security, Harvard University
ประเทศสหรััฐอเมริิกา

Nationality : Thai
Education
• Honorary Doctorate Degree (Development Administration),
Maejo University
• Honorary Doctor of Philosophy (Sustainable Energy and
Environment Technology and Management), Rajamangala
University of Technology Rattanakosin
• Honorary Doctor of Philosophy (Public Administration), Eastern
Asia University
• MSSM, University of Southern California, USA
• MSCE, Massachusetts Institute of Technology, USA
• BSCE, The Citadel, USA
Training
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 5/2013), Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP 28/2012), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Role of the Compensation Committee (RCC 13/2011), Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Finance Statements for Directors (FSD 13/2011), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP 30/2003), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Finance for Non- Finance Directors (FND 1/2001), Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP 1/2000), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• The Joint State - Private Sector Course Class 5, National
		 Defence College, the National Defence Studies Institute,
		 Ministry of Defence
• Top Executive Program for Commerce and Trade (TEPCOT 4),
University of Thai Chamber of Commerce
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• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 4 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
(วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
30 เมษายน 2556
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
20 เม.ย. 2560 - ปััจจุุบััน
• กรรมการสรรหาและกำำ� หนดค่่ า ตอบแทน
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี 
25 ธ.ค. 2559 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ  และกรรมการอิิ สร ะ
บมจ. ไทรทััน โฮลดิ้้�ง
30 เม.ย. 2556 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ บมจ.หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
17 ม.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2560
• ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ
บมจ. จีี เจ สตีีล
17 ม.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2560
• ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ
บมจ. จีี สตีีล
2554 - 2556
• กรรมการ บมจ. ปตท. สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
23 ส.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ บมจ. เอ็็นฟอร์์ซ ซีีเคีียว
11 พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
• สมาชิิกวุุฒิิสภา
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
15 ส.ค. 2560 - 21 พ.ย. 2561
• รองประธานกรรมการปฎิิรูปปร
ู ะเทศด้้านพลัังงาน
5 ต.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2560
• สมาชิิกสภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ (สปท.)
สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร
6 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
• ที่่� ปรึึ กษากรรมาธิิ ก ารและโฆษกกรรมาธิิ ก าร 
คณะกรรมาธิิการยกร่่างรััฐธรรมนููญ สำำ�นัักงาน
เลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร 
6 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
• สมาชิิกสภาปฎิิรููปแห่่งชาติิ (สปช.) สำำ�นัักงาน
เลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร
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• National Security and International Security, Harvard University,
USA
• Capital Market Leader Program Class 4, Capital Market Academy
(CMA), the Stock Exchange of Thailand
Date of appointment
April 30, 2013
Current positions in listed companies
20 Apr 2017 - present • Member of the Nomination and Remuneration
						 Committee, MFC Asset Management PLC.
25 Dec 2016 - present
• Chairman of the Board of Directors and
Independent Director, Triton Holding PLC.
30 Apr 2013 - present• Director, MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
17 Jan 2013 - 1 Jan 2017
• Chairman of the Board of Directors and
						 Independent Director, G J Steel PLC.
17 Jan 2013 - 1 Jan 2017
• Chairman of the Board of Directors and
						 Independent Director, G Steel PLC.
2011 - 2013 		 • Director, PTT Exploration and Production PLC.
Current positions in non-listed companies
23 Aug 2019 - present		
• Chairman of the Board of Directors, nforce
						 Secure Co., Ltd.
11 May 2019 - present
					 • Senator, the Senate of Thailand
Past Experiences in non-listed companies
15 Aug 2017 - 21 Nov 2018
					 • Vice Chairman, National Reform Committee
						for Energy
5 Oct 2015 - 31 Jul 2017
					 • Member of the National Reform Steering
Assembly, the Secretariat of the House of
						Representatives
6 Oct 2014 - 6 Sep 2015
• Advisor and Spokesman, Constitution
Drafting Committee (CDC), the Secretariat
of the House of Representatives
6 Oct 2014 - 6 Sep 2015		
					 • Member of the National Reform Council,
the Secretariat of the House of Representatives
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

2 เม.ย. 2555 - 1 เม.ย. 2560
• ประธานคณะกรรมการบริิหาร สถาบัั น คุุ ณ วุุ ฒิิ
วิิชาชีีพ (องค์์การมหาชน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารไม่่มีี

2 Apr 2012 - 1 Apr 2017
					 • Chairman of the Executive Committee,
						 Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization)
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

Mr. Surabhon Kwunchaithunya

กรรมการ กรรมการบริิหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน และกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

Director, Executive Director, Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee and Member of the Good Corporate
Governance Committee

69 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (MBA) โดยทุุนมหาวิิทยาลััย 
University of Washington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ 
โดยทุุนมหาวิิทยาลััย University of Washington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต สาขาไฟฟ้้า University of
Washington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัั ก สูู ต ร  Corporate Governance For Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่่�นที่่� 8/2015
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่่�นที่่� 32/2013
• หลัักสููตร Director Certification Program  (DCP) รุ่่�นที่่� 44/2004
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 14/2004
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 11 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
(วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
18 พฤษภาคม. 2554
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ปััจจุุบััน
2562 - ปััจจุุบััน
• กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน บมจ. ไทยรัับเบอร์์
ลาเท็็คซ์์กรุ๊๊�ป
2559 - ปััจจุุบััน
• รองประธานกรรมการ บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊ป 
� โฮลดิ้้งส์
� ์
2554 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ  กรรมการบริิ ห าร ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และกรรมการด้้ า นการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2546 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคููน
เวิิลด์์ไวด์์ กรุ๊๊�ป (ประเทศไทย)

Nationality : Thai
Education
• Master of Business Administration (MBA) (the University’s
scholarship), University of Washington, USA
• Bachelor of Science in Industrial Engineering (the University’s
scholarship), University of Washington, USA
• Bachelor of Science in Electrical Engineering, University of
Washington, USA
Training
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI 8/2015), Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP 32/2013), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP 44/2004), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP 14/2004), Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Capital Market Leader Program Class 11, Capital Market
Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
Date of appointment
May 18, 2011
Current positions in listed companies
2019 - present
• Independent Director, Member of the Audit
						 Committee and Member of the Nomination
						 and Remuneration Committee, Thai Rubber
						 Latex Group PLC.
2016 - present
• Vice Chairman, Country Group Holdings PLC.
2011 - present
• Director, Executive Director, Chairman of
						 the Nomination and Remuneration
						 Committee and Member of the Good
						 Corporate Governance Committee, MFC
						 Asset Management PLC.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2559 - 2561
• กรรมการ บมจ. ไทรทััน โฮลดิ้้�ง
2547 - 2553
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปริิญสิิริิ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2559 - ปััจจุุบััน
• ประธานกรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์ คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป
2555 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ สมาคมการค้้าและอุุตสาหกรรมไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2553 - 2555
• กรรมการ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2553 - 2555
• ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2553 - 2555
• กรรมการอนุุกรรมการวิินััย  ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย
2553 - 2555
• กรรมการ บมจ. ตลาดสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
(ประเทศไทย)
2549 - 2558
• กรรมการและรองประธานกรรมการบริิ ห าร 
บมจ. หลัักทรััพย์์ คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป
2540 - 2545
• กรรมการผู้้�จัั ด การ บรรษัั ท ตลาดรองสิิ น เชื่่� อ
ที่่อ� ยู่่�อาศััย สถาบัันการเงิินสัังกัดั กระทรวงการคลััง
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร	ไม่่มีี

2003 - present		

• Chairman of the Audit Committee, Tycoons
Worldwide Group (Thailand) PLC.
Past Experiences in listed companies
2016 - 2018
• Director, Triton Holding PLC.
2004 - 2010			 • Chairman of the Audit Committee,
						Prinsiri PLC.
Current positions in non-listed companies
2016 - present		 • Chairman, Country Group Securities PLC.
2012 - present		 • Director, Thai Commerce and Industry
						Association
Past Experiences in non-listed companies
2010 - 2012
• Director, the Stock Exchange of Thailand
2010 - 2012
• Chairman of the Risk Management
Committee, the Stock Exchange of Thailand
2010 - 2012			 • Member of the Discipline Committee, the
Stock Exchange of Thailand
2010 - 2012			 • Director, Thailand Futures Exchange PLC.
2006 - 2015			 • Director and Vice Executive Chairman,
						 Country Group Securities PLC.
1997 - 2002			 • Managing Director, Secondary Mortgage
						 Corporation, Financial Institution under the
						 Ministry of Finance
Shareholding in the Company None
Family relationship		
None
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ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์

Mr. Vikrom Koompirochana, Ph.D.

กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director, Chairman of the Risk Management Committee
and Member of the Audit Committee

75 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี อัักษรศาสตร์์บัณั ฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (พ.ศ.2509)
• ปริิญญาโท (M.A.) สาขาวิิชาประวััติิศาสตร์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า
(พ.ศ. 2511)
• ปริิญญาเอก (Ph.D.) สาขาวิิชาประวััติิศาสตร์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ประเทศ Michigan State University ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก า
(พ.ศ. 2515)
• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�  สาขา Humanities, Schiller
International University ประเทศ อัังกฤษ (พ.ศ.2546)
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 39/2016
• หลัักสููตร  Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่่�นที่่� 23/2016
• หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่่�นที่่� 22/2014
• หลัักสููตร  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่่�นที่่� 7/2013
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 63/2007
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 14/2555 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
20 พฤษภาคม 2557
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ปััจจุุบััน
2559 - ปััจจุุบััน
• กรรมการอิิสระ บมจ. ธนบุุรีี เฮลท์์แคร์์ กรุ๊๊�ป
2558 - ปััจจุุบััน
• ประธานคณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ยง 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2557 - ปััจจุุบััน
• กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี

Nationality : Thai
Education
• Bachelor of Arts, Chulalongkorn University (1966)
• M.A. (History) / Michigan State University, USA (1968)
• Ph.D. (History) / Michigan State University, USA (1972)
• Honorary Degree in Humanities, Schiller International University,
UK (2003)
Training
• Role of the Chairman Program (RCP 39/2016), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Advanced Audit Committee Program (AACP 23/2016), Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 22/2014),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2013), Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP 63/2007), Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Capital Market Leader Program Class 14/2012, Capital Market
Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
Date of appointment
May 20, 2014
Current positions in listed companies
2016 - present
• Independent Director, Thonburi Healthcare
						Group, PLC.
2015 - present
• Chairman of the Risk Management
						 Committee MFC Asset Management PLC.
2014 - present		 • Independent Director and Member of the
						 Audit Committee, MFC Asset Management
						PLC.
2010 - present
• Chairman of the Board of Directors,
						 Country Group Development PLC.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

2553 - ปััจจุุบััน

• ประธานคณะกรรมการ บมจ. คัั น ทรี่่� กรุ๊๊� ป 
ดีีเวลลอปเมนท์์
2550 - ปััจจุุบันั
• กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน และกรรมการกำำ�กับดู
ั ูแลกิิจการที่่�ดีี 
บมจ. โออิิชิิ กรุ๊๊�ป
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2556 - เม.ย. 2559 • กรรมการคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาล และกรรมการในคณะกรรมการ
บริิหาร บมจ. บางจากปิิโตรเลีียม
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2559 - ปััจจุุบััน
• ประธาน บมจ. มาสด้้าชลบุุรีี
2550 - ปััจจุุบััน
• ที่่� ปรึึ กษากิิ ต ติิ ม ศัั ก ดิ์์� หอการค้้ า อัั ง กฤษ
(British Chamber of Commerce Thailand)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2555 - ม.ค. 2559 • กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารไม่่มีี

2007 - present		 • Independent Director, Chairman of the
						 Audit Committee, Chairman of the
						 Nomination and Remuneration Committee
						 and Member of the Good Corporate
						 Governance Committee, Oishi Group PLC.
Past Experiences in listed companies
2013 - Apr 2016 • Director, Chairman of the Corporate
						 Governance Committee and Member of
the Executive Committee, Bangchak
						Petroleum PLC.
Current positions in non-listed companies
2016 - present
• Chairman, Mazda Chonburi PLC.
2007 - present
• Honorary Advisor, British Chamber of
						Commerce Thailand
Past Experiences in non-listed companies
2012 - Jan 2016 • Director, Member of the Audit Committee
						 and Member of the Nomination and
						 Remuneration Committee, the Securities
						 and Exchange Commission
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร

Ms. Chularat Suteethorn
กรรมการ / Director
66 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท Master of Development Studies (MDS) สาขาวิิชา
		 Economic Policy and Planning, Institute of Social Studies
ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
• ปริิญญาตรีี  ศศบ.(เศรษฐศาสตร์์) สาขาวิิชาการเงิินการธนาคาร 
(เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง)มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่่�นที่่� 10/2020
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่่�นที่่� 14/2020
• หลัักสููตร  Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่่�นที่่� 21/2020
• หลัักสููตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่่�นที่่� 6 / 2018
• หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่่�นที่่� 7/ 2017
• หลัักสููตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่่�นที่่� 1/2017
• หลัักสููตร  Director Certification Program Update (DCPU)
รุ่่�นที่่� 4/2015
• หลัักสููตร  Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่่�นที่่� 20/2015
• หลัักสููตร  Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่่�นที่่� 10/2014
• หลัั ก สูู ต ร  Advance Audit Committee Program (AACP)
รุ่่�นที่่� 15/2014
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 39/2012
• หลัักสููตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 28/2012
• หลัักสููตร  Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่่�นที่่� 4/2012
• หลัักสููตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่่�นที่่� 3/2012
• หลัักสููตร Finance Statement for Director (FSD) รุ่่�นที่่� 10/2010
• หลัักสููตร Finance for Non - Finance Director (FND) รุ่่�นที่่� 28/2006
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 40/2005

Nationality : Thai
Education
• Master of Development Studies (Economic Policy and Planning),
		 Institute of Social Studies, the Netherlands
• Bachelor of Arts (Economics) (Finance and Banking) (2nd Class
Honors), Kasetsart University
Training
• Board that Make a Difference (BMD 10/2020), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL21/2020), Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Board Matters and Trends (BMT 6/2018), Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Ethical Leadership Program (ELP 7/2017), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Board Nomination & Compensation Program (BNCP 1/2017),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Certification Program Update (DCPU 4/2015), Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Compensation Committee (RCC 20/2015), Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Anti - Corruption for Executive Program (ACEP 10/2014),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advance Audit Committee Program (AACP 15/2014),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Audit Committee Program (ACP 39/2012), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• The Role of Chairman Program (RCP 28/2012), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG
3/2012), Thai Institute of Directors Association (IOD)
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สถาบัันอื่่�นๆ
• Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา  
• หลัักสููตรความรู้้�เกี่่�ยวกัับศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง 
สำำ�นัักงานศาลปกครอง
• หลัักสููตร นัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำำ�ที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.)
รุ่่�นที่่� 41 จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตร  Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg
Executive Program จััดโดย  Northwestern University ประเทศ
สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐและภาคเอกชน (ปรอ.)
รุ่่�นที่่� 19 (2549) จััดโดยวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) สถาบััน
วิิชาการป้้องกัันประเทศ กระทรวงกลาโหม
• หลัักสููตรการบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงชั้้�นสููง  (วปอ.มส.) รุ่่�นที่่� 1
จััดโดยสมาคมวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) สถาบัันวิิชาการ
ป้้องกัันประเทศ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสูง  รุ่่�
ู นที่่� 12 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
(วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT)
รุ่่�นที่่� 5 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.) รุ่่�นที่่� 3
จััดโดยสถาบัันวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง  ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม รุ่่�นที่่� 4 (นมธ.)
จััดโดย สำำ�นัักงานศิิษย์์เก่่า มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 11 จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ และสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ 
• หลัั ก สูู ต รการเมืื อ งการปกครองในระบอบประชาธิิ ป ไตยสำำ� หรัั บ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 18 จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง  (วปส.) รุ่่�นที่่� 9 ประจำำ�ปีี
พ.ศ. 2562 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 มกราคม 2559
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
26 ก.พ. 2563 - ปััจจุุบันั • กรรมการ บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊ป 
� โฮลดิ้้งส์
� ์
25 ม.ค.2559 - ปััจจุุบันั • กรรมการ บมจ. หลัั ก ทรัั พ ย์์ จััด การกองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี 
20 ก.ย. 2556 - ปััจจุุบันั • กรรมการ ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 
บมจ. ไทยออยล์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
ก.ค. 2557 - ต.ค. 2557 • กรรมการ บมจ. อ.ส.ม.ท.

• Finance Statement for Director (FSD 10/2010), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Finance for Non - Finance Director (FND 28/2006), Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP 40/2005), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Training in Development Assistance, Canada
• Training course on Administrative court and its procedure
		 matter, the Administrative Court
• Civil Service Executive Program: Visionary and Moral Leadership
		 Class 41, the Office of the Civil Service Commission
• Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive
Program, Northwestern University, USA
• The Joint State -bPrivate Sector Course Class 19 (2006),
		 National Defence College, the National Defence Studies Institute,
		 Ministry of Defence
• Advanced Security Management Program Class 1, National
		 Defence College, the National Defence Studies Institute
• Training Course for Executives Class 12, Capital Market
Academy, the Stock Exchange of Thailand
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Class
5, Commerce Academy, University of the Thai Chamber of
		Commerce
• Energy Literacy for the World Class 3, Thailand Energy Academy
• Thammasat Leadership Program (TLP 4), Thammasat University
		 Alumni Relations Office
• Training Course on Good Governance for Directors and
Executives of State - Owned Enterprises and Public Organization
Class 11, King Prajadhipok’s Institute, State Enterprise Policy
		 Office and Office of the Pubilc Sector Development Commission
• Advanced Certificate Course in Politics and Governance in
Democratic Systems for Executives Class 18, King Prajadhipok’s
		Institute
• Advanced Insurance Executive Program Class 9, OIC Advanced
		 Insurance Institute
Date of appointment
January 25, 2016
Current positions in listed companies
26 Feb 2020 - present • Director, Country Group Holdings PLC.
25 Jan 2016 - present • Director, MFC Asset Management PLC.
20 Sep 2013 - present • Director, and Chairman of the Risk
						 Management Committee, Thai Oil PLC.
Past Experiences in listed companies
Jul 2014 - Oct 2014 • Director, MCOT PLC.
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ส.ค. 2562 - ปััจจุุบััน • กรรมการอิิสระ บริิษััท ดีี.ทีี.ซีี. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์
จำำ�กััด
มิิ.ย. 2560 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการ สำำ�นัั ก งานความร่่ ว มมืื อ
พัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ กัั บปร ะเทศเพื่่� อ นบ้้ า น
(องค์์การมหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ธ.ค. 2561 - ต.ค. 2563 • กรรมการผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ด้้ า นเศรษฐศาสตร์์
อนุุกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
อนุุกรรมการกลั่่�นกรองงบประมาณ สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
ก.พ. 2559 - มิิ.ย. 2561 • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน บมจ. เงิินทุุน แอ็็ดวานซ์์
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 • กรรมการผู้้�ช่่ ว ยรัั ฐ มนตรีีและผู้้�ช่่ ว ยรัั ฐ มนตรีี
ประจำำ�กระทรวงการคลััง 
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557 • ผู้้�อำ�ำ นวยการ สำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ
กระทรวงการคลััง
2555 - 2557
• กรรมการ ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
�
อนุุกรรมการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี ธนาคารออมสิิน
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 • ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลััง 
2554 - 2557
• กรรมการอำำ�นวยการ  โรงงานยาสููบกระทรวง
การคลััง
2553 - 2557
• กรรมการประธานอนุุกรรมการลงทุุน สถาบััน
คุ้้�มครองเงิินฝาก
ธ.ค. 2552 - ก.ย. 2554 • ที่่� ปรึึ กษาด้้ า นเศรษฐกิิ จ การคลัั ง สำำ�นัั ก งาน
เศรษฐกิิจการคลััง 
พ.ค. 2552 - ธ.ค. 2552 • รองผู้้�อำ�ำ นวยการ สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง 
กระทรวงการคลััง
พ.ค. 2550 - พ.ค. 2552• กรรมการบริิ ห ารสำำ�ร องของกลุ่่�มประเทศใน
เอเชีียตะวัั น ออกเฉีียงใต้้ ณ ธนาคารโลก
กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี. ประเทศสหรััฐอเมริิกา
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร	ไม่่มีี
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Current positions in non-listed companies
Aug 2019 - present • Independent Director, DTC Enterprise
						Co. Ltd.
Jun 2017 - present • Chairman of the Board of Directors,
						 Neighboring Countries Economic Development
Cooperation Agency (NEDA) (Public
Organization)
Past Experiences in non-listed companies
Dec 2018 - Oct 2020 • Director (Specialized in Economics), Member
						 of the Nomination and Remuneration
Committee, Member of the Budget
						 Committee, Office of the Insurance
Commission (OIC)
Feb 2016 - Jun 2018 • Director, Member of the Audit Committee,
						 Member of the Nomination and Remuneration
						 Committee, Advance Finance PLC.
Oct 2014 - Sep 2015 • Vice Minister for Finance, Ministry of Finance
Oct 2012 - Sep 2014 • Director General, Public Debt Management
						 Office, Ministry of Finance
2012 - 2014
• Director, Chairman of the Risk Management
						 Committee and Member of the Corporate
Governance, Government Savings Bank
Oct 2011 - Sep 2012 • Inspector- General, Ministry of Finance
2011 - 2014			 • Executive Director, Thailand Tobacco
						Monopoly
2010 - 2014			 • Director and Chairman of the Investment
						 Committee, Deposit Protection Agency
Dec 2009 - Sep 2011 • Fiscal Policy Advisor, (Honor Economist)
						 Fiscal Policy Office, Ministry of Finance
May 2009 - Dec 2009 • Deputy Director General, Fiscal Policy Office,
						 Ministry of Financ
May 2007 - May 2009• Alternate Executive Director, South East Asia
Group, The World Bank, Washington D.C., USA
Shareholding in the Company None
Family relationship		
None
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ดร. พรชััย ฐีีระเวช (ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึง 5 ม.ค. 64)

Mr. Pornchai Thiraveja, Ph.D. (until January 5, 2021)
กรรมการ / Director
53 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาเอก ครุุศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต (การศึึกษานอกระบบโรงเรีียน)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาเอก การจััดการดุุษฎีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยราชภััฎสวนดุุสิิต
• ปริิญญาโท รััฐศาสตรมหาบััณฑิิต (บริิหารรััฐกิิจ) มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาโท (Master of Business Administration) College of Notre
Dame ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่่�นที่่� 10/2020
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)  รุ่่�นที่่� 227/2016
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัักสููตรรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (รอส.) รุ่่�นที่่� 6
จััดโดยสถาบัันพััฒนาบุุคลากรด้้านดิิจิิทััลภาครััฐ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 26 (วตท.) จััดโดยสถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• หลัั ก สูู ต รนัั ก บริิ ห ารการงบประมาณระดัั บสูู ง  (นงส.) รุ่่�นที่่� 4
จััดโดยสำำ�นัักงบประมาณ
• หลัักสููตร นัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�บริิหารส่่วนราชการ (นบส.2) รุ่่�นที่่� 8
จััดโดย สำำ�นัักงาน ก.พ.
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
12 พฤศจิิกายน 2562 - 5 มกราคม 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
12 พ.ย. 2562 - 5 ม.ค. 2564
• กรรมการ บมจ. หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี

Nationality : Thai
Education
• Ph.D., Education, Chulalongkorn University
• Ph.D., Management Science, Suan Dusit University
• Master of Political Science, Thammasat University
• Master of Business Administration, College of Notre Dame, USA
• Bachelor of Accountancy, Thammasat University
Training
• Board that Make a Difference (BMD 10/2020), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP 227/2016), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• E-Government Program for Chief Executive Officer (e-GCEO)
		 Class 6, Thailand Digital Government Academy
• Capital Market Leader Program Class 26, Capital Market
Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
• Executive, Higher Level, Development Program Class 4,
Budget Bureau
• The Civil Service Executive Development Program : Government
Administrator (Program 2) Class 8, Office of the Civil Service
		Commission
Date of appointment
November 12, 2019 - January 5, 2021
Current positions in listed companies
Past Experiences in listed companies
12 Nov 2019 - 5 Jan 2021
					 • Director, MFC Asset Management PLC.
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
19 มีี.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
28 ต.ค. 2559 - ปััจจุุบััน
• ที่่� ปรึึ กษาด้้ า นเศรษฐกิิ จ การเงิิ น  สำำ�นัั ก งาน
เศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง  
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
1 พ.ค. 2561 -15 มีี.ค. 2562
• กรรมการ บริิษัทั PTT Regional Treasury Center
						Pte. Ltd.
19 ก.พ. 2559 - 8 ต.ค. 2563
• รองประธานกรรมการและกรรมการ 
บริิษััท ไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด
28 พ.ค. 2558 - 25 ต.ค. 2562
• กรรมการ ธนาคารอิิสลามแห่่งประเทศไทย
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร	ไม่่มีี
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Current positions in non-listed companies
19 Mar 2019 - present
					 • Director, Electricity Generating Authority of
						Thailand
28 Oct 2016 - present
					 • Financial Policy Advisor, Fiscal Policy
						 Office, Ministry of Finance
Past Experiences in non-listed companies
1 May 2018 - 15 Mar 2019
					 • Director, PTT Regional Treasury Center Pte.
						Ltd.
19 Feb 2016 - 8 Oct 2020
					 • Vice Chairman and Director, Thailand Post
						Co., Ltd.
28 May 2015 - 25 Oct 2019
• Director, Islamic Bank of Thailand
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายมงคล ลีีลาธรรม

Mr. Mongkon Leelatham

กรรมการ และกรรมการบริิหาร / Director and Executive Director
62 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิิต ทางพััฒนาการเศรษฐกิิจ
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ประกาศนีียบัั ต รขั้้� น สูู ง ทางพัั ฒ นาการเศรษฐกิิ จ  สถาบัั น บัั ณ ฑิิ ต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่่�นที่่� 14/2020
• หลัักสููตร  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่่�นที่่� 12/2014
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) 35/2003
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัั ก สูู ต ร วิิ ท ยาการจัั ด การสำำ� หรัั บนัั ก บริิ ห ารระดัั บสูู ง ค ณะรัั ฐ
ประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (วบส. 2)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน. 11) สถาบััน
วิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรการกำำ�กัับดููแลสำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
องค์์กรกำำ�กัับดููแล รััฐวิิสาหกิิจ และองค์์การมหาชน (PDI) รุ่่�นที่่� 16
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิต
ระดัับสููง  (นยปส.) รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันการป้้องกัันและปราบปรามการ
ทุุจริิตแห่่งชาติิ
• SEC. Capital Market Leader Program: Building Competitiveness
of Nation and Thai Capital Markets, IMD-SEC Partnership
Program, IMD-World Competitiveness Center
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์
(กสท.) รุ่่�นที่่� 1 (ดีีเด่่น) สำำ�นัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำำ�นัักงาน กสทช.)

Nationality : Thai
Education
• Master of Science in Development Administration (Economic
Development), National Institute of Development Administration
• Advanced Diploma in Economic Development, National
		 Institute of Development Administration
• Bachelor of Accountancy, Thammasat University
• Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University
Training
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 14/2020),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 12/2014), Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Directors Certification Program (DCP 35/2003), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Advanced Master of Management (AMM) Class 2, Faculty of
		 Political Sciences, National Institute of Development Administration
• The Executive Program in Literacy for Sustainable Future (TEA)
		 Class 11, Thailand Energy Academy
• Course on Supervision for Directors and Executives of Regulators,
State Enterprise and Public Organization (PDI) Class 16, King
Prajadhipok’s Institute
• The Executive Program in Anti-Corruption Strategy Management
		 Class 6, National Anti-Corruption Institute
• SEC. Capital Market Leader Program: Building Competitiveness
of Nation and Thai Capital Markets, IMD-SEC Partnership
Program, IMD-World Competitiveness Center
• The Executive Program in Broadcasting and Television Class 1
(Outstanding), Office of the National Broadcasting and
		 Telecommunications Commission
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• สััมฤทธิิบััตรการวางแผนงานก่่อสร้้าง (เกีียรติินิิยม) มหาวิิทยาลััย
สุุโขทััยธรรมาธิิราช  
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
13 มีีนาคม 2563
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
13 มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ และกรรมการบริิหาร บมจ. หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2546 - 2547
• กรรมการอิิสระ บมจ. อีีจีีวีี เอ็็นเตอร์์เทนเมนท์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ก.ค. 2563 - ปััจจุุบััน • ประธานกรรมการบริิ ห ารสำำ�นัั ก งานส่่ ง เสริิ ม
วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน • กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการส่่งเสริิม
วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน • กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริิหาร 
และประธานกรรมการบริิ ห ารเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ธนาคารออมสิิน
อื่่�นๆ
• กรรมการผู้้�ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ ใ นคณะกรรมการส่่ ง เสริิ ม และรัั ก ษามรดก
ภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม
• ประธานคณะทำำ�ง านเพื่่� อ บูู ร ณาการการแก้้ ปัั ญ หายางพาราของ
ประเทศไทย การยางแห่่งประเทศไทย
• กรรมการ ในคณะกรรมการองค์์การตลาดเพื่่�อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
• ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ สายงานส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอุุตสาหกรรม
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการประจำำ�วิิ ท ยาลัั ยพัั ฒ นศาสตร์์  ป๋๋ ว ย
อึ๊๊�งภากรณ์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ที่่�ปรึึกษา สมาคมนัักเรีียนเก่่าสามเสนวิิทยาลััย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2560 - 2562
• คณะกรรมการสมาคมนัักศึึกษาเก่่าพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (ส.พ.บ.ธ.)
2559 - 2562
• กรรมการผู้้�จัดั การ ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาด
กลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
2554 - 2559
• นายกสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุน (Thai Investers
Association: TIA)
2554 - 2559
• รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุุรกิิจ
ตลาดทุุนไทย (Federation of Thai Capital
Market Organizations: FETCO)
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• Certificate on Construction Planning (Honors), Sukhothai
Thammathirat Open University
Date of appointment
March 13, 2020
Current positions in listed companies
13 Mar 2020 - present
					 • Director and Executive Director, MFC Asset
						Management PLC.
Past Experiences in listed companies
2003 - 2004			 • Independent Director, EGV Entertainment PLC.
Current positions in non-listed companies
Jul 2020 - present • Chairman of the Executive Committee,
						 Office of Small and Medium Enterprises
Promotion (SMEs Promotion)
Jun 2020 - present • Honorary Director, National Board of SMEs
						Promotion
Apr 2019 - present • Director, Chairman of the Executive
						 Committee and Chairman of IT Committee,
Government Saving Bank
Others:
• Honorary Director, the Committee for Promotion and
Preservation of the Intangible Culture Heritage, Ministry of Culture
• Chairman, Working Group for the Integration of Rubber Problems
		 in Thailand, Rubber Authority of Thailand
• Director, Committee of the Marketing Organization for Farmers
(MOF)
• Advisor to the Board of Directors, Industry Promotion and Support
		 Division, Federation of Thai Industries
• Member of the Board, Puey Ungphakorn College of
Development Studies, Thammasat University
• Advisor, Samsen College Association
Past Experiences in non-listed companies
2017 - 2019
• Member of the Board of Thammasat
University Commerce and Accountancy
Alumni (T.C.A.A)
2016 - 2019			 • Managing Director, Small and Medium
Enterprise Development Bank of Thailand
2011 - 2016
• President, Thai Investers Association (TIA)
2011 - 2016			 • Vice Chairman and Director, Federation of
Thai Capital Market Organizations (FETCO)
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

2554 - 2559
2554 - 2559
2554 - 2559
2555 - 2558
2554 - 2555
2553 - 2555
2552 - 2555
2550 - 2555
2547 - 2551
2546 - 2562
2546 - 2551
2547 - 2550
2545 - 2546
2541 - 2545
2537 - 2540
2536 - 2547
2530 - 2542

• กรรมการวิินัยบุ
ั คุ ลากรในธุุรกิจิ ตลาดทุุนสำำ�นักั งาน
ก.ล.ต.
• กรรมการกองทุุนคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุนในหลัักทรััพย์์
(Securities Investor Protection Fund: SIPF)
• กรรมการกองทุุนคุ้้�มครองผู้ล้� งทุุนในตลาดสััญญา
ซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า (Derivatives Investor Protection
Fund: DIPF)
• กรรมการบริิหารและรองผู้้�อำำ�นวยการองค์์การ
ก ร ะ จ า ย เ สีียง แ ล ะ แ พ ร่่ ภ า พ ส า ธ า ร ณ ะ
แห่่งประเทศไทย (Thai PBS)
• กรรมการผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ  วิิ ท ยาลัั ย นวัั ต กรรม
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• กรรมการ บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำำ�กััด
• ประธานกรรมการบริิหาร บริิษัทั ธนบรรณ จำำ�กัดั
• ประธานกรรมการบริิหารและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร ธนาคาร ไทยเครดิิตเพื่่�อรายย่่อย จำำ�กััด
(มหาชน)
• ก รร ม ก า ร ต ล าด สิิ น ค้้ าเ ก ษต รล่่ ว งหน้้ า
แห่่งประเทศไทย 
• สมาชิิกผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการไทย
• กรรมการผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ วิิ ท ยาลัั ย นวัั ต กรรม
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• กรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ 
บมจ. เครดิิตฟองซิิเอร์์ไทยเคหะ
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
การเคหะแห่่งชาติิ
• ผู้้�ตรวจการองค์์กรเพื่่�อการปฏิิรููประบบ สถาบััน
การเงิิน (ป.ร.ส.)
• กรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ 
บมจ. เงิินทุุนหลัักทรััพย์์มหานครทรััสต์์
• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสำำ�นัักบััณฑิิตอาสาพััฒนา
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประจำำ�สภามหาวิิทยาลััย 
สถาบัันราชภััฏหมู่่�บ้้านจอมบึึง 

อื่่�นๆ
• กรรมการ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอเอสแอล จำำ�กััด
• ประธานคณะอนุุกรรมการการบููรณาการแนวทางการศึึกษาความเป็็น
ไปได้้การจััดตั้้�งระเบีียงภาคตะวัันออก (Eastern Fruit Corridor)
กระทรวงอุุตสาหกรรม

2011 - 2016			

• Personnel Discipline Committee in Capital
Market, the Securities and Exchange
						Commission
2011 - 2016			 • Director, Securities Investor Protection Fund
(SIPF)
2011 - 2016			 • Director, Derivatives Investor Protection Fund
(DIPF)
2012 - 2015			 • Executive Director and Deputy General
Director, Thai PBS
2011 - 2012
• Honorary Director, Innovation College,
Thammasat University
2010 - 2012
• Director, National Credit Bureau Co., Ltd.
2009 - 2012			 • Chairman of the Executive Committee,
						 Thanaban Finance Co., Ltd.
2007 - 2012			 • Executive Chairman and CEO, Thai Credit
Retail Bank PLC.
2004 - 2008 		 • Director, the Agricultural Futures Exchange
						of Thailand
2003 - 2019
• Honorary Member, Thai Institute of Directors
Association (IOD)
2003 - 2008
• Honorary Director, Innovation College,
Thammasat University
2004 - 2007 		 • Executive Director and Managing Director,
Thai Keha Credit Foncier PLC.
2002 - 2003 		 • Director and Chairman of the Audit
Committee, National Housing Authority of
						Thailand
1998 - 2002 		 • Inspector General, Financial Sector
						Restructuring Authority
1994 - 1997 		 • Executive Director and Managing Director,
						 Metropolis Trust and Securities PLC.
1993 - 2004
• Honorary Director, Development Volunteer
Bureau, Thammasat University
1987 - 1999
• Honorable Director, the University Council,
Chom Bueng Rajabhat University
Others:
• Director, ASL Securities Co., Ltd.
• Chairman of Subcommittee on Integration of Feasibility Study
		 Methods for Eastern Fruit Corridor, Ministry of Industry
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• กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์
กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• อนุุ ก รรมาธิิ ก าร คณะอนุุ ก รรมาธิิ ก ารเศรษฐกิิ จ และขัั บ เคลื่่� อ น
สภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารไม่่มีี
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• Employers Committee, State Enterprise Labor Relations
Committee, Department of Labor Protection and Welfares,
		 Ministry of Labor
• Member of subcommittee on Driven Econimic, National
		 Legislative Assembly
Shareholding in the Company None
Family relationship		
None
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�

Mr. Therdtham Suvichavorraphan
กรรมการ / Director
57 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่่�นที่่� 10/2020
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 278/2019
• หลัั ก สูู ต ร  Corporate Governance for Executives (CGE)
รุ่่�นที่่� 7/2016
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 119/2015
• หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 36/2010
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 32/2010
สถาบัันอี่่�นๆ
• หลัั ก สูู ต รวิิ ทยาการการจัั ด การสำำ�หรัั บนัั ก บริิ ห ารระดัั บสููง  (วบส.)
รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง (วปส.) รุ่่�นที่่� 9 จััดโดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
• การกำำ�กัับดููเเลกิิจการสำำ�หรัับกรรมการเเละผู้้�บริิหารระดัั บสููงของ
รััฐวิิสาหกิิจเเละองค์์การมหาชน จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร  International Conference, The Institute of Internal
auditors (USA, Netherlands, Canada, New York, Japan,
Australia, United Arab Emirates)
• หลัักสููตร 2012 Asian Confederation of Institute of Internal
Auditors Conference, Queen Sirikit National Convention Center
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 4 จััดโดย
มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร IOD’s National Director Conference 2013
• หลัักสููตร Fraud and Corruption Prevention Conference
• หลัักสููตร Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End
• หลัักสููตร Integrating GRC Functions : Risk Management
Compliance and Audit บริิษััท ดีีลอยท์์ ทู้้�ช โธมััทสุุ ไชยยศ จำำ�กััด

Nationality : Thai
Education
• MBA. Ramkhamhaeng University
• BBA. Ramkhamhaeng University
Training
• Board that Make a Difference (BMD 10/2020), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP 278/2019), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Corporate Governance for Executives (CGE 7/2016),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP 119/2015), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Company Secretary Program (CSP 36/2010), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Audit Committee Program (ACP 32/2010), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Advanced Master of Management Program (AMM) Class 6,
		 National Institute of Development Administration
• Advanced Insurance Executive Program Class 9, OIC Advanced
		 Insurance Institute
• Course on Supervision for Directors and Executives of Regulators,
State Enterprise and Public Organization (PDI), King Prajadhipok’s
		Institute
• International Conference, The Institute of Internal auditors (USA,
Netherlands, Canada, New York, Japan, Australia, United Arab
Emirates)
• 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors
Conference, Queen Sirikit National Convention Center
• Leadership Succession Program (LSP) Class 4, Institute of Research
and Development for Public Enterprises (IRDP)
• IOD’s National Director Conference 2013
• Fraud and Corruption Prevention Conference
• Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End
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• หลัักสููตร Twenty Years of Trust and Adding Values จััดโดยชมรม
ผู้้�ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบัันการเงิิน
• หลัักสููตร  Risk Management and Corporate Governance
Practices in Financial Institutions จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร Fraud Management and Networking
• หลัักสููตร INTERNAL AUDITING; A Critical Component of Governance
• หลัักสููตร GSB Middle Management Leadership Program 2007
ณ ประเทศสิิงคโปร์์
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
18 พฤษภาคม 2561
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
18 พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ บมจ. หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ที่่�ผ่่านมา การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2563 - ปััจจุุบััน
• รองผู้้�อำำ�นวยการธนาคารออมสิิน กลุ่่�มทรััพยากร
บุุคคล
ปััจจุุบััน
• กรรมการชมรมตรวจสอบและป้้องกัันการทุุจริิต
สมาคมธนาคารไทย 
• กรรมการและกรรมการบริิหาร ชมรมผู้ต้� รวจสอบ
ภายในและสถาบัันการเงิิน สมาคมธนาคารไทย 
• กรรมการกลั่่� น กรองเรื่่� อ งของกองทุุ น เผยแผ่่
พระธรรมในพระพุุ ท ธศาสนา ตามพระราช
ประสงค์์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำำ�นักั งานพระพุุทธศาสนา
แห่่งชาติิ
• ผู้้� รัับใบอนุุ ญาต / ประธานกรรมการบริิ หาร 
วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาออมสิินอุุปถััมภ์์
• ประธานกรรมการมููลนิิธิิออมสิินพััฒนา
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2559 - 2563
• รองผู้้�อำ�ำ นวยการธนาคารออมสิิน กลุ่่�มตรวจสอบ
2556 - 2559
• ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการธนาคารออมสิิน สายงาน
ตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิิน
2552 - 2556
• ผู้้�อำำ� นวยการฝ่่ า ยตรวจสอบภายในสายสาขา
ธนาคารออมสิิน
2546 - 2552
• รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายในธนาคาร
ออมสิิน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารไม่่มีี

33

• Integrating GRC Functions : Risk Management Compliance and
		 Audit, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.
• Twenty Years of Trust and Adding Values, Bank & Financial
		 Institution Internal Auditors Club
• Risk Management and Corporate Governance Practices in
Financial Institutions, Chulalongkorn University
• Fraud Management and Networking
• INTERNAL AUDITING; A Critical Component of Governance
• GSB Middle Management Leadership Program 2007, Singapore
Date of appointment
May 18, 2018
Current positions in listed companies
18 May 2018 - present
					 • Director, MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
Current positions in non-listed companies
2020 - present
• Senior Executive Vice President, Human
Resources Group, Government Savings Bank
present			 • Director, Fraud Management Club, The Thai
Bankers’ Association
• Director and Executive Director, Bank &
						 Financial Institution Internal Auditors Club,
Thai Bankers’ Association
• Committee Member, Buddhism and Mission
Royal Intention Foundation B.E. 2551,
National Office of Buddhism
					 • Signer License Agent, The Vocational College
under the Patronage of GSB Foundation
• Chairman of the Board, GSB Foundation
Past Experiences in non-listed companies
2016 - 2020 		 • Senior Executive Vice President, Audit Group,
Government Savings Bank
2013 - 2016
• Executive Vice President, Branch internal
Audit Department, Government Savings Bank
2009 - 2013
• Senior Vice President, Branch internal Audit
Department, Government Savings Bank
2003 - 2009
• Vice President, Branch internal Audit
Department, Government Savings Bank
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�

Mrs. Pachaleeporn Voraviboonsavat
กรรมการ / Director
59 ปีี / years

สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาตรีีบริิหารธุุรกิจิ บััณฑิิต การตลาด มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่่�นที่่� 31/2019
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัั ก สูู ต รประกาศนีียบัั ต รชั้้� น สูู ง  การบริิ ห ารเศรษฐกิิ จ สาธารณะ
สำำ�หรัับนักั บริิหารระดัับสูง รุ่่�
ู นที่่� 18 (ปศส.) จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 7 จััดโดย
สถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• การพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�เพื่่�อองค์์กรเป็็นเลิิศ (Leadership Greatness)
รุ่่�นที่่� 1 และพััฒนาศัักยภาพนัักบริิหารระดัับสูง ู (Training for Successor)
• GSB Middle Management Leadership Program, Nanyang
Technology ประเทศสิิงคโปร์์
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
13 มกราคม 2564
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
13 ม.ค. 2564 - ปััจจุุบันั • กรรมการ บมจ. หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ที่่�ผ่่านมา การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
เม.ย. 2563 - ปััจจุุบััน • กรรมการ บริิษััท เนชั่่�นแนลดิิจิิทััล ไอดีี จำำ�กััด
2562 - ปััจจุุบััน
• รองผู้้�อำำ�นวยการธนาคารออมสิิน กลุ่่�มลููกค้้า
ฐานรากและสนัับสนุุนนโยบายรััฐ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2558 - 2562
• ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ  ธนาคารออมสิินสายงาน
กิิจการสาขา 4
2557 - 2558
• ผู้้�อำำ�นวยการธนาคารออมสิินภาค 11
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร	ไม่่มีี

Nationality : Thai
Education
• Bachelor of Business Administration (Marketing), University of
		 the Thai Chamber of Commerce
Training
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 31/2019),
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advanced Certificate Course in Public Economics Management
for Executives Class 18, King Prajadhipok’s Institute
• Leadership Succession Program (LSP) Class 7, Institute of Research
and Development for Public Enterprises (IRDP) (IRDP)
• Leadership Greatness Class 1 and Training for Successor Program
• GSB Middle Management Leadership Program, Nanyang
		 Technology, Singapore
Date of appointment
January 13, 2021
Current positions in listed companies
13 Jan 2021 - present • Director, MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
Current positions in non-listed companies
Apr 2020 - present • Director, National Digital ID Co., Ltd.
2019 - present		 • Senior Executive Vice President, Grassroots
						 and Public Sector Customers Group,
Government Savings Bank
Past Experiences in non-listed companies
2015 - 2019  
• Executive Vice President, Branch Operations
4, Government Savings Bank
2014 - 2015  
• Senior Vice President, Bank Regional 11,
Government Savings Bank
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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นายบิิน วีีริิงกา

Mr. Bin Wieringa

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
Independent Diector, Member of the Audit Committee,
and Member of the Nomination and Remuneration Committee
34 ปีี / years

สััญชาติิ	 : เนเธอร์์แลนด์์
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมหิิดล
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
17 พฤษภาคม 2562
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
28 พ.ค. 2563 - ปััจจุุบันั • กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
17 พ.ค. 2562 - ปััจจุุบันั • กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิิสระและกรรมการ
สรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน บมจ. หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ที่่�ผ่่านมา การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
มีี.ค. 2564 - ปััจจุุบััน • Director, Evolution Payments Co., Ltd.
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน • ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการ 
บริิษััท มิินิิทวิิดีีโอส์์ จำำ�กััด
ม.ค. 2554 - ปััจจุุบััน • กรรมการ บริิษััท ไทย อิินสแตนท์์ โพรดัักส์์
จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ก.ย. 2561 - 2563 • ที่่�ปรึึกษา บริิษััท สยาม พิิวรรธน์์ จำ�กั
ำ ัด
ม.ค. 2554 - เม.ย. 2561• Manager, Bain & Company Southeast
						Asia Ltd.
ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 • กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ไทย อิินสแตนท์์
โพรดัักส์์ จำำ�กััด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหารไม่่มีี

Nationality : Netherlands
Education
• Bachelor of Science (Biomedical Science), Mahidol University
Training Date of appointment
May 17, 2019
Current positions in listed companies
28 May 2020 - present
					 • Member of the Audit Committee, MFC
						 Asset Management PLC.
17 May 2019 - present
					 • Independent Diector, Member of the
						 Nomination and Remuneration Committee,
						 MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
Current positions in non-listed companies
Mar 2021 - present • Director, Evolution Payments Co., Ltd.
May 2018 - present • Director, MinuteVideos Co., Ltd.
Jan 2011 - present • Director, Thai Instant Products Co., Ltd.
Past Experiences in non-listed companies
Sep 2018 - 2020 • Advisor, Siam Piwat Co., Ltd.
Jan 2011 - Apr 2018 • Manager, Bain & Company Southeast Asia
						Ltd.
Jan 2009 - Dec 2010 • Managing Director, Thai Instant Products
						Co., Ltd.
Shareholding in the Company None
Family relationship
None
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์

Mr. Thanachote Rungsitivat

กรรมการ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กรรมการด้้านการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี และกรรมการผู้้�จััดการ
Director, Member of the Risk Management Committee, Member
of the Good Corporate Governance Committee and President
33 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท หลัักสููตรนานาชาติิ วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต (การเงิิน)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี  เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 เหรีียญทอง)
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 142/2017
• หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่่�นที่่� 19/2017
การอบรมอื่่�นๆ
• ประกาศนีียบััตร Chartered Financial Analyst (CFA)
• ประกาศนีียบััตร Financial Risk Manager (FRM)
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
13 มีีนาคม 2563
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
23 ก.พ. 2564 - ปััจจุุบันั • กรรมการผู้้�จัดั การ บมจ. หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน
เอ็็มเอฟซีี
13 มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบันั • กรรมการ  กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง  และ
กรรมการด้้ า นการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
9 ธ.ค. 2562 - 23 ก.พ. 2564
• รองกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน เอ็็มเอฟซีี
7 ส.ค. 2561 - 7 ก.พ. 2563
• กรรมการบริิหารความเสี่่ยงบ
� มจ. ผาแดง อิินดััสทรีี

Nationality : Thai
Education
• Master of Science in Finance, Thammasat University
• Bachelor of Economics (1st Class Honors, Gold Medal),
Thammasat University
Training
• Directors Accreditation Program (DAP 142/2017), Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI 19/2017), Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Certificate in Chartered Financial Analyst (CFA)
• Certificate in Financial Risk Manager (FRM)
Date of appointment
March 13, 2020
Current positions in listed companies
23 Feb 2021 - present
					 • President, MFC Asset Management PLC.
13 Mar 2020 - present
• Director, Member of the Risk Management
						 Committee and Member of the Good
						 Corporate Governance Committee, MFC
						 Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
9 Dec 2019 - 23 Feb 2021
					 • Senior Executive Vice President, MFC Asset
						Management PLC.
7 Aug 2018 - 7 Feb 2020
• Member of the Risk Management Committee,
						 Padaeng Industry PLC.
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1 ก.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2562
• รองกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. ผาแดง อิินดััสทรีี
2558 - 30 มิิ.ย. 2561 • ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การ สายการลงทุุ น
บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
2557 - 2558
• ผู้้�อำำ�นวยการ  ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี  ไทย จำำ�กััด
(มหาชน)
2553 - 2557
• ผู้้�อำำ�นวยการ  ธนาคารสแตนดาร์์ด ชาร์์เตอร์์ด
(ไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
การดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ในกิิจการอื่่� น (ที่่� มิิ ใช่่ บ ริิ ษัั ท จดทะเบีียน) /
ปััจจุุบััน
2559 - ปััจจุุบััน
• กรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์ คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร	ไม่่มีี
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1 Jul 2018 - 8 Dec 2019
					 • Deputy Managing Director, Padaeng
						Industry PLC.
2015 - 30 Jun 2018 • Executive Vice President, Investment
Division, Country Group Holdings PLC.
2014 - 2015
• Vice President, CIMB Thai Bank PLC.
2010 - 2014
• Vice President, Standard Chartered Bank
(Thai) PLC.
Current positions in non-listed companies
2016 - present		 • Director, Country Group Securities PLC.
Past Experiences in non-listed companies Shareholding in the Company
Family relationship
None

None
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นางพััณณรััชต์์ บรรพโต

Mrs. Pannarat Bhanpato

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน
First Executive Vice President, Fund Management Division
57 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท ด้้านบริิหารธุุรกิิจ สาขาการเงิิน University of Texas at
Arlington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี สถิิติิศาสตร์์บััณฑิิต คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี 
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
1 ก.พ. 2552 - ปััจจุุบันั • ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2552
• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายบริิหารกองทุุน
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ก.พ. 2544 - ก.ย. 2547 • ผู้้�จััดการกองทุุนอาวุุโสกลุ่่�มบริิหารตราสารหนี้้�
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
• กรรมการ บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
• กรรมการ บริิษััท ที่่�ปรึึกษา เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี

Nationality : Thai
Education
• Master of Business Administration (MBA), Finance Major, University
of Texas at Arlington, USA
• Bachelor of Science in Statistics, Chulalongkorn University
Training
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors
Association (IOD)
Current positions in listed companies
1 Feb 2009 - present • First Executive Vice President, Fund
						 Management Division MFC Asset
						Management PLC.
Past Experiences in listed companies
Oct 2004 - 31 Jan 2009
					 • Executive Vice President, Fund Management
						 Division, MFC Asset Management PLC.
Feb 2001 - Sep 2004 • Senior Fund Manager, Fixed Income
						 Fund Management Group, MFC Asset
						Management PLC.
Current positions in non-listed companies
present
• Director, MF Holdings Co., Ltd.
					 • Director, MFC Advisory Co., Ltd.
Past Experiences in non-listed companies Shareholding in the Company None
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นายชาคริิต พืืชพัันธ์์

Mr. Chakrit Puechpan

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน
First Executive Vice President, Fund Management Division
59 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท MBA สาขา การเงิินการธนาคารระหว่่างประเทศ Birmingham
University, UK
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
ต.ค. 2560 - ปััจจุุบันั • ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
มิิ.ย. 2554 - ก.ย. 2560 • ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การ ฝ่่ า ยตราสารทุุ น
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ต.ค. 2546 - พ.ค. 2554 • ผู้้�จัั ด การกองทุุ น อาวุุ โ ส  กลุ่่�มตราสารทุุ น
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ส.ค. 2545 - ก.ย. 2546 • ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิจััย บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ก.พ. 2545 - ก.ค. 2545 • ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิจััย บริิษััท หลัักทรััพย์์
ซิิกโก้้ จำำ�กััด
มิิ.ย. 2543 - ธ.ค. 2544 • ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ในประเทศ
บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอสจีี สิินเอเซีีย จำำ�กััด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี

Nationality : Thai
Education
• MBA (International Banking and Finance), Birmingham
University, UK
• Bachelor of Science, Prince of Songkhla University
Training
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors
Association (IOD)
Current positions in listed companies
Oct 2017 - present • First Executive Vice President, Fund Management
						 Division, MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
Jun 2011 - Sep 2017 • Executive Vice President, Domestic Equity,
						 MFC Asset Management PLC.
Oct 2003 - May 2011 • Senior Fund Manager, Equity Fund
						 Management Group, MFC Asset Management
						PLC.
Aug 2002 - Sep 2003 • Vice President, Research Division, MFC Asset
						Management PLC.
Current positions in non-listed companies Past Experiences in non-listed companies
Feb 2002 - Jul 2002 • Assistance Vice President, Research
						 Department, SICCO Securities Co., Ltd.
Jun 2000 - Dec 2001 • Vice President, Domestic Research
						 Department, SG Asia Credit Securities Co.,
						Ltd.
Shareholding in the Company None
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายประสิิทธิ์์� พรปฏิิมากร

Mr. Prasit Pornpatimakorn

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
First Executive Vice President, Provident Fund Department
54 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
• ผู้้�วางแผนการลงทุุน ( Investment Planner) ภาควิิชาการธนาคาร
และการเงิิน คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ จััดโดย สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
• นัักวางแผนทางการเงิิน (Thai Financial Planner Program : TFP)
สถาบัันพััฒนาความรู้้�ตลาดทุุน - ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
1 ม.ค. 2563 - ปััจจุุบััน • ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การอาวุุ โ ส ฝ่่ า ยกองทุุ น
สำำ�รองเลี้้ยงชีี
� พ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2557 - 1 ม.ค. 2563 • ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การ ฝ่่ า ยกองทุุ น สำำ�ร อง
เลี้้� ยงชีี พ บมจ. หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การ  กองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี
2550 - 2556
• ผู้้�อำำ�นวยการพััฒนาธุุรกิิจอาวุุโส ฝ่่ายการตลาด
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2548 - 2550
• ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส สายงานการตลาด
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2546 - 2548
• ผู้้�ช่่วยผู้้�อำำ�นวยการ สายงานการตลาดกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2543 - 2546
• ผู้้�จััดการส่่วน ฝ่่ายกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน กสิิกรไทย จำำ�กัดั
2542 - 2543
• ผู้ชำ้� �ำ นาญการชั้้�นพิิเศษ ฝ่่ายกองทุุนสำำ�รองเลี้ยงชีี
�้ พ
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี

Nationality : Thai
Education
• Master of Business Administration, Bangkok University
• Bachelor of Business Administration, Ramkhamhaeng University
Training
• Investment Planner Program, Department of Banking and
Finance, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn
University
• Investment Consultant Program, the Office of the Securities and
		 Exchange Commission
• Thai Financial Planner Program (TFP), Capital Market Knowledge
Development Institute, the Stock Exchange of Thailand
Current positions in listed companies
1 Jan 2020 - present • First Executive Vice President, Provident
						 Fund Department, MFC Asset Management
						PLC.
Past Experiences in listed companies
2014 - 1 Jan 2020 • Executive Vice President, Provident Fund
						 Department, MFC Asset Management PLC.
2007 - 2013
• Senior Business Development Director,
Provident Fund Marketing Department,
						 MFC Asset Management PLC.
2005 - 2007			 • Senior Assistant Vice President, Provident
Fund Marketing Department, MFC Asset
						Management PLC.
2003 - 2005			 • Assistant Vice President, Provident Fund
Marketing Department, MFC Asset
						Management PLC.
Current positions in non-listed companies Past Experiences in non-listed companies
2000 - 2003
• Manager, Provident Fund Division, Kasikorn
						 Asset Management Co., Ltd.
1999 - 2000			 • Senior Specialists, Provident Fund Division,
Bangkok Bank PLC.
Shareholding in the Company None
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นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์

Mr. Kittikhom Suthiwong

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน
First Executive Vice President, Institutional Sales Department
56 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท ด้้านบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการเงิิน-การธนาคาร 
มหาวิิทยาลััยเซนต์์จอห์์น
• ปริิญญาตรีี ด้้านบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการตลาด มหาวิิทยาลััย
หอการค้้าไทย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
• ประกาศนีียบััตร  การบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำำ�หรัับนัักบริิหาร
ระดัับสููง รุ่่�นที่่� 12 จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง  ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ. 6) จััดโดย
สำำ�นัักงานศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์
• ผู้้�แนะนำำ�การลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ จััดโดยสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
• ผู้้�วางแผนการลงทุุน จััดโดยสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
มีี.ค. 2564 - ปััจจุุบััน • ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การอาวุุ โ ส ฝ่่ า ยลูู ก ค้้ า
สถาบัั น  บมจ. หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2562 - ก.พ. 2564 • ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การ ฝ่่ า ยลูู ก ค้้ า สถาบัั น
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2562 - 2563
• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายลููกค้้า ธนาคาร
ออมสิิ น  บมจ. หลัั ก ทรัั พ ย์์ จัั ด การกองทุุ น
เอ็็มเอฟซีี
2554 - 2562
• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่าย  Private Wealth
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2540 - 2544
• หััวหน้้าส่่วนการตลาด สำำ�นัักบริิการตลาดทุุน
ธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2535 - 2539
• หัั ว หน้้ า แผนก ปริิ ว รรตเงิิ น ตราต่่ า งประเทศ
ธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2533 - 2534
• ผู้้�ช่ว่ ยหััวหน้้าแผนก ปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ
ธนาคาร กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2531 - 2532
• เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการธนาคารต่่างประเทศ ธนาคาร 
กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)

Nationality : Thai
Education
• Master of Business Administration (Finance and Banking),
Saint John’s University
• Bachelor of Business Administration (Marketing), University of
		 the Thai Chamber of Commerce
Training
• Advanced Certificate Course in Public Economics Management
for Exectives Class 12, King Prajadhipok’s Institute
• Thammasat Leadership Program (TLP 6), Thammasat University
		 Alumni Relations Office
• Securities Investment Consultant Program, the Securities and
		 Exchange Commission
• Investment Planner Program, the Securities and Exchange
		Commission
Current positions in listed companies
Mar 2021 - present • First Executive Vice President, Institutional
						 Sales Department, MFC Asset Management
						PLC.
Past Experiences in listed companies
2019 - Feb 2021 • Executive Vice President, Institutional Sales
						 Department, MFC Asset Management PLC.
2019 - 2020
• Executive Vice President, GSB Sales Department,
						 MFC Asset Management PLC.
2011 - 2019
• Executive Vice President, Private Wealth
						 Department, MFC Asset Management PLC.
1997 - 2001
• Marketing Officer, Capital Market Service
Office, Krung Thai Bank PLC.
1992 - 1996
• Head of Foreign Exchange, Foreign Exchange
and Remittance Department, Krung Thai
Bank PLC.
1990 - 1991
• Assistance Head of Foreign Exchange,
						 Foreign Exchange and Remittance
Department, Krung Thai Bank PLC.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2552 - ปััจจุุบััน
• ที่่�ปรึึกษา สมาคมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2552 - เม.ย. 2554 • ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกองทุุนสำำ�รอง
เลี้ยงชีี
�้ พ บมจ. หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน กรุุงไทย
2549 - 2552
• ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย
2545 - 2549
• ผู้้�อำำ� นวยการฝ่่ า ยกองทุุ น สำำ�ร องเลี้้� ยงชีี พ
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย 
2545 - 2552
• คณะกรรมการสมาคมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
2530 - 2531
• เจ้้ า หน้้ า ที่่� วิิ เ คราะห์์ สิิ น เชื่่� อ  บริิ ษัั ท เงิิ น ทุุ น
หลัักทรััพย์์อิินเตอร์์เครดิิตแอนด์์ทรััสต์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี

1988 - 1989			 • Foreign Exchange Currency Officer, Foreign
						 Exchange and Remittance Department,
Krung Thai Bank PLC.
Current positions in non-listed companies
2009 - present		 • Advisor, Association of Provident Fund
(AOP)
Past Experiences in non-listed companies
2009 - Apr 2011 • Executive Vice President, Provident Fund
Division, Krung Thai Asset Management PLC.
2006 - 2009			 • Vice President, Provident Fund Department,
Krungthai Asset Management PLC.
2002 - 2006			 • Vice President, Provident Fund Department,
Krungthai Asset Management PLC.
2002 - 2019
• Director, Association of Provident Fund (AOP)
1987 - 1988			 • Credit Analysis Officer, Inter Credit and Trust
						 Finance Co., Ltd.
Shareholding in the Company None
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ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์

Mr. Chareonchai Lengsiriwat, Ph.D.

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
Executive Vice President, Risk Management Department
61 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาเอก ด้้านเศรษฐศาสตร์์ Tokyo University of Agriculture
ประเทศญี่่�ปุ่่�น
• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 99/2012
• หลัักสููตร COSO: Enterprise Risk Management
สถาบัันอื่่�นๆ
• หลัักสููตร Applied General Equilibrium จััดโดยสถาบััน Center for
World Food Studies (CWFS) ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
2555 - ปััจจุุบััน
• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2548 - ปััจจุุบััน
• กรรมการคณะกรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ยง 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2548 - 2554
• ผู้้�อำำ� นวยการอาวุุ โ ส ฝ่่ า ยบริิ ห ารความเสี่่� ยง 
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2544 - 2547
• ผู้้�ช่่ ว ยผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ า ยวิิ จัั ย และกลยุุ ท ธ์์
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี

Nationality : Thai
Education
• Ph.D. in Economics, Tokyo University of Agriculture, Japan
• M.A. in Economics (International Program), Thammasat University
• B.A. in Economics, Thammasat University
Training
• Director Accreditation Program (DAP 99/2012), Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• COSO: Enterprise Risk Management, Institute of Internal Audit
		 of Thailand
• Applied General Equilibrium, Center for World Food Studies
(CWFS), the Netherlands
Current positions in listed companies
2012 - present
• Executive Vice President, Risk Management
						 Department, MFC Asset Management PLC.
2005 - present
• Member of Risk Management Committee,
						 MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
2005 - 2011
• First Senior Vice President, Head of Risk
						 Management, MFC Asset Management PLC.
Current positions in non-listed companies
Past Experiences in non-listed companies
2001 - 2004			 • Senior Division Chief Department of Research
						 and Strategies, Office of Securities and
						Exchange Commission
Shareholding in the Company None
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวนริิศรา อมาตยกุุล
Ms. Narisara Amatayakul

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายวางแผนการลงทุุนส่่วนบุุคคล  
Executive Vice President, Investment Planner Department
55 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• Master of Public Administration, University of Southern California,
Los Angeles, California, USA
• ปริิญญาตรีี ด้้านบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการตลาด มหาวิิทยาลััย
ธุุรกิจิ บััณฑิิตย์์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
• กฎหมายเกี่่�ยวกัับกองทุุนรวมและกองทุุนส่่วนบุุคคล
• Preparation course for “The Essence of Derivative the Products
Pricing”
• หลัักเกณฑ์์ และข้้อควรรู้้�เกี่่�ยวกัับ Derivative Transactions
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
• ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายวางแผนการลงทุุน
ส่่วนบุุคคล บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็มเอฟซีี 
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ที่่�ผ่่านมา
2539 - 2541
• ผู้้�ช่่ ว ยผู้้�อำำ� นวยการฝ่่ า ยลูู ก ค้้ า ส่่ ว นบุุ คค ล
บมจ. หลัักทรััพย์์ ซีีมิิโก้้
2535 - 2539
• ผู้้�จัั ด การส่่ ว นลูู ก ค้้ า รายใหญ่่  บ มจ. เงิิ น ทุุ น
หลัักทรััพย์์ธนสยาม
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2559 - 2561
• Senior Vice President, Head of Marketing
Group บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ทาลิิส 
จำำ�กััด
2541 - 2552
• ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายบริิหารตััวแทน บริิษัทั หลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน กรุุงศรีี จำำ�กััด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี

Nationality : Thai
Education
• Master of Public Administration, University of Southern California,
Los Angeles, California, USA
• Bachelor of Business Administration Major Marketing, Dhurakij
Pundit University
Training
• Law on mutual funds and private funds
• Preparation course for “The Essence of Derivative the Products
Pricing”
• Guidelines and knowledge about derivatives transactions
Current positions in listed companies
present			 • Executive Vice President, Investment
						 Planner Department, MFC Asset
						Management PLC.
Past Experiences in listed companies
1996 - 1998
• Customer Relationship (Private Fund) Assistant
						 Vice President, Seamico Securities PLC.
1992 - 1996
• Customer Service (Private Wealth) Manager,
						 Dhana Siam Finance PLC.
Current positions in non-listed companies
Past Experiences in non-listed companies
2016 - 2018
• Senior Vice President, Head of Marketing
						 Group, Talis Asset Management Co., Ltd.
1998 - 2009			 • Vice President, Intermediary Relation,
Krungsri Asset Management Co., Ltd.
Shareholding in the Company None
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นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี

Mr. Anupong Chanchiredrasmee

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท
Executive Vice President, Corporate Accounting & Finance Department
49 ปีี / years
สััญชาติิ	 : ไทย 
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ(MBA) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี  พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (การเงิินและการธนาคาร)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิ ญ ญาตรีี วิิ ท ยาการจัั ด การ (การบัั ญ ชีี) มหาวิิ ท ยาลัั ยสุุ โ ขทัั ย
ธรรมาธิิราช
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
• หลัักสููตร  Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่่�นที่่�
19/2015 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย(IOD)
• หลัักสููตรการบริิหารความเสี่่�ยง (ขั้้�น Advance) - COSO ERM 2017
รุ่่�นที่่� 2/63 จััดโดยสภาวิิชาชีีพ บััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Beyond Treasury Management รุ่่�นที่่� 2/63 จััดโดยสภา
วิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร  Corporate Finance รุ่่�นที่่� 3/2562 จััดโดยสภาวิิชาชีีพ
บััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรบััญชีีบริิหารเพื่่�อการวางแผนและตััดสิินใจ รุ่่�นที่่� 3/2562
จััดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Corporate Secretary Program ปีี 2539 จััดโดยสถาบััน
บััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
1 ก.พ. 2562 - ปััจจุุบััน • ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บริิษัทั  บมจ. หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2556 - 31 ม.ค. 2562 • ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2554 - 2556
• ผู้้�อำำ� นวยการ ฝ่่ า ยบัั ญ ชีีและการเงิิ น บริิ ษัั ท
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
• กรรมการบริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น
(ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี

Nationality : Thai
Education
• Master of Business Administration (MBA), Kasetsart University
• Bachelor of Commerce and Accountancy (Finance and
Banking), Thammasat University
• Bachelor of Accountancy, Sukhothai Thammathirat Open
University
Training
• Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) Class 19/2015,
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Risk Management (Advance Leval) - COSO ERM 2017 Class
2/2020 Federation of Accounting Professions (FAP)
• Beyond Treasury Management Class 2/2020, Federation of
Accounting Professions (FAP)
• Corporate Finance Class 3/2019, Federation of Accounting
Professions (FAP)
• Managerial Account for Planning and Decision Class 3/2019,
Federation of Accounting Professions (FAP)
• Corporate Secretary Program 1996, Sasin Graduate Institute of
Business Administration, Chulalongkorn University
Current positions in listed companies
1 Feb 2019 - present • Executive Vice President, Corporate
						 Accounting & Finance Department,
						 MFC Asset Management PLC.
Past Experiences in listed companies
2013 - 31 Jan 2019 • First Senior Vice President, Corporate
						 Accounting & Finance Department, MFC
						 Asset Management PLC.
2011 - 2013			 • Senior Vice President, Corporate Accounting
						 & Finance Department, MFC Asset
						Management PLC.
Current positions in non-listed companies
present
• Director, MF Holdings Co., Ltd.
Past Experiences in non-listed companies
Shareholding in the Company None
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ข้อมูลสรุป
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบธุุรกิิจหลัักประเภทจััดการกองทุุน โดยได้้รับั อนุุญาตจากกระทรวง
การคลัังให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท “กิิจการจััดการลงทุุน” เมื่่�อวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2518
บริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจรวม 6 ประเภท คืือ
1. ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท “กิิจการจััดการลงทุุน”
2. เป็็นผู้้�จััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
3. ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท “การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล”
4. เป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
5. เป็็นผู้้�จััดการทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
6. เป็็นทรััสตีีเพื่่�อกองทรััสต์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 125,615,708 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 125,615,708 หุ้้�น มููลค่่า
หุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท กองทุุนที่่�บริิษััทบริิหารจััดการมีีจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 223 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 406,114.88 ล้้านบาท ประกอบด้้วย


กองทุุนรวม จำำ�นวน  127 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 257,662.55 ล้้านบาท  แยกเป็็น
• กองทุุนรวมในประเทศ 86 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 44,100.21 ล้้านบาท
• กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ 27 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 12,477.72 ล้้านบาท
• กองทุุนรวมต่่างประเทศ จำำ�นวน 1 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 38.30 ล้้านบาท
• กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน จำำ�นวน 12 กองทุุน (รวมทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
ซึ่่�งบริิษััทเป็็นผู้้�จััดการทรััสต์์) มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 44,345.09 ล้้านบาท
• กองทุุนรวมวายุุภัักษ์์ หนึ่่�ง จำำ�นวน 1 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม  156,701.23 ล้้านบาท

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ  จำำ�นวน 34 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 126,920.23 ล้้านบาท โดยมีีนายจ้้าง จำำ�นวน 716 ราย และ
สมาชิิกกองทุุน จำำ�นวน 286,321 ราย



กองทุุนส่่วนบุุคคล จำำ�นวน 62 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 21,532.10 ล้้านบาท  

หมายเหตุุ: มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิของบริิษััทข้้างต้้น ยัังมิิได้้รวมกองทรััสต์์เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมลงทุุนซึ่่งบริ
� ิษััทเป็็นทรััสตีี อีีกจำำ�นวน 1 กองทรััสต์์ มููลค่่า
ทรััพย์์สิินสุุทธิิ 517.48 ล้้านบาท
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Summary Information
MFC Asset Management Public Company Limited operates a fund management business. The Company was
granted a securities business license in type of “Asset Management” by the Ministry of Finance on December 29, 1975. MFC
has licensed to operate 6 businesses comprising of:
1. Securities Business in type of “Asset Management”
2.		 Provident Fund Manager
3. Securities Business in type of “Private Fund Management”
4.		 Securities Registrar
5. Manager of the Real Estate Investment Trusts (REITs)
6.		 Trustee of Trusts
As of December 31, 2020, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 125,615,708 consisting of 125,615,708
ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.  The Company managed 223 funds with total net asset value of Baht
406,114.88 million, consisting of:


127 mutual funds with total net asset value of Baht 257,662.55 million as follows:
• 86 domestic investment funds with net asset value of Baht 44,100.21 million
• 27 foreign investment funds with net asset value of Baht 12,477.72 million
• 1 country fund with net asset value of Baht 38.30 million
• 12 property and infrastructure funds (including the real estate investment trusts which the Company acts as
trust manager) with net asset value of Baht 44,345.09 million
• Vayupak 1 Fund with net asset value of Baht 156,701.23 million



34 provident funds with net asset value of Baht 126,920.23 million for 716 employers and 286,321 fund members



62 private funds with net asset value of Baht 21,532.10 million

Remark : The total net asset value of the Company as referred above does not include another 1 private equity trust under
trusteeship of the Company with the net asset value of Baht 517.48 million.
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นบริิษััทจััดการกองทุุนแห่่งแรกของประเทศ ได้้จดทะเบีียนประกอบธุุรกิิจ
เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม 2518 ภายใต้้ชื่่�อเมื่่�อจดทะเบีียนแรกเริ่่�มว่่า “บริิษััท กองทุุนรวม จำำ�กััด” โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งให้้เป็็นสถาบัันการเงิิน
ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการระดมเงิินออมจากประชาชนทั่่�วไปเพื่่�อพััฒนาตลาดทุุนของประเทศ ทั้้�งนี้้� เป็็นการร่่วมมืือระหว่่างรััฐบาลไทยและบรรษััทการเงิิน
ระหว่่างประเทศ (International Finance Corporation หรืือ IFC) และได้้รับั อนุุญาตจากกระทรวงการคลัังให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท
“กิิจการจััดการลงทุุน” เมื่่�อวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2518    
ปััจจุุบัันผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทประกอบด้้วย  กระทรวงการคลััง  ธนาคารออมสิิน และบริิษััทหลัักทรััพย์์ คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป  โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
(มหาชน) ในปีี 2536 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการขอจดทะเบีียนเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET) และได้้รัับความเห็็นชอบ
การจดทะเบีียนดัังกล่่าวเมื่่อ� วัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2536 และในปีี 2544 บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนชื่่อ� บริิษัทั กัับกระทรวงพาณิิชย์์ โดยเปลี่่�ยนชื่่อ� บริิษัทั
จากเดิิม “บริิษััทหลัักทรััพย์์ กองทุุนรวม จำำ�กััด (มหาชน)” เป็็นชื่่�อใหม่่ “บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)” เมื่่�อวัันที่่� 9
มีีนาคม 2544 ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ชื่่�อของบริิษััทสะท้้อนถึึงลัักษณะการประกอบธุุรกิิจจััดการกองทุุนที่่�ชััดเจนมีีความโดดเด่่น และเป็็นที่่�จดจำำ�ได้้ง่่ายสำำ�หรัับ
ลููกค้้าและนัักลงทุุนทั่่�วไป ในขณะเดีียวกัันบริิษััทได้้ปรัับเปลี่่�ยนสััญลัักษณ์์ (Logo) ของบริิษััทใหม่่ในโอกาสนี้้�ด้้วย 
ธุุรกิิจจััดการกองทุุนที่่�บริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการมีี 6 ประเภท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

(1) กองทุุนรวม
ได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลััง  ให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท“กิิจการจััดการลงทุุน” ตามใบอนุุญาตเลขที่่� 103/2518
เมื่่อ� วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2518 ทำำ�หน้้าที่่บริ
� หิ ารจััดการกองทุุนภายใต้้การกำำ�กับดู
ั แู ลของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
โดยบริิหารจััดการกองทุุนรวมทุุกประเภท รวมถึึงกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์

(2) กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลัังให้้เป็็นผู้้�จััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพตามกฎกระทรวงการคลััง ฉบัับที่่� 162 (พ.ศ. 2526) ในปีี 2527
โดยอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กับดู
ั แู ลของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ บริษัิ ทั ทำำ�หน้้าที่่บริ
� หิ ารกองทุุนและดููแลงานด้้านระบบ
ทะเบีียนสมาชิิกให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลากหลาย อาทิิ รััฐวิิสาหกิิจ ภาคเอกชน สถาบัันการศึึกษา และสหกรณ์์ โดยมีีเป้้าหมายในการสร้้างความพึึง
พอใจสููงสุดุ ต่่อสมาชิิกและคณะกรรมการกองทุุน บริิษัทั มีีรููปแบบกองทุุนหลายประเภทที่่มุ่่�ง
� เน้้นให้้ตรงตามความต้้องการของลููกค้้า ภายใต้้การบริิหาร
ความเสี่่ยงที่่
� ส� มาชิิกยอมรัับได้้ การให้้คำำ�ปรึึกษาเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วกัับกองทุุน การรัับโอนกองทุุน (เปลี่่�ยนผู้้�จัดั การกองทุุน) การจััดทำำ�ข้อ้ บัังคับั กองทุุน
การดำำ�เนิินการยื่่�นจดทะเบีียนกองทุุนต่่อนายทะเบีียน และการจััดทำำ�เอกสารต่่างๆ ของกองทุุนตามข้้อตกลง  และภายใต้้ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย
หรืือกฎระเบีียบของนายทะเบีียน

(3) กองทุุนส่่วนบุุคคล
ได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลัังให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท “การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล” เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม 2540
ด้้วยจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะขยายการให้้บริกิ ารแก่่นักั ลงทุุนในรููปแบบต่่างๆ กองทุุนส่่วนบุุคคลเป็็นกองทุุนที่่ส� ามารถกำำ�หนดรููปแบบการลงทุุนให้้เป็็นไปตาม
ความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย ซึ่่�งได้้แก่่ บุุคคลธรรมดาทั่่�วไป นิิติิบุุคคล รวมถึึงคณะบุุคคลทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศ  

(4) นายทะเบีียน
บริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์จากกระทรวงการคลัังในปีี 2525 และจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในปีี 2536 บริิษััททำำ�หน้้าที่่�เป็็นนายทะเบีียนให้้แก่่กองทุุนรวมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�จััดการกองทุุน
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทเป็็นนายทะเบีียนกองทุุนรวมจำำ�นวน 127 กองทุุน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพจำำ�นวน 38 กองทุุน

ANNUAL REPORT 2020

49

Policy and Overall Business Operations
MFC Asset Management Public Company Limited is Thailand’s first asset management company registered on March
14, 1975. It was founded by the cooperation between the Thai Government and the International Finance Corporation (IFC)
under the name of “The Mutual Fund Co., Ltd.” with the objective of mobilizing savings from the public for development of the
Thai capital market. A securities license to manage investment funds was granted by the Ministry of Finance on December 29,
1975.
Currently, the major shareholders of the Company consist of the Ministry of Finance, the Government Savings Bank,
and Country Group Holdings Public Company Limited. In 1993, the Company filed with the Stock Exchange of Thailand to
register as the listed company and obtained the approval on November 12, 1993. In 2001 the Company changed its name
from “The Mutual Fund Public Company Limited” to be “MFC Asset Management Public Company Limited” and registered the
new name with the Ministry of Commerce on March 9, 2001. The purpose of changing Company’s name is to reflect its business
image and be easily recognized by the customers and investors. Meanwhile the Company took such opportunity to change
its logo.
The Company is licensed to manage 6 types of business.

(1) Mutual Funds
		 The Company was granted a fund management license from the Ministry of Finance on December 29, 1975 with
License No. 103/2518 for managing all type of funds including the property funds under supervision of the Securities and Exchange Commission (SEC).

(2) Provident Funds
		 The Company was granted a license from the Ministry of Finance to manage provident funds under the Ministry of
Finance Regulation No. 162 (B.E. 2526) in 1984 and has been under the supervision of the SEC. The Company serves a duty of
managing the funds and monitoring a membership registration system to serve various clients, including state enterprises, private
sectors, educational institutions and co-operatives aimed for the best satisfactory of the fund members and the fund
committees. Subject to the acceptable investment risk levels, the Company provides various types of the funds in order to
approach to the client’s needs. Additionally, the Company also provides advisory services on fund establishment, fund transfer
(in case of transition of fund manager), setting fund regulations, fund registration services and documentary tasks pursuant to
the agreements and regulations of laws or registrars.

(3) Private Funds
		 The Company was granted a private fund management license from the Ministry of Finance on March 15, 1997
with the main purpose on expanding various forms of service for the investors. The private fund is a tailor-made fund in order
to meet requirement of each customer including but not limited to natural persons, juristic persons and group of persons, either
Thai or foreign.

(4) Securities Registrar
		 The Company was granted to serve as a securities registrar from the Ministry of Finance in 1982 and from the SEC
in 1993. The Company performs as registrar for both domestic and international funds which are under the Company’s management
as the fund manager. At the end of 2020, the Company has been a registrar for 127 mutual funds and for 38 provident funds.

50

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(5) ผู้้�จััดการทรััสต์์
บริิษััทได้้รัับอนุุญาตโดยมีีกำำ�หนดระยะเวลา 5 ปีี ระหว่่างวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2561 ถึึงวัันที่่� 8 สิิงหาคม 2566 จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการสำำ�หรัับการจััดการทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ (REITs)

(6) ทรััสตีี
บริิษััทได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2557 ให้้ประกอบธุุรกิิจการ
เป็็นทรััสตีีของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ (REITs) และเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2558 ให้้ประกอบธุุรกิิจการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์เพื่่�อกิิจการ
เงิินร่่วมลงทุุน และการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์ที่่์ �มีีนโยบายการลงทุุนในทรััพย์์สิินกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐาน
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(5) Trust Manager

		 The Company was granted a 5-year license from August 9, 2018 to August 8, 2023 issued by the SEC to serve as
manager for managing of the Real Estate Investment Trusts (REITs).
(6) Trustee

		 The Company was granted a license from the SEC to engage in trustee business for supervising the Real Estate
Investment Trusts (REITs) and private equity trusts on August 26, 2014, and to engage in trustee business for supervising the Private
Equity Trusts and Infrastructure Trusts on March 30, 2015.
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม ของบริษัท
วิิสััยทััศน์์ (Vision)
“เป็็นบริิษััทจััดการบริิหารความมั่่�งคั่่�ง 3 อัันดัับแรกในประเทศไทย โดยมุ่่�งเน้้นธุุรกิิจที่่�สร้้างการเติิบโตและรายได้้ที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับบริิษััท”

ภารกิิจ (Mission)
“ให้้บริิการด้้านการบริิหารความมั่่�งคั่่�ง  โดยทีีมงานบุุคลากรมืืออาชีีพ และระบบงานที่่�ได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องตามมาตรฐานสากล
เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าและสัังคม”

ค่่านิิยม (Core Value)
(1) การให้้ความสำำ�คััญกัับลููกค้้า (Customer Oriented)
ลููกค้้า คืือ คนสำำ�คััญที่่�สุุดเสมอ ดัังนั้้�น เราจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�เสนอบริิการที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้า เพื่่�อให้้เกิิดความพึึงพอใจสููงสุุด เพราะเรา
เชื่่�อว่่าความพอใจและความมั่่�นใจของลููกค้้าที่่�มีีให้้จะเป็็นตััวผลัักดัันให้้องค์์กรประสบความสำำ�เร็็จ

(2)	ความเป็็นมืืออาชีีพ (Professionalism)
เราดำำ�เนิินงานโดยทีีมงานที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ความรัับผิิดชอบ มีีหลัักการและ คุุณธรรมในการปฏิิบััติงิ าน ภายใต้้หลัักบรรษััท
ภิิบาลที่่�โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

(3)	ความพร้้อมในการปรัับตััว (Change Catalyst)
เราพร้้อมที่่�จะปรัับตััว หรืือเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงโดยยึึดผลประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นหลััก เพื่่�อความเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม
และพััฒนาองค์์กรให้้มีีความก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน

(4)	คำำ�มั่่�นสััญญา (Commitment)
เรายึึดถืือในข้้อตกลงและคำำ�มั่่�นสััญญาที่่�ให้้ไว้้กัับบริิษััท เพื่่�อนร่่วมงาน ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างเคร่่งครััด และมั่่�นคง ปฏิิบััติิตามคำำ�มั่่�น
สััญญาให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จ  

(5)	ความร่่วมมืือเพื่่�อชััยชนะ (Winning Team Spirit)
เราปรารถนาอย่่างแรงกล้้าที่่�จะชนะ ด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของพนัักงานทุุกคน และทุุกฝ่่ายในองค์์กร  เพื่่�อไปให้้ถึึงเป้้าหมาย
ที่่�วางไว้้
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The Company’s Vision Mission and Core Values
Vision
“To be among the top 3 leading wealth management companies in Thailand and focus on sustainable growth and
revenue of the Company.”

Mission
“To provide wealth management services by a professional team with continually developed systems in accordance
with international standard in order to satisfy the customer and society.”

Core Value
(1) Customer Oriented
		 As the customer are always the most important persons, the Company, therefore, provides the customers with the
best services and satisfaction as the top priority. The Company believes that the customers’ satisfaction and trust shall encourage the Company to achieve its goal.

(2) Professionalism
The Company performs its duties by a knowledgeable, responsible, capable and ethical team in every aspect of
the business under the transparent principle of Corporate Governance with the responsibility to the society.

(3) Change Catalyst
The Company is ready to adjust or to be a leader in changing by taking into account the benefit of its customers
at the first priority in order to be a leading company in the asset management industry and to develop its organization for a
constant and sustainable progress.

(4) Commitment
The Company takes a commitment to fulfill our promise given to all stakeholders namely companies, employees,
customers and shareholders.

(5) Winning Team Spirit
		 In order to achieve the Company’s target, the Company strongly intent to be success by best cooperation of
every employee and every department within the organization.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจและการบริิหารงาน ในรอบ 5 ปีี
• ปีี 2559 กองทุุนที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2559 มีีทั้้�งสิ้้�น 20 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 11,350  ล้้านบาท ณ วัันจดทะเบีียนกอง
ทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน ประกอบด้้วย กองทุุนรวมจำำ�นวน 19 กองทุุน ซึ่่�งมีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 10,850 ล้้านบาท ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุน
รวมตราสารหนี้้�ที่่�ลงทุุนในและต่่างประเทศ 11 กองทุุน   กองทุุนรวมผสมแบบไม่่กำำ�หนดสััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนที่่�มีีลัักษณะ Target
Fund ลงทุุนในประเทศ 2 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�เน้้นลงทุุนในกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีลัักษณะ Target Fund 4 กองทุุน กองทุุนรวมเปิิดที่่�
ลงทุุนในตราสารหนี้้ทั้้� �งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน และกองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพที่่�เน้้นลงทุุนในกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ 1 กองทุุน
นอกจากนี้้ บริ
� ษัิ ทั ได้้จัดั ตั้้�งกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่อ� อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ร่่วมกัับบริษัิ ทั หลัักทรััพย์์จัดั การ
กองทุุน กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็นกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานระดัับประเทศที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นตามมติิคณะรััฐมนตรีี มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ 500 ล้้าน
บาท ณ วัันจดทะเบีียนกองทรััพย์์สิิน (เฉพาะส่่วนที่่�เอ็็มเอฟซีีบริิหาร)
• ปีี 2560 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2560 มีีทั้้�งสิ้้�น 19 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 10,756  ล้้านบาท ณ วัันจดทะเบีียน
กองทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำำ�หนดระยะเวลาลงทุุนที่่�ลงทุุนในและต่่างประเทศ 10 กองทุุน กองทุุน
รวมผสมแบบไม่่กำำ�หนดสััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนที่่�มีีลัักษณะ Target Fund ลงทุุนในประเทศ 3 กองทุุน กองทุุนรวมผสมแบบไม่่กำำ�หนด
สััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุนุ ที่่มีีลั
� กั ษณะ Target Fund ลงทุุนในต่่างประเทศ 2 กองทุุน กองทุุนรวมเปิิดที่่เ� น้้นลงทุุนในตราสารหนี้้ต่� า่ งประเทศ
2 กองทุุน และกองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว 2 กองทุุน
• ปีี 2561 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2561 มีีทั้้�งสิ้้�น 16 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 5,416  ล้้านบาท ณ วัันจดทะเบีียนกอง
ทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำำ�หนดระยะเวลาลงทุุนที่่�ลงทุุนในและต่่างประเทศ 4 กองทุุน   กองทุุนรวม
ผสมแบบไม่่กำำ�หนดสััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุนุ ที่่มีีลั
� กั ษณะ Target Fund ลงทุุนในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมแบบไม่่กำำ�หนดสััดส่่วน
การลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนที่่�มีีลัักษณะ Target Fund ลงทุุนในต่่างประเทศ 3 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารทุุนในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�
ลงทุุนในต่่างประเทศ 3 กองทุุน กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้ยงชีี
� พ 3 กองทุุน และกองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว 1 กองทุุน
นอกจากนี้้� กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทย หรืือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่่ง บ
� ลจ. เอ็็มเอฟซีี และ บลจ.
กรุุงไทย เป็็นผู้้�จััดการกองทุุน ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนโดยเสนอขายหน่่วยลงทุุนส่่วนเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป เมื่่�อวัันที่่� 28 ตุุลาคม 2561 มีีทุุนจด
ทะเบีียนหลัังเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 45,700 ล้้านบาท  โดยได้้นำำ�เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานของภาครััฐเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ทางการแข่่งขัันของประเทศ
• ปีี 2562 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2562 มีีทั้้�งสิ้้�น 12 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 8,593  ล้้านบาท ณ วัันจดทะเบีียนกอง
ทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำำ�หนดระยะเวลาลงทุุนที่่�ลงทุุนในและต่่างประเทศ 9 กองทุุน   กองทุุนรวม
ตราสารทุุนในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่เ� น้้นลงทุุนในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์และ/หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐาน ทั้้�งในและต่่างประเทศ
1 กองทุุน และกองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในตราสารทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน
• ปีี 2563 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2563 มีีทั้้�งสิ้้�น 15 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 5,439 ล้้านบาท ณ วัันจดทะเบีียนกอง
ทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน โดยมีีมููลค่่าทรััพย์์สิิน ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2563 รวมกััน 10,890 ล้้านบาท ซึ่่�งกองทุุนรวมที่่�ออกใหม่่นี้ปร
้� ะกอบด้้วย 
กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำำ�หนดระยะเวลาลงทุุน 4 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�ลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารทุุน
ในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่�ลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่�ลงทุุนต่่างประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุน
ในตราสารทุุนต่่างประเทศ 4 กองทุุน กองทุุนรวมเพื่่�อการออม 2 กองทุุน และกองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ 1 กองทุุน นอกจากนี้้ บริ
� ิษััทได้้เปิิดเสนอ
ขายชนิิดหน่่วยลงทุุนประเภทต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมเพื่่�อรองรัับความต้้องการของนัักลงทุุน เช่่น ชนิิดผู้้�ลงทุุนสถาบััน ชนิิดเพื่่�อการออม และชนิิดยููนิิตลิิงค์์
เป็็นต้้น
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Business of the Company
Significant Developments in relation to the Business and Management of the Company during
the last 5 years:
• In 2016, the Company launched a total of 20 funds with a combined net asset value of Baht 11,350 million as of
the fund registration date; comprising of 19 mutual funds with a total net asset value at Baht 10,850 million, including 11 fixed
income funds investing in domestic and foreign markets, 2 domestic flexible equity funds having a nature of target funds,
4 target funds focusing on fund-of-fund investment, 1 fixed income opened-end mutual fund investing in domestic and foreign
markets, and 1 retirement mutual fund focusing on property fund investment.
In addition, the Company has also set up an infrastructure fund as Thailand Future Fund in association with Krung
Thai Asset Management Public Company Limited. This fund is a national infrastructure fund established according to the
resolution of the cabinet with the net asset value of Baht 500 million as of the fund registration date (only for a portion
managed by the Company).
• In 2017, the Company launched a total of 19 funds with a combined net asset value of Baht 10,756 million as of
the fund registration date; comprising of 10 fixed income funds in type of term funds investing in domestic and overseas,
3 flexible target funds investing in domestic with no limit on equity instruments, 2 flexible target funds investing in global with
no limit on equity instruments, 2 opened-end funds focusing on global fixed income investment, and 2 long term equity funds.
• In  2018, the Company launched a total of 16 funds with a combined net asset value of Baht 5,416 million as
of the fund registration date; comprising of 4 fixed income funds in type of term funds investing in domestic and overseas,
1 flexible target fund investing in domestic with no limit on equity instruments, 3 flexible target funds investing in global with no
limit on equity instruments, 1 domestic equity fund, 3 mutual funds investing in global, 3 retirement mutual funds, and 1 long
term equity funds.
Additionally, Thailand Future Fund - Infrastructure Fund (TFFIF) managed by the Company and Krung Thai Asset
Management Public Company Limited has been increased its capital by offering the units of the increased capital to the
public on October 28, 2018. The Fund has its registered capital at Baht 45,700 million after capital increase process. Money
derived from the capital increase has been invested in infrastructure project of government sectors in order to enhance a
competitive capacity of the country.
• In 2019, the Company launched a total of 12 funds with a combined net asset value of Baht 8,593 million as of the
fund registration date; comprising of 9 fixed income funds in type of term funds investing in domestic and overseas, 1 domestic
equity fund, 1 flexible fund investing in property sector and/or infrastructure sector both domestically and internationally,
and 1 equity fund investing in domestic and overseas.
• In 2020, the Company launched a total of 15 funds with a combined net asset value of Baht 5,439 million as of the
fund registration date and Baht 10,890 million as of December 31, 2020; comprising of 4 fixed income funds in type of term
funds, 1 fixed income fund investing in domestic and overseas, 1 domestic equity fund, 1 balanced fund investing in domestic
and overseas, 1 balanced fund investing in overseas, 4 equity funds investing in overseas, 2 super saving funds (SSF), and 1
retirement mutual fund (RMF). In addition, the Company has offered other types of investment units to meet the investors’ needs,
such as, investment units for institutional investors, investment units for saving, unit-linked, etc.
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ธุุรกิิจกองทุุนรวมระดมเงิินจากนัักลงทุุนโดยทั่่�วไป ธุุรกิิจกองทุุนส่่วนบุุคคลรัับบริิหารจััดการเงิินของลููกค้้าตามความประสงค์์ ส่่วนธุุรกิิจ
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เงิินลงทุุนเป็็นเงิินสมทบที่่�ลููกจ้้างและนายจ้้างส่่งเข้้ากองทุุน การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการนั้้�น บริิษััทจะเน้้นการจััดหา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่ห� ลากหลายครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินระดัับโลก และการให้้บริกิ ารที่่�สร้า้ งประสบการณ์์ที่่ดีี� แปลกใหม่่ให้้กับลู
ั กู ค้้าเป้้าหมาย ปััจจััย
สำำ�คััญที่่�สุุดในการบริิหารกองทุุน ได้้แก่่ บุคุ ลากรด้้านการจััดการกองทุุนที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และความเชี่่�ยวชาญ ตลอดจนระบบปฏิิบััติิการ 
การบริิหารความเสี่่�ยง และเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการกองทุุนที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยยึึดหลัักธรรมมาภิิบาลที่่�ดีีเป็็นสำำ�คััญ
ทั้้งนี้
� ้� ในการจััดการกองทุุน ผู้้�จัดั การกองทุุนทุุกคน เป็็นผู้้�ที่่มีีคุ
� ณุ วุุฒิแิ ละประสบการณ์์ตามมาตรฐานที่่กำ� ำ�หนดโดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้รัับความเห็็นชอบจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�จััดการกองทุุน
การจััดการกองทุุนรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกองทุุนรวมภายใต้้การจััดการทั้้�งสิ้้�น 127 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวมทั้้�งสิ้้�น 257,662.55
ล้้านบาท  
กองทุุนรวมจำำ�นวน 127 กองทุุนประกอบด้้วย
• กองทุุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 86 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 44,100.21 ล้้านบาท แยกได้้เป็็นกองทุุนรวม
ตราสารแห่่งทุนุ (Equity Fund) 27 กองทุุน กองทุุนรวมผสม (Mixed Portfolio Fund) 22 กองทุุน กองทุุนรวมหน่่วยลงทุุนกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์
(Fund of Funds) 2 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารแห่่งหนี้้� (Fixed Income Fund) 16 กองทุุน กองทุุนรวมตลาดเงิิน (Money Market Fund) 1 กองทุุน
กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ (Retirement Mutual Fund) 9 กองทุุน กองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว (Long term Equity Fund) 7 กองทุุน และกองทุุนรวม
เพื่่�อการออม (Super Savings Fund) 2 กองทุุน
• กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ 27 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 12,477.72 ล้้านบาท แยกเป็็นกองทุุนรวมตราสารแห่่งทุุน
(Equity Fund) 11 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารแห่่งหนี้้� (Fixed Income Fund) 3 กองทุุน กองทุุนรวมผสม (Mixed Portfolio Fund) 5 กองทุุน
กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในสิินค้้าโภคภััณฑ์์ (Commodity Fund) 4 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในกองทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์ต่่างประเทศ 2 กองทุุน และ
กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ (Retirement Mutual Fund) 2 กองทุุน
• กองทุุนรวมต่่างประเทศ (Country Fund) จำำ�นวน 1 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ 38.30 ล้้านบาท เป็็นกองทุุนรวมประเภทตราสาร
แห่่งทุุน (Equity Fund)
• กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน (Property Fund & Infrastructure Fund) จำำ�นวน 12 กองทุุน (รวมทรััสต์์
เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ซึ่่�งบริิษััทเป็็นผู้้�จััดการทรััสต์์) มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 44,345.09 ล้้านบาท ได้้แก่่ กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์
(กอง 1) 7 กองทุุน กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิเรีียกร้้อง (กอง 4) 3  กองทุุน ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ 1 กองทุุน และกองทุุน
รวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทย 1 กองทุุน
• กองทุุนรวมวายุุภัักษ์์ หนึ่่�ง จำำ�นวน 1 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 156,701.23 ล้้านบาท
ส่่วนแบ่่งตลาดกองทุุนรวมทุุกประเภทของบริิษััทเทีียบเท่่าประมาณร้้อยละ 5.11 ของมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิทั้้�งระบบประมาณ 5,037,786.16
ล้้านบาท เป็็นอัันดัับ 6 จากจำำ�นวนบริิษััทจััดการ 24 ราย (ข้้อมููลจากสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน)
กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2563 มีีทั้้�งสิ้้�น 15 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 5,439 ล้้านบาท ณ วัันจดทะเบีียนกองทรััพย์์สิินของ
แต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำำ�หนดระยะเวลาลงทุุน 4 กองทุุน  กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�ลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ
1 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารทุุนในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่�ลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่�ลงทุุนต่่าง
ประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในตราสารทุุนต่่างประเทศ 4 กองทุุน กองทุุนรวมเพื่่�อการออม 2 กองทุุน และกองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ
1 กองทุุน
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Products or Services
Mutual funds usually raise fund from general investors, while the private funds is for managing the fund according to
the customer’s requirements and the provident funds are from contribution gathering from employees and employers.
Regarding provision of products or services, the Company will focus on procuring vary products for covering world-class
financial products and to serve good and distinct experience to a target customer. The most important factor of fund
management is to find out qualified and expert officers not only in fund management but also operation systems,
risk management and any technologies relevant to the efficient management of funds based upon the Good Corporate
Governance Principle.
Regarding the fund management area, each fund manager shall be knowledgeable and experienced according to
standard set forth by the Office of Securities and Exchange Commission (SEC). A person, who qualified as a fund manager,
shall be licensed by the SEC to act as a fund manager.
Mutual Fund Management

As of December 31, 2020, there were 127 mutual funds under management of the Company with a total net asset
value of Baht 257,662.55 million.
127 mutual funds consist of
• 86 local mutual funds with a total net asset value of Baht 44,100.21 million, comprising 27 equity funds, 22 mixed
portfolio funds, 2 funds of funds, 16 fixed income funds, 1 money market fund, 9 retirement mutual funds, 7 long-term equity
funds and 2 super saving funds..
• 27 foreign investment funds with a total net asset value of Baht 12,477.72 million, comprising 11 equity funds, 3 fixed
income funds, 5 mixed portfolio funds, 4 commodity funds, 2 fund of funds, and 2 retirement mutual fund
• 1 country fund with a total net asset value of Baht 38.30 million, which is an equity fund.
• 12 property funds & infrastructure funds (including the real estate investment trusts which the Company acts as trust
manager) with a combined net asset value of Baht 44,345.09 million, comprising of 7 property funds (Type I), 3 property and
loan funds (Type IV), 1 real estate investment trust and 1 Thailand Future Fund.
• Vayupak 1 Fund with a total net asset value of Baht 156,701.23 million.
The Company’s market share in respect of all types of mutual funds is 5.11% of total industry net asset value of Baht
5,037,786.16 million.  The Company was ranked the 6th largest market share among 24 asset management companies.
In 2020, the Company launched a total of 15 funds with a combined net asset value of Baht 5,439 million as of the
fund registration date comprising of 4 fixed income funds in type of term funds, 1 fixed income fund investing in domestic and
overseas, 1 domestic equity fund, 1 balanced fund investing in domestic and overseas, 1 balanced fund investing in overseas,
4 equity funds investing in overseas, 2 super saving funds (SSF), and 1 retirement mutual fund (RMF).

58
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การจััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีจำำ�นวนกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพภายใต้้การจััดการทั้้�งสิ้้�น 34 กองทุุน นายจ้้างจำำ�นวน 716 ราย และ
สมาชิิกกองทุุนจำำ�นวน 286,321 ราย รวมมููลค่่ากองทุุน 126,920.23 ล้้านบาท ครองส่่วนแบ่่งตลาดเป็็นอัันดัับ 4 จากจำำ�นวนบริิษััทจััดการกองทุุน
สำำ�รองเลี้้�ยงชีีพทั้้�งสิ้้�น 16 ราย
นอกเหนืือจากการบริิหารกองทุุนสำำ�รองเลี้้ยงชีี
� พให้้กัับรััฐวิิสาหกิิจ อาทิิ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย บริิษัทั  ทีีโอทีี จำำ�กัดั (มหาชน)
บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน) ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร การเคหะแห่่งชาติิ บริิษััท ขนส่่ง จำำ�กััด และธนาคาร
ออมสิินแล้้ว บริิษััทยัังได้้พััฒนากองทุุนประเภท Pooled ในรููปแบบ Master Pooled Fund ให้้สมาชิิกกองทุุนมีีโอกาสเลืือกลงทุุนด้้วยตนเอง (Employee’s Choice) ในหลากหลายรููปแบบ เช่่น การเลืือกลงทุุนตามแผนที่่�กรรมการกองทุุนกำำ�หนด การเลืือกแผนการลงทุุนแบบ DIY และแผนการ
ลงทุุนแบบสมดุุลตามอายุุ (Life Path)  โดยมีีนโยบายการลงทุุน (Sub Fund) ที่่�หลากหลาย อาทิิ นโยบายที่่�ลงทุุนตราสารหนี้้�ทั่่�วไป นโยบายตราสาร
หนี้้�ระยะสั้้�น นโยบายพัันธบััตร นโยบายตราสารทุุน ทั้้�งแบบ Active Fund และ Passive Fund นโยบายที่่�ลงทุุนในหุ้้�นขนาดใหญ่่ นโยบายที่่�ลงทุุน
ในหุ้้�นขนาดกลางและเล็็ก  และนโยบายตราสารทุุนต่่างประเทศ รวมถึึงการลงทุุนทางเลืือก คืือ นโยบายที่่�ลงทุุนในกองทุุนทองคำำ� กองทุุนอิิสลามิิก
ฟัันด์์ และกองทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ   และด้้วยความหลากหลายด้้านการลงทุุน รวมถึึงความเชี่่�ยวชาญในการ
ประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�ต่่อคณะกรรมการ และสมาชิิกกองทุุน
การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล

ในปีี 2563 นี้้ บริ
� ษัิ ัทยัังคงสนัับสนุุนและส่่งเสริิมรููปแบบการบริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของนัักลงทุุน
แต่่ละราย โดยมีีกองทุุนส่่วนบุุคคลที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2563 ทั้้�งสิ้้�น 10 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิเริ่่�มแรกรวม 5,282.62 ล้้านบาท  
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกองทุุนส่่วนบุุคคลภายใต้้การจััดการ 62 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 21,532.10 ล้้านบาท
ส่่วนแบ่่งตลาดร้้อยละ 1.08 ของมููลค่่ากองทุุนส่่วนบุุคคลทั้้�งระบบ ซึ่่�งกองทุุนส่่วนบุุคคลทั้้�งระบบ เท่่ากัับ 1,993,220.71 ล้้านบาท หรืือเป็็นอัันดัับที่่�
10 จากจำำ�นวนบริิษััทจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลที่่�ได้้รัับอนุุญาตทั้้�งสิ้้�น 25 ราย
การตลาด

•	ลููกค้้าเป้้าหมาย
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมทั้้งที่่
� �เป็็นบุุคคลธรรมดาและลููกค้้าสถาบััน สำำ�หรัับบุุคคลธรรมดานั้้�น บริิษััท
เน้้นกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นนัักลงทุุนที่่�ต้้องการทางเลืือกใหม่่ที่่�นอกเหนืือจากการการออม  
สำำ�หรัับลูกู ค้้าสถาบััน บริิษัทั เน้้นทั้้ง� กลุ่่�มสถาบัันภาครััฐและภาคเอกชน โดยกลุ่่�มภาครััฐได้้ให้้ความสำำ�คัญั ทั้้ง� ภาคราชการและรััฐวิิสาหกิิจ

•	ลัักษณะของลููกค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั มีีผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมที่่อ� ยู่่�ภายใต้้การจััดการรวมทั้้งสิ้้
� น� 121,842 ราย  เป็็นบุุคคลธรรมดา
110,781 ราย หรืือร้้อยละ 90.92 เป็็นนิิติิบุุคคล 11,061 รายหรืือร้้อยละ 9.08
ลููกค้้ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพภายใต้้การจััดการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนนายจ้้าง 716 ราย สมาชิิก 286,321 ราย จำำ�นวน
กองทุุน 34 กองทุุน
ลููกค้้ากองทุุนส่่วนบุุคคล มีีจำำ�นวน 62 ราย โดยลููกค้้าหลัักเป็็นกลุ่่�มสถาบัันซึ่่�งมีีทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และสหกรณ์์ออมทรััพย์์ จำำ�นวน
กองทุุน 39 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 20,875.47 ล้้านบาท ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นลููกค้้าบุุคคลธรรมดา จำำ�นวน 23 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม
656.63 ล้้านบาท
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Provident Fund Management

As of December 31, 2020, there were 34 provident funds under management of the Company for 716 employers and
286,321 funds members with assets totaling Baht 126,920.23 million making the 4th largest market share among the 16 licensed
provident fund managers.
Apart from rendering the service of provident fund management for state enterprises, such as Electricity Generating
Authority of Thailand, TOT Public Company Limited, Airports of Thailand Public Company Limited, Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives, National Housing Authority, The Transport Co., Ltd., and Government Saving Bank. The Company also
developed the Master Pooled Fund to facilitate fund members to choose the investment plan at their choices (Employees’
Choice) in many characters, such as investment policy set by fund committees, DIY investment policy or Life Path investment
policy. The Company provided various sub-funds to invest in a variety of investment policy, such as general fixed income,
short-term fixed income or government bond, while equity investment policy will be provided both active and passive funds
policy, large market capital investment policy and mid to small capital investment policy. There are also foreign equity
investment policy and alternative investment policy namely; gold fund and Islamic investment fund. With the various kind of
investment as well as the expertise of educating the fund committees and the fund member.
Private Fund Management

In 2020, the Company encouraged and promoted the private wealth management in order to respond the needs of
each investor. In the year 2020, there are 10 new private funds established with the initial total net asset value of Baht 5,282.62
million
As of December 31, 2020, there were 62 private funds under management of the Company with net assets totaling
Baht 21,532.10 million. Its market share was 1.08% of the private funds as a whole, equivalent to Baht 1,993,220.71 million. The
Company was ranked the 10th among the 25 licensed private fund management companies.
Marketing

• Target Clients
The Company recognized the importance of the unitholders of the mutual funds, both individuals and institutions.
In respect of individual, the Company focused on the investors who seek the new choice of investment other than saving.
		 For the institutional clients, the Company focused both, private and government sectors, the latter shall include
governmental authorities and state enterprises.

• Clients’ Profiles
		 As of December 31, 2020, there were 121,842 unitholders holding investment units of the mutual funds under the
management of the Company, whereby 110,781 clients, equivalent to 90.92%, are individual persons and 11,061 clients,
equivalent to 9.08%, are juristic persons.
		 As of December 31, 2020, there were 34 provident funds under management of the Company covering 286,321
funds members and 716 employers.
		 For 62 clients of private funds, the major clients are institutional investors totaling 39 funds, comprising of government
sector, private sector and saving cooperatives, with the total net asset value of Baht 20,875.47 million while the remaining is an
individual client totaling 23 private funds with the total net asset value of Baht 656.63 million.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจทรััสตีีเพื่่�อกองทรััสต์์

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีกองทรััสต์์เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมลงทุุน ภายใต้้การประกอบธุุรกิิจการเป็็นเป็็นทรััสตีี จำำ�นวน 1 กองทรััสต์์
มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ 517.48 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นทรััสต์์เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมลงทุุนกองแรกของประเทศไทย โดยเป็็นการร่่วมลงทุุนระหว่่างสถาบัันภาครััฐ
และผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่
จำำ�นวนและมููลค่่ากองทุุนรวม (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ประเภทกองทุุน

กองทุุนรวมในประเทศ
กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ
กองทุุนรวมต่่างประเทศ
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน
กองทุุนรวมวายุุภัักษ์์ หนึ่่�ง
ส่่วนแบ่่งตลาด

ทั้้�งระบบ*
จำำ�นวนกองทุุน ล้้านบาท

1,226
738
1
51
24
10
  1**

3,003,433
965,922
38
160,814
192,131
402,280
313,168
100%

บลจ. เอ็็มเอฟซีี
จำำ�นวนกองทุุน ล้้านบาท

86
27
1
10
1
1**
1**

44,100
12,478
38
16,764
755
26,826
156,701
5.11%

หมายเหตุุ * ข้้อมููลจากสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน (AIMC)
** บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัันบริิหาร

จำำ�นวนและมููลค่่ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

จำำ�นวนกองทุุน (กองทุุน)
จำำ�นวนสมาชิิก (ราย)
จำำ�นวนนายจ้้าง (ราย)
ขนาดกองทุุน (ล้้านบาท)
ส่่วนแบ่่งตลาด

ทั้้�งระบบ

385
3,091,052
20,995
1,248,314.23
100%

บลจ. เอ็็มเอฟซีี

34
286,321
716
126,920.22
10.17%

ที่่�มา : สมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน และ บลจ. เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)

จำำ�นวนและมููลค่่ากองทุุนส่่วนบุุคคล (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
กองทุุนส่่วนบุุคคล

จำำ�นวนกองทุุน (กองทุุน)
ขนาดกองทุุน (ล้้านบาท)
ส่่วนแบ่่งตลาด
ที่่�มา : สมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน และ บลจ. เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)

ทั้้�งระบบ

3,691
1,993,220.71
100%

บลจ. เอ็็มเอฟซีี

62
21,532.10
1.08%
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Trustee Service for Trusts

As of December 31, 2020, there was 1 private equity trust under the trusteeship of the Company with the net asset
value of Baht 517.48 million, which is the first private equity trust of Thailand jointly invested between governmental institutes
and major investors from private sector.
Number and Size of Mutual Funds as of December 31, 2020
Type of Fund

Local Fund
Foreign Investment Fund
Country Fund and others
Property Fund
Real Estate Investment Trust
Infrastructure Fund
Vayupak 1 Fund
Market Share

MFC
Industry as a whole*
No. of Funds THB Million No. of Funds THB Million

1,226
738
1
51
24
10
  1**

3,003,433
965,922
38
160,814
192,131
402,280
313,168
100%

86
27
1
10
1
1**
1**

44,100
12,478
38
16,764
755
26,826
156,701
5.11%

Remark

* Source: AIMC
** Co-management between MFC Asset Management Public Company Limited and Krung Thai Asset Management Public Company
			Limited

Number and Size of Provident Funds s as of December 31, 2020
Provident Funds

Number of Funds (funds)
Number of Members (persons)
Number of Employers (companies)
Size of Fund (Million Baht)
Market Share

Industry as a whole

385
3,091,052
20,995
1,248,314.23
100%

MFC

34
286,321
716
126,920.22
10.17%

Sources : AIMC and MFC

Number and Size of Private Funds s as of December 31, 2020
Private Funds

Number of Funds (funds)
Size of Fund (Million Baht)
Market Share
Sources : AIMC and MFC

Industry as a whole

3,691
1,993,220.71
100%

MFC

62
21,532.10
1.08%
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

จำำ�นวนและมููลค่่ากองทรััสต์์ (ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
ทั้้�งระบบ

กองทรััสต์์

จำำ�นวนกองทรััสต์์ (กอง)
ขนาดกองทรััสต์์ (ล้้านบาท)
ส่่วนแบ่่งตลาด

บลจ. เอ็็มเอฟซีี

N/A
N/A
N/A

1
517.48
N/A

ที่่�มา : บลจ. เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้้างรายได้้
กองทรััสต์์

ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

ปีี 2561
ดำำ�เนิินการ สััดส่่วน
โดย การถืือหุ้้�น ล้้านบาท %

บลจ.
เอ็็มเอฟซีี
กำำ�ไรและผลตอบแทนจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน บลจ.
เอ็็มเอฟซีี
รายได้้อื่่�น
บลจ.
เอ็็มเอฟซีี
รวม		

ปีี 2562
ล้้านบาท %

ปีี 2563
ล้้านบาท %

877.77

96.04

873.49

95.30

884.85

96.70

33.99

3.72

40.33

4.40

29.26

3.20

2.18

0.24

2.76

0.30

0.95

0.10

913.94

100.00

916.57

100.00

915.07

100.00
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Number and Size of Trusts under Trustee Service s as of December 31, 2020
Industry as a whole

Trusts

Number of Trusts (trusts)
Size of Trusts (Million Baht)
Market Share

MFC

N/A
N/A
N/A

1
517.48
N/A

Sources : MFC

Income Structure

Type of

Year 2018
% Of
shares
Operated held by THB
%
by
the
million
Company

Management Fees and Service Fees
MFC
Interest and Dividend from financial
MFC
instruments
Other Income
MFC
Total		

Year 2019

Year 2020

THB
million

%

THB
million

%

877.77
33.99

96.04
3.72

873.49
40.33

95.30
4.40

884.85
29.26

96.70
3.20

2.18
913.94

0.24
100.00

2.76
916.57

0.30
100.00

0.95
915.07

0.10
100.00
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริิษััทประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท “กิิจการจััดการลงทุุน” โดยรายได้้หลัักมาจากการบริิหารจััดการกองทุุน ดัังนั้้�น บริิษััทต้้องเผชิิญ
กัับปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�มาจากการลงทุุน และกระบวนการปฏิิบััติิงานของธุุรกิิจหลัักเป็็นสำำ�คััญ บริิษััทตระหนัักว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความสำำ�คััญ
ในอัันที่่จ� ะนำำ�ประโยชน์์สูงสุ
ู ดุ มาสู่่�ผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุน และผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียกลุ่่�มอื่่น� ทุุกกลุ่่�ม บริิษัทั จึึงจััดให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่ยง
� เพื่่อ� ทำำ�การ
ประเมิินและระบุุปัจั จััยเสี่่ยงที่่
� อ� าจเกิิดขึ้้น� เพื่่อ� ป้้องกัันและจััดการกัับความเสี่่ยงดั
� งั กล่่าวทั้้ง� ในระดัับบริษัิ ทั และระดัับกองทุุน ตลอดจนกำำ�หนดนโยบาย
และแผนงานในการป้้องกัันและบริิหารจััดการกัับความเสี่่�ยงเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ นอกจากนี้้� บริิษััทกำำ�หนด
ให้้มีีการติิดตามและรายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ผู้้�บริิหารรัับทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งการปลููกฝัังวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงให้้
ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งบริิษััท เพื่่�อสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องของความเสี่่�ยงเป็็นสำำ�คััญ
สำำ�หรัับปีี 2564 บริิษััทระบุุปััจจััยความเสี่่�ยงและแนวทางแก้้ไขที่่�สำำ�คััญไว้้ 3 ด้้าน ดัังนี้้�

ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน
เศรษฐกิิจโลกปีี 2564 มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวได้้อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป โดยองค์์การการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) คาดว่่าเศรษฐกิิจโลกปีี 2564  
จะขยายตััว + 5.2% (yoy) ส่่วนหนึ่่ง� เป็็นผลจากฐานการคำำ�นวณต่ำำ��ในปีีก่่อนหน้้า และการได้้รับวั
ั ัคซีีนต้้านโควิิด-19 โดยคาดว่่าประเทศพััฒนาแล้้ว
ส่่วนใหญ่่จะได้้รับวั
ั คซีี
ั นในช่่วงครึ่่�งแรกของปีี 2564 ส่่วนประเทศกำำ�ลัังพััฒนาหรืือประเทศในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่จะได้้รับวั
ั ัคซีีนในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี
2564 ซึ่่�งกว่่าประเทศส่่วนใหญ่่ในโลกจะได้้รัับการฉีีดวััคซีีนถึึงระดัับที่่�มีีภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่� คืือ 60-70% น่่าจะเกิิดขึ้้�นในช่่วงกลางปีี 2565 อย่่างไรก็็ตาม
เศรษฐกิิจโลกและการลงทุุนยัังเผชิิญกัับความเสี่่�ยง ได้้แก่่ การระบาดของโควิิด-19 และประสิิทธิิภาพของวััคซีีนหากเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 มีีการกลาย
พัันธุ์์� รวมถึึงอาการข้้างเคีียงหลัังจากได้้รับวั
ั คซีี
ั น ภาระหนี้้ข� องภาครััฐและเอกชนในกลุ่่�ม SMEs รวมทั้้ง� ภาคครััวเรืือนที่่สู� งขึ้้
ู น�  ความผัันผวนของระบบ
การเงิินโลกจากกระแสเงิินทุุนเคลื่่�อนย้้ายและการดำำ�เนิินนโยบายการเงิินของธนาคารกลางสำำ�คััญของโลก
เศรษฐกิิจไทยมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวสอดคล้้องกัับเศรษฐกิิจโลก แต่่ยัังคงเผชิิญปััจจััยเสี่่�ยงทั้้�งจากภายในประเทศและต่่างประเทศ ได้้แก่่
การระบาดของโควิิด-19 ช่่วงเวลาที่่�จะได้้รัับวััคซีีนอย่่างทั่่�วถึึง รวมถึึงประสิิทธิิภาพของวััคซีีน ปััญหาหนี้้ค� รััวเรืือนและหนี้้�ของ SMEs ที่่�อยู่่�ในระดัับ
สููง พััฒนาการของสถานการณ์์การเมืืองในประเทศ ความผัันผวนของค่่าเงิินบาท และการดำำ�เนิินมาตรการทางเศรษฐกิิจและการเงิินของประเทศ
รวมทั้้�งความไม่่แน่่นอนเชิิงภููมิิรััฐศาสตร์์ของโลก   ซึ่่�งปััจจััยเสี่่�ยงเหล่่านี้้�ส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ และสร้้างความไม่่แน่่นอน
ต่่อการลงทุุนทั้้�งในตลาดเงิินและตลาดทุุน
บริิษััทได้้กำำ�หนดกระบวนการในการจำำ�กััดและควบคุุมความเสี่่�ยงขึ้้�นมาอย่่างเป็็นขั้้�นตอน มีีการจััดสรรสิินทรััพย์์และกระจายความเสี่่�ยง
อย่่างเหมาะสมเพื่่�อให้้กองทุุนมีีระดัับความเสี่่ยงที่่
� ต่ำ� ำ��และมีีผลตอบแทนสููงสุุด โดยอาศััยแบบจำำ�ลองทางการเงิินขั้้�นสููงที่่�ถููกพััฒนาเป็็นเครื่่�องมืือช่่วย
ในการคััดสรร มีีระบบการติิดตามดููแลความเสี่่�ยง  ซึ่่�งถููกติิดตั้้�งเพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยง มีีการติิดตั้้�งระบบควบคุุมและติิดตามระดัับความเสี่่�ยง
ของแต่่ละกองทุุนให้้อยู่่�ในขอบเขตที่่�กำำ�หนดไว้้ มีีระบบทดสอบภาวะวิิกฤติิ (Stress Test) ที่่�ใช้้ในการวััดผลกระทบกรณีีที่่�มีีความเสี่่�ยง ที่่�รุุนแรง
จากปััจจััยใดปััจจััยหนึ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทยัังกำำ�หนดให้้มีีแผนฉุุกเฉิินด้้านการลงทุุน รวมถึึงแผนรองรัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
เพื่่�อใช้้จััดการและรองรัับกัับสถานการณ์์ที่่�ผิิดปกติิและสภาวะวิิกฤติิ

ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจ
ภายใต้้นโยบายการเปิิดเสรีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจััดการลงทุุน อัันนำำ�มาซึ่่�งภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น ประกอบกัับภาวะเศรษฐกิิจโลกและ
ตลาดทุุนที่่�มีีความผัันผวนอย่่างต่่อเนื่่�อง ย่่อมส่่งผลให้้บริิษััทต้้องประสบกัับความเสี่่�ยงที่่�สููงขึ้้�นในการบริิหารจััดการลงทุุนให้้มีีผลดำำ�เนิินการให้้ได้้
ผลตอบแทนที่่ดีี� เพื่่อ� เพิ่่ม� ขีีดความสามารถในการแข่่งขันั และรัักษาส่่วนแบ่่งตลาดที่่มีี� อยู่่� ดัังนั้้น�  บริิษัทั มีีแผนในการบริิหารจััดการกัับปััจจััยเสี่่ยงต่
� า่ งๆ
ดัังกล่่าว โดยเพิ่่�มความหลากหลายด้้านผลิิตภััณฑ์์กองทุุนในทุุกประเภทกองทุุน ด้้วยการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการขยายผลิิตภััณฑ์์และจัังหวะในการ
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Risk Factors
The Company engages in securities business in “asset management” and derives its main revenues from fund management. Therefore, the Company mainly exposes to investment risk and operational risk of its core business operation. The
Company has recognized the importance of the risk management in maximizing benefits to the shareholders, unitholders and
every other stakeholder. The Company therefore provides risk management system to assess and identify all potential risk factors to prevent and manage such risks, in both corporate and portfolio levels. The Company also sets risk prevention management policies and plans to prevent and control such risks to be within the acceptable level. Moreover, the Company determines
to follow up and reports the risk management result to its management on a regular basis, and to foster risk management
culture to create awareness on the importance of risk management throughout the organization.
For the year 2021, the Company has identified 3 key risk factors and courses of action to mitigate the risks, as follows:

Investment Risk
Global economy in 2021 tends to be gradually recovered. International Monetary Fund (IMF) anticipates that global
economy in 2021 will expand +5.2% (yoy) partially due to low calculation base in the previous year and the distribution of
COVID-19 vaccine. It is anticipated that the developed countries will receive the vaccine during the first half of 2021 and the
developing countries or countries in emerging markets will receive vaccine during the second half of 2021. Until majority of the
countries in the world will receive mass vaccination [which is 60-70%] would be in mid of 2022. However, global economy and
investment will confront risks which are the spread of COVID-19 and vaccine efficacy in case of COVID-19 mutation including
vaccine side effect, increase of government, SME enterprise, and household debts as well as volatility of global monetary
system from the flow of capital fund movement and financial policy implementation of the World Central Banks.  
Thailand economy tends to be recovered, in alignment with global economy but still confronts risk factors from
domestic and oversea including the spread of COVID-19, the time vaccine will be thoroughly distributed as well as vaccine
efficacy, high level of SME enterprise and household debts, development of domestic political situation, Baht currency fluctuation,
financial and monetary measures implementation by key economic countries, and uncertainty of geopolitics. These risk factors
give negative impact to economic growth and create uncertainty to investment in both financial and capital markets.     
The Company determines to set a procedure to limit and control risks step by step. With the adoption and assistance
of advanced financial quantitative model, an optimum asset allocation and risk diversification is assigned for each portfolio in
order to maximize returns and minimize risks. A downside risk limit control system also has been installed to monitor and control
each portfolio’s risk position to be within the assigned risk budget. A stress test system has also been established in order to
evaluate the impact of tail risks. In addition, the Company has determined business continuity planning for investment and
liquidity risk management plans to cope with anomalous events and crisis.

Business Risk
Under the free trade policy for the asset management industry, the competition has intensified. Moreover, the current
global economic situation, coupled with the continued capital market volatility, has transformed to greater risk encountered
the Company in increasing its revenue and maintaining its market share. The Company therefore has formulated plans to
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ออกกองทุุนที่่�เหมาะสม โดยให้้มีีการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ทั้้�งในและต่่างประเทศเพื่่�อสร้้างความหลากหลาย สร้้างโอกาส และทางเลืือกในการลงทุุน
เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนและรองรัับต่่อระดัับความเสี่่�ยงที่่�แตกต่่างกัันของนัักลงทุุน มีีการบริิหารความเสี่่�ยงนัับแต่่กระบวนการในการวิิเคราะห์์และ
ประเมิินความเสี่่ยง
� ของการจััดตั้้ง� กองทุุนเพื่่อ� ให้้มีีระดัับความเสี่่ยงที่่
� เ� หมาะสม ตลอดจนกำำ�หนดกรอบการลงทุุนและควบคุุมความเสี่่ยง
� ให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่�เหมาะสมยอมรัับได้้สำำ�หรัับนัักลงทุุนในแต่่ละกลุ่่�ม  
สำำ�หรัับปีี 2564 บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการเป็็นบริิษััทที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญระดัับภููมิิภาคในอุุตสาหกรรมการจััดการลงทุุน
โดยเน้้นเรื่่�องการปรัับองค์์กร การวิิจัย 
ั และการสร้้างทีีมที่่�แข็็งแกร่่งเป็็นหลัักสำำ�คััญก่่อน เพื่่�อเป็็นการวางรากฐานของการเติิบโตในปีีถััดไป อย่่างไร
ก็็ตามบริิษััทยัังคงมุ่่�งขยายฐานผู้้�ลงทุุน และขยายช่่องทางการซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนตลอดจนการให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้กัับนัักลงทุุนทุุกคนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายตััวแทนขายผ่่านธนาคารออมสิิน และขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผ่่านตััวแทนขาย (Selling Agent) ต่่างๆ เพิ่่�ม
ขึ้้น� เพื่่อ� ให้้สามารถบริิการลููกค้้าได้้อย่่างทั่่�วถึึง ครอบคลุุมทุุกจัังหวััดในทุุกภููมิภิ าคของประเทศ บริิษัทั มีีแผนงานในพััฒนา แอพพลิิเคชั่่�นและเว็็บไซต์์
ใหม่่เพื่่�อตอบโจทก์์การใช้้งานในการเปิิดบััญชีีโดยยืืนยัันตััวตนผ่่านระบบยืืนยัันตััวตนรููปแบบดิิจิทัิ ัล (NDID) หรืือเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิิส  และรองรัับการ
ทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์ นอกจากนี้้มีีฟั
� ังก์ชั่่์ �นและรููปแบบการทำำ�งานที่่�รองรัับการใช้้งานในรููปแบบของ  Wealth Management อีีกด้้วย  โดยสามารถ
รองรัับการใช้้งานทั้้�งลููกค้้ากองทุุนรวมและกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ และสามารถเห็็น portfolio ภาพรวมที่่�ลงทุุนกัับบริิษััท และสามารถรองรัับการทำำ� 
Wealth Planning ตลอดจนการ Simulate Portfolio เพื่่�อจััดสััดส่่วนการลงทุุนได้้เหมาะสมกัับผลตอบแทนและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
ในด้้านนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ (IT Security Policies) บริิษััทมีีการทบทวนนโยบายด้้าน IT Security
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้สอดรัับกัับนโยบายและภััยคุุกคามรููปแบบใหม่่ ซึ่่�งในปีี 2564 บริิษััทจะนำำ�รููปแบบของการยืืนยัันตััวบุุคคลแบบสองขั้้�นตอน (Two
Factor Authentication : 2FA) มาปรัับใช้้ในองค์์กร เพื่่�อรองรัับเรื่่�องความปลอดภััยในการเข้้าสู่่�ระบบงานที่่�สำำ�คััญต่่างๆ
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 บริิษัทั มีีแผนที่่จ� ะเตรีียมระบบงานรองรัับการบัังคับั ใช้้กฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) ในส่่วนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับงานด้้านการจััดการความยิินยอม (Consent Management) สิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Subject Right) และเหตุุการณ์์ละเมิิด
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Breach Incident) รวมทั้้�งประเด็็นเรื่่�องการสููญาหายของข้้อมููล (Data Loss) และการควบคุุมการรั่่�วไหลของข้้อมููล (Data
Leak Control) เพื่่�อวางแผนในการป้้องกัันข้้อมููลรั่่�วไหล
สำำ�หรัับธุุรกิิจในด้้านกองทุุนสำำ�รองเลี้้ยงชีี
� พ บริิษััทอยู่่�ในแผนของการโอนย้้ายระบบงานจากระบบ AS400 ไปยัังระบบใหม่่ภายในปีี 2564
และอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการปรัับปรุงุ และพััฒนาแอพพลิิเคชั่่�นและเว็็บไซต์์ในส่่วนของกองทุุนสำำ�รองเลี้้ยงชีี
� พใหม่่ ที่่มีี� หน้้าจอและฟัังก์ชั่่์ น� การใช้้งาน
ที่่�สะดวกและครอบคลุุมการใช้้งานในฝ่่ายของนายจ้้างด้้วย

ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
แนวโน้้มความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์ความรุุนแรงทางการเมืือง ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ความเสี่่�ยงจากภััย
ธรรมชาติิ (Natural Disaster Risk) และการก่่อการร้้ายจากปััญหาทั้้ง� ในและนอกประเทศ ตลอดจนปััญหาด้้านการถููกละเมิิดความมั่่น� คงด้้านสารสนเทศ
(Cyber-attacks) ซึ่่�งในปีี 2564 มีีแนวโน้้มจะมีีภััยคุุกคามประเภทใหม่่ๆ ที่่�แพร่่ระบาดและมีีผลกระทบกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เช่่น ภััยคุุกคาม
ของมััลแวร์์ประเภท Ransom ware เป็็นต้้น ซึ่่�งบริิษััทได้้มีีคณะทำำ�งานบริิหารจััดการเหตุุละเมิิดความมั่่�นคงด้้านสารสนเทศ (Incident Respond
Team) เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมและแผนการรัับมืือเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้�น
นัับตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี 2563 การเกิิดเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ได้้ส่่งผลกระทบต่่อวิิธีีการปฏิิบััติิงานของบริิษััทที่่�จำำ�เป็็น
ต้้องปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการทำำ�งานให้้พนัักงานส่่วนใหญ่่ปฏิิบััติงิ านในรููปแบบการทำำ�งานที่่�บ้้าน (Work From Home : WFH) ซึ่่�งเป็็นมาตรการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม (social distancing) ในช่่วงการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ เนื่่�องจากเป็็นการลดความเสี่่�ยงหรืือจำำ�กััดการติิดต่่อและสััมผััสระหว่่างคน ที่่�จะช่่วย
ลดอััตราการแพร่่เชื้้�อได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยบริิษััทมีีแผน Business Continuity Plan (BCP) ได้้ดำ�ำ เนิินการวางแผนการดำำ�เนิินงานในช่่วงวิิกฤต
โดยมีีการแบ่่งพนัักงานออกเป็็นทีีม การเตรีียมความพร้้อมด้้านทรััพยากรต่่างๆ ทั้้�ง  Hardware และ Software ได้้แก่่ โน๊๊ตบุ๊๊�ค  และระบบในการ
เข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�หรัับการทำำ�งาน ตลอดจนระบบที่่�ใช้้สื่่�อสารและติิดตามการทำำ�งานของพนัักงานได้้ตลอดทั้้�งกระบวนการ ที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานด้้าน
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manage such risks by expanding product varieties for each fund category by setting a strategy for expanding the range of
products being offered combined with optimal launch times, whereby the investment, both domestic and international, has
been introduced in order to provide diversified, new and various choices of investment to assist in enhancing yields and to
serve different levels of risk of investors. The Company also managed its risk to cover processes starting from analysis and
evaluation of risks in the fund establishment to maintain risks at proper level as well as determined its investment framework and
provision of risk control to ensure that risks levels are maintained within an appropriate and acceptable range for each
investor group.
For the year 2021, the Company has a policy to focus on becoming a regional company with a significant role in the
investment management industry by focusing on restructuring, researching and building-up a team to be strengthened as the
first priority for laying down a fundamental of growth for the following years. However, the Company still plans to expand the
investor base and unit distribution channel, to continually upgrade effectiveness of its service. The Company also plans to
create selling agent network through the Government Saving Bank and expand distribution channel through such selling agent
to serve the customer thoroughly covering all provinces and regions in Thailand. The Company plans to develop new Mobile
Application and Website in response to the usage need in account opening by self-verification through NDID system or
Counter Service and to support online transaction. Moreover, there are functions and features to support Wealth Management
usage format supporting both Mutual Fund and Provident Funds customers, being able to see investment portfolio overview,
and support wealth planning and portfolio stimulation to allocate investments in alignment with expected return and
acceptable risk level.       
For IT Security Policies, the Company continually revisits IT security policy to align with other policies and development
of new threats. In 2021, the Company will implement Two Factor Authentication (2FA) in the organization to support safety in
accessing important system.
Moreover, in 2021, the Company determines to have the plan to support PDPA implementation relating to Consent
Management, Data Subject Right and Breach Incident including Data Loss and Data Leak Control in respond to such incident.
For Provident fund business, the Company is migrating AS400 system into the new system within the year of 2021 and
in the process of improving and developing new Mobile App and Web App for PVD which have screen and convenient
function and cover usage by employer’s side.

Operational Risk
Potential risks are from political severity, spread of COVID-19, natural disaster risk, terrorist problems, both internal and
external, and problems of Cyber Attacks which in 2021 tends to develop new kinds of threat spreading out and affecting
business operation, such as a threat of malware as Ransom ware whereby the company has set up Incident Respond Team to
prepare readiness and response process in case such incident occurs.
Since the beginning of 2020, spread of COVID-19 incident impacts company’s working operation so that the
Company has to adopt Work From Home (WFH) for most of its employees which is social distancing measure during COVID-19
pandemic. This helps reduce infection risk that limits contact among individuals and helps reduce spreading ratio effectively.
The Company has Business Continuity Plan (BCP) in case of crisis by dividing employees into teams, preparing resource
readiness including hardware and software such as laptop and data access system as well as systems to communicate and
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IT Security เพื่่�อรองรัับการทำำ�งานในรููปแบบ  WFH ที่่�ไม่่กระทบต่่อผลลััพธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ตลอดจนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยบริิษััทได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์สำำ�หรัับหน่่วยงาน Critical ให้้ใช้้โน๊๊ตบุ๊๊�ค เพื่่�อเพิ่่�มความคล่่องตััวในการทำำ�งาน WFH นอกจากนี้้ สำ
� ำ�หรัับภัยพิ
ั ิบััติิทาง
ธรรมชาติิที่่มีี� แนวโน้้มสููงขึ้้น� ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการลงทุุนและการปฏิิบัติั งิ าน บริิษัทั ได้้มีีแผนรองรัับเหตุุการณ์์ฉุกุ เฉิินในกรณีีต่่างๆ
ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งแผนฉุุกเฉิินด้้านการลงทุุนรองรัับการบริิหารจััดการให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
เป็็นไปอย่่างทัันท่่วงทีี ตลอดจนแผนฉุุกเฉิินด้้านการปฏิิบััติิการเพื่่�อเตรีียมการรัับมืือกัับเหตุุการณ์์ต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และมีีระบบรองรัับเหตุุการณ์์
ฉุุกเฉิิน ณ ศููนย์์ปฎิิบััติิงานสำำ�รอง (Second Site) เป็็นระบบ  Warm Site ที่่�สามารถสนัับสนุุนการเรีียกคืืนข้้อมููลได้้ในระยะเวลาอัันสั้้�นรองรัับ
การปฏิิบััติิงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
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follow up employees’ working progress along the entire process in accordance with IT Security standard to support WFH.
This shall not impact operation result and deliver efficiency to business operation. The Company has adapted its strategy for
critical working unit to use laptop in order to increase flexibility in WFH. Moreover, the Company has support plan in case of
emergency impacting investment management and working operation including incident caused by natural disasters which
tends to increase. This includes emergency plan in supporting investment management to effectively respond to the situation
in timely manner and emergency plan on working operation to handle possible incidents. The Company also has a system
responding to emergency at Second Site as the Warm site that can swiftly support retrieval of information assisting the
continuation of business operation.
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 125,615,708 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 125,615,708 หุ้้�น มููลค่่า
หุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท

รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 อัันดัับแรก
บริิษัทั กำำ�หนดรายชื่่�อผู้้�ถือื หุ้้�นที่่มีี� สิิทธิิได้้รับั เงิินปัันผลในวัันที่่� 30 เมษายน 2563 และกำำ�หนดจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�นในวัันที่่� 19 พฤษภาคม
2563
ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น / กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จำำ�นวนหุ้้�น

บริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิิน
กระทรวงการคลััง
บริิษััท ผาแดงอิินดััสทรีี จำำ�กััด (มหาชน)
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายประทัักษ์์ สุุมงคลธนกุุล
MISS JUI-TING CHANG
MISS YOKO KI
บริิษััท เศรณีี โฮลดิ้้�งส์ จำ
์ ำ�กััด
นายเฟิิม หงสนัันทน์์
ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น
รวม		
ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย
ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว

31,357,850
31,332,781
20,000,000
4,053,500
3,922,000
3,184,215
1,891,200
1,566,500
1,459,330
1,188,200
25,660,132
125,615,708
116,049,413
9,566,295

ร้้อยละ

24.963
24.943
15.922
3.227
3.122
2.535
1.506
1.247
1.162
0.946
20.427
100.000
92.380
7.620

โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทในเครืือ

บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
99.99%
บจ. เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์
100%
บจ. ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี
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Shareholders Structure
As of December 31, 2020, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 125,615,708 consisting of 125,615,708
ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.

Top ten major shareholders
The Company determined the list of shareholders who are entitled to receive dividends on April 30, 2020 and
determined to pay dividends to shareholders on May 19, 2020.
Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Number of

COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
GOVERNMENT SAVINGS BANK
MINISTRY OF FINANCE
PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
LGT BANK (SINGAPORE) LTD       
MR. PRATAK SUMONGKHOLTHANAKUL
MISS JUI-TING CHANG
MISS YOKO KI                                
SERANEE HOLDING COMPANY LIMITED
MR. FIRM HONGSANAN    
OTHER SHAREHOLDERS
		TOTAL SHAREHOLDERS
THAI SHAREHOLDERS
FOREIGN SHAREHOLDERS

31,357,850
31,332,781
20,000,000
4,053,500
3,922,000
3,184,215
1,891,200
1,566,500
1,459,330
1,188,200
25,660,132
125,615,708
116,049,413
9,566,295

% of Total

24.963
24.943
15.922
3.227
3.122
2.535
1.506
1.247
1.162
0.946
20.427
100.000
92.380
7.620

Shareholding structure of MFC Asset Management Public Company Limited and its subsidiaries.

MFC Asset Management PCL.
99.99%
MF Holdings Co. Ltd.
100%
MFC Advisory Co. Ltd.
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะจ่่ายเงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นตามอััตราผลกำำ�ไร  ซึ่่�งโดยปกติิเป็็นจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิของงบ
การเงิินเฉพาะบริิษััท ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับแผนการลงทุุน ความจำำ�เป็็นและความเหมาะสมอื่่�นๆ ในอนาคต (รวมเงิินปัันผลระหว่่างกาลที่่�ประกาศแล้้ว
สำำ�หรัับรอบระยะเวลานั้้�น)
สำำ�หรัับบริิษััทย่่อยนั้้�น ไม่่ได้้กำำ�หนดนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไว้้แน่่นอน
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Dividend Policy
The Company has a policy to pay dividends in proportion to its profits. Subject to investment plan of the Company
including the necessity and other appropriate plan in the future, normally the minimum pay-out ratio is 50 percent of net
profit after tax (including interim dividends for the period).
Its subsidiaries do not have a definite dividend policy.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ / Management Structure
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)
MFC Asset Management Public Company Limited

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

คณะจัดการ
Management Committee

ฝายกํากับดูแลและการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.
ฝายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลนยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept.

สายกลยุทธองคกร
Corporate Strategy Division
ฝายเลขานุการบร�ษัท
Company Secretary Dept.

ฝายกฎหมาย
Legal Service Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division
ฝายวางแผนการลงทุนสวนบุคคล
Investment Planner Dept.

ฝายลูกคาสถาบัน
Institutional Sales Dept.

ฝายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Dept. (PVD)

ฝายบร�การลูกคาระบบอิเล็กทรอนิกส
E Channel Sales Dept.

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Development Dept.

ฝายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต
REIT Trutee Dept.

ฝายการตลาดและสื่อสารองคกร
Marketing &
Corporate Communications Dept.

ฝายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Dept.

ฝายบัญชีและการเง�น
(กิจการอสังหาร�มทรัพย
และโครงสรางพ�้นฐาน)
RPIF Finance & Accounting Dept.

ฝายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย
Selling Agent Dept.
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors
คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

กรรมการผูจัดการ
President
รองกรรมการผูจัดการ
ประธานเจาหนาที่การลงทุน
Deputy President/CIO

คณะกรรมการดานการกํากับดูและกิจการ
Corporate Govermance Committee

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee
ฝายบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

ฝายบัญชีและการเง�นบร�ษัท
Corporate Accounting & Finance Dept.
ฝายวางแผนกลยุทธ
Strategic Planning Dept.
ฝายบร�หารทรัพยากรบุคคลและบร�หารทั่วไป
Human Resource & General Admin. Dept.

สายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Division

สายบร�หารกองทุน
Fund Management Division

ฝายปฏิบัติการลงทุน (กองทุนรวม)
Investment Operations Dept. (Mutual)

ฝายตราสารหนี้
Fixed Income Dept.

ฝายตราสารทุน
Equities Dept.

ฝายทะเบียนกองทุน
Fund Registration Dept.

ฝายบร�หารการลงุทนในกิจการ
อสังหาร�มทรัพยและโครงสรางพ�้นฐาน
REIT, Preperty &
Infrastructure Funds Dept.

ฝายซื้อขายหลักทรัพย
Securities Trading Dept.

ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.

หมายเหตุุ : โครงสร้้างองค์์กรนี้้�ได้้รับั การอนุุมััติิโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 28 พฤษภาคม 2563 และมีีผลบัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 28 พฤษภาคม
2563 เป็็นต้้นไป
Remark : This Organization Chart was approved by the Board of Directors Meeting and effective on May 28, 2020 onwards.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััท และคณะอนุุกรรมการชุุดต่่างๆ
คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินการธุุรกิิจของ
บริิษััท โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วย
• กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน
• กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 8 คน
• กรรมการอิิสระ 4 คน
โดยมีีกรรมการที่่�เป็็นสุุภาพสตรีี 2 คน และสุุภาพบุุรุุษ 11 คน กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท คืือ นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา และนายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ สองในสามคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราบริิษััท โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััดอำำ�นาจ
ของกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทจะมีีการประชุุมปีีละไม่่น้้อยกว่่า 6 ครั้้�ง  เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบาย และทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�งกำำ�กัับ
ดููแลให้้ฝ่่ายจััดการ ภายใต้้การนำำ�ของกรรมการผู้้�จััดการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย 
ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรวม 10 ครั้้�ง  โดยรายละเอีียดการเข้้าร่่วม
ประชุุมของกรรมการปรากฏในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละคณะในปีี 2563” หน้้าที่่� 142
ข้้อบัังคัับของบริิษััทกำำ�หนดให้้กรรมการออกจากตำำ�แหน่่งหนึ่่�งในสาม ซึ่่�งในปีีแรกและปีีที่่�สองให้้ใช้้วิิธีีจัับสลากออก ส่่วนปีีต่่อๆ
ไปให้้กรรมการคนที่่อ� ยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่สุ� ดุ เป็็นผู้้�ออกจากตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิษัทั ได้้รับั การเลืือกตั้้ง� จากที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นโดยใช้้เสีียงข้้างมาก ยกเว้้น
กรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�เลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม
เข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป โดยมติิกรรมการดัังกล่่าวจะต้้อง ไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่�ของจำำ�นวนกรรมการที่่�ยัังเหลืือ
และบุุคคลซึ่่ง� เข้้าเป็็นกรรมการแทนดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำำ�แหน่่งเพีียงเท่่าวาระที่่�ยัังเหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 13 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
หมายเหตุุ (1)
(2)
(3)
(4)

รายชื่่�อ

ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี
ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์
นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร
นายมงคล ลีีลาธรรม(1)
ดร. พรชััย ฐีีระเวช(2)
นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�
ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
นายบิิน วีีริิงกา
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์(3)
นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�(4)

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

นายมงคล ลีีลาธรรม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563
ดร. พรชััย ฐีีระเวช ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 5 มกราคม 2564
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563
นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์� ได้้รัับแต่่งตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563 มีีผลวัันที่่� 11 มกราคม 2564

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
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The Board of Directors and Sub-committees
The Board of Directors consists of qualified people in knowledges, abilities and experiences that are beneficial or
relevant for the Company’s business. As of December 31, 2020, the Board comprises of :
• 1 Executive Director;
• 8 Non-executive Directors; and
• 4 Independent Directors
Two of the them are women and eleven of them are men. The Company’s authorized directors shall be Mr. Sadawut
Taechaubol, Mr. Surabhon Kwunchaithunya and Mr. Thanachote Rungsitivat, 2 of 3 jointly sign with affixing the Company’s seal.
There is no limit to the authority of the directors
The meeting of the Board of Directors shall be convened at least 6 times in a year. This is to determine policy and
business direction, as well as supervise and monitor the Management Committee under the control of the President to
efficiently comply with the business guidelines as stipulated. The Board of Directors has appointed the Senior Vice President of
the Legal Service Department, to be the secretary to the Board of Directors. In 2020, The meetings of the Board of Directors
have been held 10 times as details shown in the title of “The attendance of the meetings of directors in 2020” - Page 143.
According to the Company’s Articles of Association, one - third of the directors shall vacate in proportion.
The directors vacating from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by
drawing lots. In subsequent years, the director who has held office longest shall vacate. The directors shall be elected at the
meeting of the shareholders with majority vote.  However, in the case of a vacancy in the Board of Directors for reasons other
than by rotation, the Board of Directors shall elect a person who has the qualifications and is not being under any of the
prohibitions to be the substitute director at the next meeting of the Board of Directors. The resolution of the Board of Director
thereunder shall be made by a vote of not less than three-fourths of the number of the remaining directors. The substitute
director shall hold office only for the remaining term of office of the director whom he or she replaces.
As of December 31, 2020, the members of the Board of Directors are as follows:
No.

Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dr. Narongchai Akrasanee
Dr. Chokchai Aksaranan
Mr. Sadawut Taechaubol
General Lertrat Ratanavanich
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Ms. Chularat Suteethorn
Mr. Mongkon Leelatham(1)
Dr. Pornchai Thiraveja(2)
Mr. Therdtham Suvichavorraphan
Dr. Vikrom Koompirochana
Mr. Bin Wieringa
Mr. Thanachote Rungsitivat(3)
Mrs. Pachaleeporn Voraviboonsavat(4)

Remarks (1)
(2)
(3)
(4)

Position

Chairman  
Vice Chairman
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

Type of Director

Independent Director
Independent Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Non-executive Director
Independent Director
Independent Director
Executive Director
Non-executive Director

Mr. Mongkon Leelatham acts as a director since March 13, 2020.
Dr. Pornchai Thiraveja resigned on January 5, 2021.
Mr. Thanachote Rungsitivat acts as a director since March 13, 2020.
Mrs. Pachaleeporn Voravibonsavat is appointed to be a director on November 26, 2020 and effective on January 11, 2021.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการ ดัังนี้้�
(1) คณะกรรมการบริิหาร

คณะกรรมการบริิหาร ประกอบด้้วยกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 3 คน โดยมีีผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิหาร มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นไปตามมติิคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหารจะมีีการประชุุมเดืือนละ 1 ครั้้�ง  เพื่่�อทำำ�
หน้้าที่่�พิิจารณา ทบทวน และกลั่่�นกรองนโยบายและเรื่่�องสำำ�คััญต่่างๆ เพื่่�อให้้ความเห็็นชอบก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท หรืือดำำ�เนิินการใน
เรื่่�องที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวน 3 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3

รายชื่่�อ

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
นายมงคล ลีีลาธรรม(1)

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการบริิหาร 
กรรมการบริิหาร 
กรรมการบริิหาร 

หมายเหตุุ (1) นายมงคล ลีีลาธรรม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหาร เมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร ปรากฏในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” หน้้าที่่� 122
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน โดยมีีผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นไปตามมติิคณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวน 3 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3

รายชื่่�อ

ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์
ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
นายบิิน วีีริิงกา(1)

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุุ (1) นายบิิน วีีริิงกา ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ เมื่่�อวัันที่่� 28 พฤษภาคม 2563

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการสอบทานงบการเงิิน
ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี” หน้้าที่่� 126
(3) คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 1 คน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 2 คน โดยมีีผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและบริิหารทั่่�วไป ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
คราวละ 2 ปีีนับั แต่่วัันแต่่งตั้้�ง
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The Board of Directors has appointed the sub-committees as follows:
(1) Executive Committee

The Executive Committee comprising of 3 non-executive directors and each member having a term of office in
accordance with the resolution of the Board of Director, and the Senior Vice President of the Legal Service Department is
appointed to be the secretary to the Executive Committee. The meeting of the Executive Committee is convened once a
month in order to consider, revise and scrutinize policy including other important matters prior to submit the same to the Board
of Directors and to carry out tasks assigned by the Board of Directors.
As of December 31, 2020, the members of the Executive Committee are as follows:
No.

1
2
3

Name

Mr. Sadawut Taechaubol
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Mr. Mongkon Leelatham(1)

Position

Chairman
Member
Member

Remarks (1) Mr. Mongkon Leelatham acts as a member of the Executive Committee since May 28, 2020

The scopes of the authorities, duties, and responsibilities of the Executive Committee are shown in the title of
“Corporate Governance” - page 123.
(2) Audit Committee

The Audit Committee comprises of 3 independent directors and Executive Vice President of the Internal and IT Audit
Department is appointed to be the secretary to the Executive Committee. The term of a member of the Audit Committee is
subject to the resolution of the Board of Directors.
As of December 31, 2020, the members of the Audit Committee are as follows:
No.

1
2
3

Name

Dr. Chokchai Aksaranan
Dr. Vikrom Koompirochana
Mr. Bin Wieringa(1)

Position

Chairman
Member
Member

Remarks (1) Mr. Bin Wieringa acts as a member of the Audit Committee since May 28, 2020

The Chairman of the Audit Committee is knowledgeable and possess sufficient work experience in accounting or
financial field to review reliability of financial statement.
The scopes of the authorities, duties, and responsibilities of the Audit Committee are shown in the title of “Corporate
Governance” - page 127.
(3) Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee consists of 1 independent director and 2 non-executive directors, and
Senior Vice President of the Human Resource and General Administration Department is appointed to be the Secretary to the
Nomination and Remuneration Committee. The term for a member of the Nomination and Remuneration Committee is 2 years
from the date of appointment.

80

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวน 3 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3

รายชื่่�อ

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
นายบิิน วีีริิงกา

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ปรากฏในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี” หน้้าที่่� 128
(4) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 1 คน กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน และผู้้�บริิหารจำำ�นวน 3 คน โดยมีีผู้้�
ช่่วยกรรมการผู้้�จัดั การ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่ยง ทำ
� ำ�หน้้าที่่เ� ป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง มีี
� วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นไปตามมติิคณะ
กรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวน 5 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4
5

รายชื่่�อ

ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์
นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์
นายสุุริิยะ ปััตตพงศ์์(1)

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 

หมายเหตุุ (1) นายสุุริยิ ะ ปััตตพงศ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิดิ ชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง ปร
� ากฏในหััวข้้อ “การกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี” หน้้าที่่� 134
(5) คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ ประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ทำำ�หน้้าที่่�ประธานคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�
ดีี กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 2 คน และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน โดยมีีผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมาย ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการ มีีวาระการดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นไปตามมติิคณะกรรมการบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวน 4 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

1
2
3
4

รายชื่่�อ

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล
นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
กรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 
กรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ปรากฏในหััวข้้อ “การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�
ดีี” หน้้าที่่� 140
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As of December 31, 2020, the members of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:
No.

1
2
3

Name

Mr. Surabhon Kwunchaithunya
General Lertrat Ratanavanich
Mr. Bin Wieringa

Position

Chairman
Member
Member  

The scopes of the authorities, duties, and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are shown
in the title of “Corporate Governance” - page 129.
(4) Risk Management Committee

The Risk Management Committee consists of 1 independent director, 1 executive director and 3 executives,
and Executive Vice President of Risk Management Department is appointed to be the secretary to the Risk Management
Committee. The term of a member of the Risk Management Committee is subject to the resolution of the Board of Directors.
As of December 31, 2020, the members of the Risk Management Committee are as follows:
No.

1
2
3
4
5

Name

Dr. Vikrom Koompirochana
Mr. Thanachote Rungsitivat
Mrs. Pannarat Bhanpato
Dr. Charoenchai Lengsiriwat
Mr. Suriya Pattaphongs(1)

Position

Chairman
Member
Member  
Member and Secretary
Member

Remarks (1) Mr. Suriya Pattaphongs acts as a member of the Risk Management Committee since May 21, 2020

The scopes of the authorities, duties, and responsibilities of the Risk Management Committee are shown in the title of
“Corporate Governance” - page 135.
(5) Good Corporate Governance Committee

The Good Corporate Governance Committee (CG Committee) consists of a honorable member who acts as the
Chairman of CG Committee, 2 non-executive directors and 1 executive committee. Senior Vice President of the Legal Service
Department is appointed to be the secretary to the CG Committee. The term of a member of the CG Committee is subject to
the resolution of the Board of Directors
As of December 31, 2020, the members of the Good Corporate Governance Committee are as follows:
No.

1
2
3
4

Name

Mr. Chakkrit Parapuntakul
Mr. Sadawut Taechaubol
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Mr. Thanachote Rungsitivat

Position

Chairman
Member
Member  
Member

The scopes of the authorities, duties, and responsibilities of the Good Corporate Governance Committee are shown
in the title of “Corporate Governance” - page 141.
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คณะจััดการ

คณะจััดการประกอบด้้วยกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นประธานคณะจััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นรองประธานคณะจััดการ และผู้้�บริิหาร
ที่่�กรรมการผู้้�จััดการเห็็นสมควร โดยมีีผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายกฎหมายเป็็นเลขานุุการ มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์
และแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีีไปปฏิิบััติิ และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบถึึงความคืืบหน้้าการปฏิิบััติิตามแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี
และทบทวนแผนปฏิิบัติั ิการซึ่่�งอาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนตามสภาวการณ์์ที่่�อาจเปลี่่�ยนแปลงไป
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะจััดการประกอบด้้วยสมาชิิกจำำ�นวน 9 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
อัันดัับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่่�อ
(1)

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ (2)
รองกรรมการผู้้�จััดการ
นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน
นายชาคริิต พืืชพัันธ์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน
นายประสิิทธิ์์� พรปฏิิมากร
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายการตลาดกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์ (3)
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน
นางสาวนริิศรา อมาตยกุุล
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายวางแผนการลงทุุนส่่วนบุุคคล
นายเจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะจััดการ
รองประธาน
สมาชิิก
สมาชิิก
สมาชิิก
สมาชิิก
สมาชิิก
สมาชิิก
สมาชิิก

หมายเหตุุ (1) นายสดาวุุธ เตชะอุุบล รัักษาการตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการถึึงวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564
(2) นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการในวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564
(3) นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการอาวุุโส ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน ในวัันที่่� 1 มีีนาคม 2564
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Management Committee

The Management Committee consists of the President, as the Chairman, Senior Executive Vice President, as the Vice
Chairman, and the executives assigned by the President, where the Senior Vice President of the Legal Service Department
serves as the secretary to the Management Committee. The Management Committee has duties and responsibilities to
monitor the implementation of the management to comply with strategies and action plan and provide progress report to the
Board of Directors, as well as review the action plan to be in line with changing of situation.
As of December 31, 2020, the Management Committee comprises of 9 members as follow:
No.

1
		
2
		
3
		
4
		
5
		
6
		
7
		
8
9
		

Name

Position

Mr. Sadawut Taechubol
Acting President
Mr. Thanachote Rungsitivat(2)
Senior Executive Vice President
Mrs. Pannarat Bhanpato
First Executive Vice President, Fund Management Division
Mr. Chakrit Puechpan
First Executive Vice President, Fund Management Division
Mr. Prasit Pornpatimakorn
First Executive Vice President, Provident Fund Department
Mr. Kittikhom Suthiwong(3)
Executive Vice President, Institutional Sales Department
Ms. Narisara Amatayakul
Executive Vice President, Investment Planner Department
Mr. Charoenchai Lengsiriwat
Executive Vice President, Risk Management Department
Mr. Anupong Chanchiredrasmee
Executive Vice President, Corporate Accounting and Finance Department

Chairman

Remarks (1)
(2)
(3)
			

(1)

Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member

Mr. Sadawut Taechaubol acts as the Acting president until February 23, 2021.
Mr. Thanachote Rungsitivat, the Senior Executive Vice President, acts as the President since February 23, 2021.
Mr. Kittikhom Sutthiwong, the Executive Vice President, Institutional Sales Department, acts as the First Executive Vice President,
Institutional Sales Department since March 1, 2021.
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ค่่าตอบแทน
ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปีี 2563 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่กรรมการในรููปค่่าเบี้้�ยประชุุม ค่่าตอบแทนรายเดืือน บำำ�เหน็็จ และโบนััส ดังนี้
ั ้�
ก)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการบริิหาร
อัันดัับ

รายชื่่�อคณะกรรมการ

1
2
3

ดร. ณรงค์์ชััย  อััครเศรณีี
ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์
นายสดาวุุธ เตชะอุุบล

4
5

พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

6
7
8
9

ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร
ดร. พรชััย ฐีีระเวช
นายมงคล ลีีลาธรรม(1)

10
11
12
13
14
15

นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธ์ุุ�
นายบิิน วีีริิงกา
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์(2)
นายนำำ�พร ยมนา(3)
นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง(4)
นายบุุญชััย จรััสแสงสมบููรณ์(5)์

16

นางสาวประภา ปููรณโชติิ(6)

17

นายพิิษณุุ วิิชิิตชลชััย(7)

18

ดร. บุุญลืือ ประเสริิฐโสภา(8)
รวม

หมายเหตุุ (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการบริิษััท
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร 
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ
กรรมการบริิหาร
กรรมการ

าตอบแทน บำำ�เหน็็จ
โบนััส
เบี้้�ยประชุุม ค่่รายเดืื
อ
น
กรรมการ
ประจำำ
�ปีี
(บาท/ปีี) (บาท/ปีี) (บาท/ปีี) 2562 (บาท)

รวม

340,000.00 180,000.00 160,000.00 279,146.00 959,146.00
229,500.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 669,073.01
555,500.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 994,573.01
255,000.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 694,573.01
480,000.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 919,573.01
255,000.00
255,000.00
229,500.00
347,250.00

180,000.00
180,000.00
180,000.00
154,000.00

120,000.00 139,573.01 694,573.01
120,000.00 139,573.01 694,573.01
120,000.00 23,262.16 552,762.16
100,000.00
- 601,250.00

255,000.00
255,000.00
204,000.00
204,000.00
25,500.00
-

180,000.00 120,000.00 139,573.01 694,573.01
180,000.00 120,000.00 93,048.66 648,048.66
154,000.00 100,000.00
- 458,000.00
132,000.00 90,000.00 139,573.01 565,573.01
13,000.00 10,000.00 139,573.01 188,073.01
- 81,417.59 81,417.59

-

-

-

93,048.66

93,048.66

-

-

-

46,524.34

46,524.34

- 11,631.10 11,631.10
3,889,750.00 2,253,000.00 1,540,000.00 1,884,235.60 9,566,985.60

นายมงคล ลีีลาธรรม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563
นายนำำ�พร ยมนา ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563
นายบุุญชััย จรััสแสงสมบููรณ์์ ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2562
นางสาวประภา ปููรณโชติิ ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 6 กัันยายน 2562
นายพิิษณุุ วิิชิิตชลชััย ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 18 เมษายน 2562
ดร. บุุญลืือ ประเสริิฐโสภา ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 24 มกราคม 2562
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Remuneration
Directors Remunerations

In 2020, the Company has paid the remunerations to directors in the forms of meeting allowance, monthly
remuneration, annual allowance and bonus as the following details:
A) Remunerations of the Board of Directors and the Executive Committee
No.

Name

1 Dr. Narongchai Akrasanee
2 Dr. Chokchai Aksaranan
3 Mr. Sadawut Taechaubol
			
			
4 General Lertrat Ratanavanich
5 Mr. Surabhon Kwunchaithunya
			
			
6 Dr. Vikrom Koompirochana
7 Ms. Chularat Suteethorn
8 Dr. Pornchai Thiraveja
9 Mr. Mongkon Leelatham(1)
			
			
10 Mr. Therdtham Suvichavorraphan
11 Mr. Bin Wieringa
12 Mr. Thanachote Rungsitivat(2)
13 Mr. Numporn Yommana(3)
14 Mr. Pachara
		 Yutidhammadamrong(4)
15 Mr. Boonchai
		 Charassangsomboon(5)
			
16 Ms. Prapa Puranachote(6)
			
			
17 Mr. Pitsanu Vichitcholchai(7)
			
			
18 Dr. Boonlue Prasertsopar(8)
Total
Remarks (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Position

Bonus
Annual
Monthly
Meeting
Allowance Remuneration Allowance for year
(Baht/Year) (Baht/Year) (Baht/Year) 2019 (Baht)

Total

Chairman
340,000.00 180,000.00 160,000.00 279,146.00 959,146.00
Vice Chairman
229,500.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 669,073.01
Director
555,500.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 994,573.01
Chairman of the Executive
Committee					
Director
255,000.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 694,573.01
Director
480,000.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 919,573.01
Member of the Executive
Committee					
Director
255,000.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 694,573.01
Director
255,000.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 694,573.01
Director
229,500.00 180,000.00 120,000.00 23,262.16 552,762.16
Director
347,250.00 154,000.00 100,000.00
- 601,250.00
Member of the Executive
Committee					
Director
255,000.00 180,000.00 120,000.00 139,573.01 694,573.01
Director
255,000.00 180,000.00 120,000.00 93,048.66 648,048.66
Director
204,000.00 154,000.00 100,000.00
- 458,000.00
Director
204,000.00 132,000.00 90,000.00 139,573.01 565,573.01
Director
25,500.00
13,000.00 10,000.00 139,573.01 188,073.01
Director
- 81,417.59 81,417.59
Member of the Executive
Committee
Director
- 93,048.66 93,048.66
Member of the Executive
Committee
Director
- 46,524.34 46,524.34
Member of the Executive
Committee					
Director
- 11,631.10 11,631.10
3,889,750.00 2,253,000.00 1,540,000.00 1,884,235.60 9,566,985.60

Mr. Mongkon Leelatham acts as a director since March 13, 2020.
Mr. Thanachote Rungsitivat acts as a director since March 13, 2020.
Mr. Numporn Yommana resigned on September 30, 2020.
Mr. Pachara Yutidhammadamrong resigned on January 31, 2020.
Mr. Boonchai Charassangsomboon resigned on December 20, 2019.
Ms. Prapa Puranachote resigned on September 6, 2019.
Mr. Pitsanu Vichitcholchai resigned on April 18, 2019.
Dr. Boonlue Prasertsopar resigned on January 24, 2019.
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ข)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
อัันดัับ

1
2
3
4
		

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ดร. โชคชััย อักั ษรนัันท์์
ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
นายบิิน วีีริิงกา(1)
นายพชร ยุุติธิ รรมดำำ�รง(2)
รวม

บำำ�เหน็็จ
โบนััส
กรรมการ ประจำำ�ปีี 2562
(บาท/ปีี)
(บาท)

ตำำ�แหน่่ง

เบี้้�ยประชุุม
(บาท/ปีี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

225,000.00
168,750.00
93,750.00
18,750.00
506,250.00

-

-

-

-

เบี้้�ยประชุุม
(บาท/ปีี)

บำำ�เหน็็จ
กรรมการ
(บาท/ปีี)

โบนััส
ประจำำ�ปีี
2562

รวม

225,000.00
168,750.00
93,750.00
18,750.00
168,750.00

หมายเหตุุ (1) นายบิิน วีีริิงกา ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 28 พฤษภาคม 2563
(2) นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึงวัันที่่� 31 มกราคม 2563

ค)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
อัันดัับ

1
2
3
		

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
พลเอกเลิิศรััตน์์  รััตนวานิิช กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
นายบิิน วีีริิงกา
กรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
รวม		

รวม

110,000.00             -              -   

110,000.00

82,500.00             -              -   

82,500.00

82,500.00             -              -   

82,500.00

275,000.00

-

275,000.00

โบนััส
ประจำำ�ปีี
2562

รวม

-

ง)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
อัันดัับ

1
2
3
4
5
6
		

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

บำำ�เหน็็จ
เบี้้�ยประชุุม กรรมการ
(บาท/ปีี) (บาท/ปีี)

ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
� 176,000.00
นายสดาวุุธ เตชะอุุบล(1) กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
นายสุุริิยะ ปััตตพงศ์์(2)
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
รวม		
176,000.00

หมายเหตุุ (1) นายสดาวุุธ เตชะอุุบล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึงวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563
(2) นายสุุริิยะ ปััตตพงศ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 21 พฤษภาคม 2563

-              -    176,000.00
- 176,000.00
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B) Remunerations of the Audit Committee
No.

Name

1
2
3
4

Dr. Chokchai Aksaranan
Dr. Vikrom Koompirochana
Mr. Bin Wieringa(1)
Mr. Pachara Yutidhammadamrong(2)
Total

Position

Chairman
Member
Member
Member

Meeting
Annual
Bonus
Allowance Allowance for year
(Baht/Year) (Baht/Year) 2019 (Baht)

Total

225,000.00
225,000.00
168,750.00
168,750.00
93,750.00			 93,750.00
18,750.00
18,750.00
506,250.00
168,750.00

Remarks (1) Mr. Bin Wieringa acts as the member of the Audit Committee since May 28, 2020.
(2) Mr. Pachara Yutidhammadamrong resigned on January 31, 2020

C) Remunerations of the Nomination and Remuneration Committee
No.

1
2
3

Name

Mr. Surabhon Kwunchaithunya
General Lertrat Ratanavanich
Mr. Bin Wieringa
Total

Position

Chairman
Member
Member

Meeting
Annual
Bonus
Allowance Allowance for year
(Baht/Year) (Baht/Year) 2019 (Baht)

Total

110,000.00             -              -   
82,500.00
82,500.00             -              -   
275,000.00
-

110,000.00
82,500.00
82,500.00
275,000.00

Meeting
Annual
Bonus
Allowance Allowance for year
(Baht/Year) (Baht/Year) 2019 (Baht)

Total

D) Remunerations of the Risk Management Committee
No.

1
2
3
4
5
6

Name

Dr. Vikrom Koompirochana
Mr. Sadawut Taechaubol(1)
Mr. Thanachote Rungsitivat
Mrs. Pannarat Bhanpato
Dr. Charoenchai Lengsiriwat
Mr. Suriya Pattaphongs(2)
Total

Position

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member

      176,000.00              -              -    176,000.00
176,000.00
176,000.00

Remarks (1) Mr. Sadawut Taechaubol holds the position until May 21, 2020.
(2) Mr. Suriya Pattaphongs acts as a member of the Risk Management Committee since May 21, 2020.
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จ)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
อัันดัับ

1
2
3
4
		

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

บำำ�เหน็็จ
เบี้้�ยประชุุม กรรมการ
(บาท/ปีี) (บาท/ปีี)

นายจัักรกฤศฏิ์์  � พาราพัันธกุุล ประธานคณะกรรมการด้้าน       
44,000.00
การกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี
นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
กรรมการด้้านการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี
นายสุุรพล  ขวััญใจธััญญา กรรมการด้้านการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี      33,000.00
นายธนโชติิ รุ่่�งสิทิ ธิิวัฒั น์์
กรรมการด้้านการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีี
รวม
77,000.00

โบนััส
ประจำำ�ปีี
2562

รวม

-

-

44,000.00

-

-

33,000.00
77,000.00

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและผล
การดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน โดยในปีี 2563 บริิษััทมีีผู้้�บริิหารจำำ�นวน 5 คน มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารรวมทั้้�งสิ้้�น 26.18 ล้้านบาท
“ผู้้�บริิหาร” หมายความถึึง กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารสี่่�รายแรกต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการลงมา และผู้้�บริิหารรายที่่�สี่่�ทุุกราย โดยไม่่รวม
ถึึงผู้้�บริิหารสููงสุุดของฝ่่ายบััญชีีหรืือการเงิิน หากตำำ�แหน่่งนั้้�นไม่่ได้้อยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับผู้้�บริิหารรายที่่�สี่่� สำำ�หรัับบริิษััท ถืือว่่าผู้้�บริิหารของบริิษััท
มีีทั้้�งหมด 5 ราย ได้้แก่่ กรรมการผู้้�จััดการ (1), รองกรรมการผู้้�จััดการ (1), ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส (3)
ค่่าตอบแทนอื่่�น

กรรมการไม่่ได้้รับั ค่่าตอบแทนอื่่น�  ยกเว้้นพนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษัทั ซึ่่ง� ได้้รับั เลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการ จะได้้รับั ค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์
ในฐานะที่่�เป็็นพนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษััท ซึ่่�งเป็็นไปตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี

ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และบริิษััทย่่อย เป็็นรายเดีียวกััน โดยมีีค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ดัังต่่อไปนี้้�
1)	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
		 ในปีี 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่าย ค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ให้้แก่่
• ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำำ�นวนเงิินรวม 830,000 บาท
• สำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด
ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำำ�นวนเงิินรวม - บาท
2)	ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fee)
ในปีี 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่�น ซึ่่�งได้้แก่่
• ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ในรอบปีีบัญั ชีีที่่ผ่� า่ นมามีีจำำ�นวนเงิินรวม - บาทและจะต้้องจ่่ายในอนาคตอัันเกิิดจากการตกลงที่่�ยังั ให้้บริกิ าร
ไม่่แล้้วเสร็็จในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำำ�นวนเงิินรวม - บาท
• สำำ�นักั งานสอบบััญชีีที่่ผู้� ้�สอบบััญชีีสัังกัดั  บุุคคล หรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นักั งานสอบบััญชีีดัังกล่่าว ในรอบปีีบัญั ชีี
ที่่�ผ่่านมามีีจำำ�นวนเงิินรวม - บาท และจะต้้องจ่่ายในอนาคตอัันเกิิดจากการตกลงที่่�ยังั ให้้บริิการไม่่แล้้วเสร็็จในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมา
มีีจำำ�นวนเงิินรวม - บาท
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E) Remunerations of the Good Corporate Governance Committee
No.

1
2
3
4

Name

Mr. Chakkrit Parapuntakul
Mr. Sadawut Taechaubol
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Mr. Thanachote Rungsitivat
Total

Position

Chairman
Member
Member
Member

Meeting
Annual
Bonus
Allowance Allowance for year
(Baht/Year) (Baht/Year) 2019 (Baht)

      44,000.00
      33,000.00
77,000.00

-

-

Total

44,000.00
33,000.00
77,000.00

Executives Remunerations

The Executives’ remuneration was complied with the rules and policy as stipulated by the Board of Directors, which
shall be consistent with the Company’s performance and each Executives’ performance. In 2020, the Company has paid the
remunerations to 5 executives totaled to Baht 26.18 million.
“Executives” means the President and the first four positions of executives following the President, which also include
up to the forth executives in each level as such but exclude the head of the accounting and financial department, unless it
would be in the same level as the said first four positions. The Company assumed that currently it has 5 executives, namely,
the Present (1), the Senior Executive Vice President (1), the First Executive Vice President (3).
Other remuneration

Directors do not receive other remuneration, except the Company’s employees who are appointed to be a director
will receive compensation and benefits as an employee of the Company in accordance with the Company’s Articles of Association.
The Auditor’s Remuneration

The auditor of the Company was the same as of its affiliates, which received the auditing fee as follows:
1) Audit Fee

During 2020, the Company and its affiliates paid the audit fee to:
• the Company’s and its affiliates’ auditor for the last accounting period at the rate of Baht 830,000 in
total; and
• the office of auditor, including related person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the Office of the
auditor, for the last accounting period at the rate of Baht  - in total.
2) Non-Audit Fee

During 2020, the Company and its affiliates paid the remuneration for the other services to:
• the Company’s auditor for the last accounting period at the rate of Baht - in total and the future payment
arising from the unfinished services within the last accounting period at the rate of Baht - in total; and
• the office of auditor, including related person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the Office of the
auditor, for the last accounting period at the rate of Baht - and the future payment arising from the unfinished
services within the last accounting period at the rate of Baht - in total.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

บุุคลากร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 306 คน ประกอบด้้วย กรรมการผู้้�จััดการ จำำ�นวน 1 คน โดยประธานคณะกรรมการ
บริิหารรัักษาการในตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ สัังกััดกรรมการผู้้�จััดการ จำำ�นวน 3 คน สายบริิหารกองทุุน จำำ�นวน 50 คน สายการขายและ
การตลาด จำำ�นวน 130 คน สายกลยุุทธ์์องค์์กร จำำ�นวน 4 คน สายปฏิิบัติั ิการลงทุุน จำำ�นวน 79 คน ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ จำำ�นวน 4 คน ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน จำำ�นวน 4 คน ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง จำ�ำ นวน 5 คน ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและบริิหาร
ทั่่�วไป จำำ�นวน 18 คน ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท จำำ�นวน 5 คน และฝ่่ายวางแผนกลยุุทธ์์ จำ�ำ นวน 3 คน
ผลตอบแทนรวมของพนัักงาน

บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานในการรัับสมััครและจ้้างงานโดยเคร่่งครััดทุุกประการ  โดยกำำ�หนดอััตราค่่าจ้้าง
ไม่่ต่ำำ��กว่่าค่่าจ้้างแรงงานขั้้�นต่ำำ��ตามกฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งอััตราค่่าจ้้างของบริิษััทมิิได้้กำำ�หนดไว้้ตายตััวแต่่มีีการปรัับขึ้้�นตามผลงานของพนัักงานใน
แต่่ละปีี
สำำ�หรัับในปีี 2563 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนของพนัักงาน (รวมผู้้�บริิหารทุุกคน) รวมทั้้�งสิ้้�น 366.14 ล้้านบาท (ในรููปของเงิินเดืือน โบนััส 
และเงิินสบทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้ยงชีี
� พ) นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้มีีการให้้สวััสดิิการเพิ่่�มเติิมในหลากหลายรููปแบบ ดัังนี้้�
1) เงิินพิิเศษที่่�ผููกกัับผลงาน เช่่น โบนััสจากการทำำ�งานที่่�ได้้เกิินเป้้าหมาย รางวััลโครงการพนัักงานเกีียรติิยศดีีเด่่น ค่่าคอมมิิชชั่่�นตาม
สััดส่่วนการขาย เป็็นต้้น
2) เงิินพิิเศษที่่�เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน เช่่น ค่่าทำำ�งานในวัันหยุุด เบี้้ย� ขยััน เป็็นต้้น
3) ผลประโยชน์์อื่่�นๆ เช่่น ค่่าเดิินทางปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่�ทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมถึึงค่่าทำำ�งานล่่วงเวลา เป็็นต้้น
ทั้้งนี้
�  อั
้� ตั ราค่่าจ้้างของพนัักงานแต่่ละคนอาจแตกต่่างกัันตามผลการปฏิิบัติั งิ านของแต่่ละบุุคคล โดยไม่่พิจิ ารณาถึึงความแตกต่่างทางด้้าน
เชื้้�อชาติิ สีีผิิว ศาสนา เพศสภาพ อายุุ สััญชาติิ สิิทธิิความเป็็นพลเมืือง ความนิิยมทางเพศ ความพิิการ หรืือถิ่่�นกำำ�เนิิด
นอกจากนี้้ บริ
� ิษััทยัังได้้มีีการปรัับปรุุงสวััสดิิการและความปลอดภััยแก่่พนัักงานรวมถึึงครอบครััวของพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกเหนืือ
จากตามที่่ก� ฎหมายระบุุไว้้ เพื่่อ� ให้้พนัักงานมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีีท่
� า่ มกลางสภาวะเศรษฐกิิจที่่มีี� การเปลี่่�ยนอยู่่�ตลอดเวลา โดยสวััสดิกิ ารและผลประโยชน์์
ของพนัักงานที่่�จัับต้้องได้้ ณ ปััจจุุบััน มีีดัังต่่อไปนี้้�
1)   กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
2)   ประกัันชีีวิิต ประกัันอุุบัติั ิเหตุุ  และประกัันสุุขภาพ (มีีจััดประกัันสุุขภาพให้้แก่่ คู่่�สมรสและบุุตรด้้วย)
3)   การฉีีดวััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันโรคติิดต่่อ
4)   การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีีของพนัักงาน
5)   สวััสดิิการด้้านทัันตกรรมและสายตาของพนัักงาน
6)   เงิินสนัับสนุุนการศึึกษาให้้แก่่บุุตรพนัักงาน
7)   โครงการพนัักงานเกีียรติิยศอายุุงาน
8)   การสััมมนาพนัักงานประจำำ�ปีี
9)   การจััดงานสัังสรรค์ปี์ ีใหม่่ประจำำ�ปีี
10)   การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความคิิดริิเริ่่�มและมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารและพััฒนาองค์์กร
11)   การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพพนัักงาน โดยจััดให้้มีีห้้องออกกำำ�ลัังกายและสนัับสนุุนการออกกำำ�ลัังกายในรููปแบบต่่างๆ ทั้้�งในที่่�
ทำำ�งานและภายนอกสถานที่่�ทำำ�งาน เช่่น ชมรมฟุุตบอล ชมรมโยคะ ชมรมปิิงปอง และชมรมแบดมิินตััน
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Human Resources
As of December 31, 2020, there were 306 employees in the Company consisting of 1 President acting by the Chairman
of the Executive Committee, apart from the said, there were also some employees joining other units/divisions, including 3
persons for the President Office, 50 persons for Fund Management Division, 130 persons for Sale and Marketing Division, 4
persons for Corporate Strategy Division, 79 persons for Fund Operation Department, 4 persons for the Internal and IT Audit
Department, 4 persons for Compliance Department, 4 persons for Risk Management Department, 18 persons for Human Resource
and General Administration Department, 5 persons for Corporate Accounting and Finance Department and 3 persons for
Strategic Planning Department.
Total Staff Remuneration

The Company has complied with the laws and regulations in relation to the recruitment and employment strictly in all
respects, which is generally not less than the minimum wage by laws. However, the Company’s minimum-base wages are not
a fixed rate, the wages will be adjusted in accordance with the employee’s performance each year.
In 2020, the Company’s expenses in terms of staff remuneration (including all executives) were Baht 366.14 million (paid
through fixed salaries, bonuses, and contribution of provident fund). The Company also provided additional welfares in various
forms as follows;
1) Extra money according to the performance such as bonus for achieving target, the honored award for the best
		 employee, commission from sale portion, etc.
2) Extra money relating to working nature, such as, pay for work on holidays, diligence allowance, etc.
3) Other benefits, such as, travelling expenses for working outside either local area or foreign countries, overtime pay,
		etc.
In this regard, the wage of each employee may different from others based on performance of each employee
without regard to the difference of race, color, religion, gender, age, nationality, citizenship, sexual orientation, disability or
origin.
In addition to those prescribed by laws, the Company also regularly provided its employees and their families’ welfare
and safety, apart from those specified by laws, for good living qualities during the continually changing of economic
circumstances. Currently, the welfare and interests of employees are as follows:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Provident fund
The annual insurance on health, accident, and life contracts for the benefits of the employees and their families
Vaccine program for protecting contagious disease
Annual health check-up campaign
Dental and optical welfare
Subsidy for educational support of the employees’ children
The honored award for the most loyalty employee
Annual seminar
Annual new year party
The employees’ creativity, management and development skill supporting activities
The employees’ health supporting activities by providing exercise room and supporting various exercising program
both inside and outside the workplace.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การพััฒนาบุุคลากร

บริิษััทให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร จึึงมีีการกำำ�หนดแผนการพััฒนาพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับ วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ
และค่่านิิยมของบริิษััท โดยเน้้นการพััฒนาพนัักงานให้้มีีความเป็็นมืืออาชีีพเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้เข้้ารัับการอบรมสััมมนา
โดยเชิิญวิิทยากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ มาให้้ความรู้้� รวมทั้้ง� ให้้พนัักงานเข้้ารัับการอบรมกัับสถาบัันภายนอกที่่มีีค
� วามเชี่่ย� วชาญทั้้ง� ภายในประเทศ
และต่่างประเทศ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังให้้ความสำำ�คััญในการให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ
ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�น 31 หลัักสููตร ตามแผนการพััฒนาพนัักงาน หรืือคิิดเป็็นจำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมรวม
ทั้้ง� หมด 2,852.50 ชั่่�วโมง ซึ่่งปร
� ะกอบด้้วย การฝึึกอบรมภายในบริิษัทั จำำ�นวนทั้้งสิ้้
� น� 3 หลัักสููตร และหลัักสููตรอบรมภายนอกจำำ�นวนทั้้งสิ้้
� น� 28 หลัักสููตร 
คิิดเป็็นค่่าใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 1.34 ล้้านบาท โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมการอบรมทั้้�งหมด 299 คน ซึ่่�งในจำำ�นวนนี้้�พนัักงานหลายคนได้้รัับการ
อบรมมากกว่่าหนึ่่ง� หลัักสููตร เมื่่�อคิิดคำำ�นวณเป็็นจำำ�นวนวัันอบรมต่่อพนัักงานเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 1.36 วัันต่่อคนต่่อปีี โดยบริิษััทได้้ดำ�ำ เนิินการเกี่่�ยวกัับการ
พััฒนาพนัักงาน ดัังนี้้�
หลัักสููตร

กลุ่่�มพนัักงาน
เป้้าหมาย

จำำ�นวนชั่่�วโมง
การฝึึกอบรม
เฉลี่่�ยทั้้�งหมดต่่อคน

เป้้าหมาย
การจััดหลัักสููตร

1. จััดให้้มีีหลัักสููตรการฝึึกอบรมมาตรฐานของบริิษััท
โดยเน้้นความรู้้�ด้้าน Management Skills, Business
Conceptual Skills และ Technical Skills

พนัักงานทุุกระดัับ

9.35

เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพพนัักงานใน
ความรู้้�ด้้านการจััดการ การ
ทำำ�งานเป็็นทีีม และทัักษะที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติงิ าน

2. จััดให้้มีีการอบรมและทำำ�การทดสอบเรื่่�องการป้้องกััน
และปราบปรามการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทาง
การเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธ
ที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููง

พนัักงานทุุกระดัับ

6

เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้� 
ความเข้้าใจ และปฏิิบัติั ิงาน
ได้้ถููกต้้อง ตามกฎ ระเบีียบ 
และข้้อบัังคัับของทางการ

3. เพิ่่�มโอกาสในการเรีียนรู้้�และเพิ่่�มศัักยภาพของพนัักงาน
โดยบริิษััทได้้ให้้การสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาหลัักสููตร
ต่่างๆ ดัังนี้้�
3.1 หลัักสููตร Chartered Financial Analyst (CFA)
3.2 หลัักสููตร Certified Investment and  
Securities Analyst (CISA)
3.3 หลัักสููตร Financial Risk Manager (FRM)
3.4 หลัักสููตร Chartered Alternative Investment
Analyst (CAIA)
3.5 หลัักสููตร Certified Financial Planner (CFP)
3.6 หลัักสููตร Certified Internal Auditor (CIA)
3.7 หลัักสููตรอื่่�นๆ ที่่�บริิษััทพิิจารณาเห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบััติิงาน

มีีพนัักงานยื่่�นความ
พนัักงานที่่�ต้้องใช้้
ความรู้้� ในการปฏิิบัติั ิ จำำ�นงขอรัับและได้้รับั
งานตามตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� ทุุนจำำ�นวน 7 ราย
(พิิจารณาให้้ทุุนราย
บุุคคล ตามหน้้าที่่�และ
ตำำ�แหน่่ง)

เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้� 
และได้้รัับใบอนุุญาตในการ
ประกอบวิิชาชีีพ ตาม
ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบ
หมาย

อนึ่่ง 
� นอกจากที่่บริ
� ษัิ ทั ได้้ส่ง่ เสริิมให้้พนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมตามหลัักสููตรต่่าง ๆ เหล่่านี้้เ� พื่่อ� พััฒนาตนเองแล้้วพนัักงานยัังใช้้เป็็นความ
รู้้�ในการเข้้ารัับการทดสอบและขอใบอนุุญาตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้วย
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Human Resources Development

The Company recognizes in developing its staffs’ potential by planning human resources development in harmonizing
with the Company’s vision, mission and core value. To accomplish such goal, the employees are intentionally developed to be
a professional as qualified in the international standard. The Company also encouraged its staffs to attend external seminars
organized by proficient institutes, both domestic and foreign.  Moreover, the Company has highlighted all employees to perform
their duties in compliance with the Good Corporate Governance Principles and business ethics.
In 2020, the Company has organized 31 training courses or equivalent to 2,852.50 hours, in total, for the employees in
accordance with the human resource development plan, comprising 3 internal courses and 28 external courses at the combined
cost of Baht 1.34 million. The number of participants was 299 persons, which meant some employees attended more than one
course over the year and the average training ratio for each staff was at 1.36 days per person per year. The Company’s
activities in connection with the human resources development were as follows:
Training Program

1. Standard training programs especially in the
management skills, business conceptual skills,
and technical skills

Target
Employee

Average Total
Training Hour per
person

Objective of the
Training Program

Employees in every
level

9.35

To increase efficiency of
employees’ knowledge in
management, teamwork
and related skills in
performing duties.

6

To provide employees
with the knowledge,
understanding and to
ensure their operation to
comply with the rules and
regulations of the official.

2. The training and testing on the laws of anti-money Employees in every
laundering and counter-terrorism and proliferation level
of weapon of mass destruction Financing

3. To increase learning opportunities of employees
and develop their potentialities by providing
scholarships for the following programs:
3.1 Chartered Financial Analyst (CFA) program
3.2 Certified Investment and Securities Analyst
(CISA) program
3.3 Financial Risk Manager (FRM) program
3.4 Chartered Alternative Investment Analyst
(CAIA) program
3.5 Certified Financial Planner (CFP) program
3.6 Certified Internal Auditor (CIA) program
3.7 Other program which the Company think fit
		 for its business

7 employees
Considering
applied and
scholarships for
employees individu- received scholarship
ally as required for
performing their
position and duties

To enable the employees
to qualify with knowledge
and acquire a license
required for the position
as assigned.

In this connection, the Company also supported the employee’s examinations on those programs for acquiring
licenses relating to the Company’s business.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

สุุขภาพและความปลอดภััยในการทำำ�งาน

บริิษัทั จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีแี ก่่พนัักงาน ทั้้�งที่่�ประจำำ�สำำ�นักั งานใหญ่่ และประจำำ�ที่่�สำำ�นักั งานสาขาต่่าง ๆ โดยจััดให้้มีีโปรแกรม
การตรวจสุุขภาพที่่�หลากหลายและเหมาะสมตามช่่วงอายุุของพนัักงาน ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 ช่่วงอายุุ ได้้แก่่ ช่่วงพนัักงานอายุุ ต่ำ�ำ� กว่่า 35 ปีี และช่่วง
พนัักงานอายุุ 35 ปีีขึ้้�นไป พนัักงานสามารถเลืือกตรวจสุุขภาพกัับแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ณ โรงพยาบาลชั้้�นนำำ�ต่่างๆ ที่่�ได้้มาตรฐานสากล ในจัังหวััดที่่�
ตั้้�งของสำำ�นัักงานที่่�พนัักงานปฏิิบััติิงานอยู่่�  นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดให้้มีีการประกัันสุุขภาพกลุ่่�มแบบรายปีีเพื่่�อให้้การคุ้้�มครองดููแลรัักษาพยาบาลให้้
แก่่พนัักงานในยามเจ็็บป่ว่ ยตลอดระยะเวลาการทำำ�งานให้้แก่่บริษัิ ทั  จััดให้้มีีห้อ้ งพยาบาลในสถานประกอบการเพื่่�อพัักชั่่ว� คราวกรณีีมีีการเจ็็บป่ว่ ยเล็็ก
น้้อย และยัังมีีการปรัับปรุงสวั
ุ สดิ
ั กิ ารให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั ด้้วย อาทิิ การจััดให้้มีีการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดต่่อเพิ่่ม� เติิมในช่่วงที่่�มีีความ
สุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการระบาดของโรค เป็็นต้้น
ข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
สััดส่่วนการลาของพนัักงานแบ่่งตามประเภท

ลาป่่วย (ร้้อยละ)*
ลาหยุุดจากการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน (ร้้อยละ)*
อื่่�นๆ (ร้้อยละ)*
จำำ�นวนวัันลาป่่วยเฉลี่่�ยต่่อพนัักงาน (วััน)
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบัติั ิเหตุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน (ราย)
หมายเหตุุ *คำำ�นวณจากจำำ�นวนการลารวมของพนัักงานของแต่่ละปีี (รวม เข้้า-ออก ระหว่่างปีี)

2563

2562

2561

67.34
32.66
3.82
-

76.30
23.70
4.62
-

77.04
23.35
4.57
-
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Occupational Health and Safety

Generally, the Company provides annual health check-up program with a variety and appropriation for each group
of age, dividing into 2 groups in total, namely a group of employees under 35 years and above 35 years. By this program, the
employees have an option to choose their health check-up program with any leading Hospital with international standard
located within provincial areas where each employee works. The Company also provides an additional group health insurance
on a yearly basis for any sickness during their work for the Company, a nursing room within a business place for any minimal
sickness and updates the welfares to be proper with current situations, such as, an additional provision of vaccine for communicable diseases during a vulnerable outbreak period.
Staff Health and Safety Information
Proportion of average leave days of staff classified by type

Sick Leave (%)*
Work related injury and sick leave (%)*
Others (%)*
Number of average sick leave days (days/person)
Work related accident death (persons)

2020

2019

2018

67.34
32.66
3.82
-

76.30
23.70
4.62
-

77.04
23.35
4.57
-

Remark *Calculated from the total number of employees leaves of each year (included in-out during the year)
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ประกอบด้้วย กระทรวงการคลััง  ธนาคารออมสิิน บริิษััท
คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์ จำ
์ ำ�กััด (มหาชน) และเป็็นบริิษััทจััดการกองทุุนบริิษััทเดีียวที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษััทจึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  โดยยึึดมั่่�นในอุุดมการณ์์ซึ่่�งได้้ถืือปฏิิบััติิสืืบเนื่่�องกัันมาเป็็นเวลานานภายใต้้กรอบจรรยาบรรณที่่�มีีการพััฒนา
ให้้เหมาะสมกัับความเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่อ� เสริิมสร้้างให้้บริษัิ ทั มีีระบบการบริิหารกิิจการที่่�มีีประสิิทธิิภาพและเป็็นพื้้น� ฐานในการ
ขยายธุุรกิิจให้้เจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย โดยถืือแนวทางปฏิิบัติั ิตามข้้อพึึงปฏิิบััติิ
ที่่�ดีีสำำ�หรัับกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับ
บริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Company, 2012) ตามแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยกำำ�หนด และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies,
2017) ตามแนวทางที่่�สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด โดยบริิษัทั ได้้เปิิดเผยข้้อมููลในเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายผ่่านช่่องทางต่่างๆ เช่่น ในรายงานประจำำ�ปีี แบบ 56-1 และเว็็บไซต์์ของบริิษััทเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย และหลากหลายช่่องทางมากขึ้้�น
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดให้้คณะกรรมการด้้านการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีีมีีการทบทวนนโยบายการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
ทุุกปีีเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริษัิ ทั จดทะเบีียน เพื่่อ� ครอบคลุุมในประเด็็นต่่างๆ อาทิิ สิิทธิิมนุุษยชน แรงงาน สุุขภาพ
อนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน การรัักษาความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การใช้้ข้้อมููลภายใน การต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� การควบคุุมภายใน และการเปิิดเผยข้้อมููล เป็็นต้้น โดยปััจจุุบันั นโยบายการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการของบริิษัทั ประกอบด้้วยส่่วนต่่างๆ
ดัังนี้้�

ส่่วนที่่� 1 สิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลบริิษััท สิิทธิิในการออกเสีียง สิิทธิิที่่�จะได้้รับั การดููแลอย่่างเป็็น
ธรรม และสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการอำำ�นวยความสะดวกในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น และสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ภายในหรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก โดยบริิษััทได้้กำำ�หนดสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ ดัังนี้้�


ผู้้�ถืือหุ้้�น

1. สิิทธิิที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับ
1.1 สิิทธิิในการออกเสีียงและแสดงความคิิดเห็็น
1.2 สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมในการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คััญ
1.3 สิิทธิิในการคััดเลืือกกรรมการบริิษััท
1.4 สิิทธิิในการได้้รัับเงิินปัันผลและผลตอบแทนอื่่�นๆ โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานในอััตรา
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น
1.5 สิิทธิิในการได้้รับข้
ั ้อมููลข่่าวสารอย่่างโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้
2. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีภายใน 4 เดืือนหลัังจากวัันสิ้้�นปีี โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และสารสนเทศเกี่่�ยวกัับ
สถานที่่� เวลา วาระ และเรื่่�องที่่�ต้้องพิิจารณา โดยประกาศผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทและจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า
เป็็นเวลาอย่่างน้้อย 21 วััน รวมทั้้�งประกาศแจ้้งการจััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันอย่่างน้้อย 1 ฉบัับ
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Corporate Governance
The major shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited consist of Ministry of Finance, the
Government Savings Bank and Country Group Holdings Public Company Limited. The Company is the only asset management
company in Thailand listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Therefore, the Company recognizes the importance of the
Good Corporate Governance principles. To the extent of business ethics, the Company insisted in the said doctrine
continually, by which are developed properly to reflect all economic and social alterations for the effectiveness and
efficiency of management systems, as well as a fundamental of business expansion for continuous growth as well as boosts up
the shareholders’, investors’ and stakeholders’ trust as per the Code of Best Practices for Directors of Listed Company and the
Principle of Good Corporate Governance for Listed Company, 2012 as defined by the Stock Exchange of Thailand and the
corporate Governance Code for Listed Companies, 2017 as defined by the SEC. To facilitate all stakeholders to access
the Company’s information easily with variety choices, the Company has disclosed its related information, including its
shareholders, investors and other stakeholders via many channels, such as annual report, annual registration statement (Form
56-1) and the Company’s website.
The Board of Directors has assigned the Good Corporate Governance Committee to regularly review the good
corporate governance policy every year to ensure that the Company complies with the corporate governance principles for
the listed companies to cover various issues i.e., human rights, labour, health and sanitation & work safety, security, environment,
conflict of interest, use of inside information, anti-corruption, internal control, and disclosure of information. Currently, the good
corporate governance policies of the Company are as follows:

Part 1 The Rights and Equitability of Shareholders and other Stakeholders
The Company recognizes the rights of the shareholders; including right to receive the Company’s information, voting
right, right for equitable treatment and right to receive the facilitation in attending the shareholders’ meeting, and of other
stakeholders, either internal or external. To do so, the Company has specified the right and equitability of shareholders and
other stakeholders as the following:


Shareholders

1. Rights which the shareholders are entitled to receive:
1.1 Right to vote and express opinion;
1.2 Right to participate in any material change;
1.3 Right to nominate the directors;
		 1.4 Right to receive the dividend and other consideration. Currently, the Company has distribution of the dividend
from overall operation at the rate of no less than 50 percent of net profit;
		 1.5 Right to receive information with transparent and examinable.
2. The Company holds the annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of fiscal year.
				 The shareholders shall receive the invitation letter and information of place, time, agendas and other matters for
consideration, together with publicizing the said information via the Company’s website and sending a copy of
				 invitation letter to shareholders at least 21 days in advance before the meeting date. In this regard, the detail of
				 the annual general meeting of shareholders as such shall also be published, at least, in one newspaper.
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3. บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นรวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน ในการเข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััท
ได้้คััดเลืือกสถานที่่�จััดการประชุุมที่่�มีีการคมนาคมสะดวกและเพีียงพอสามารถเข้้าถึึงได้้ทั้้�งการเดิินทางโดยรถส่่วนบุุคคลและระบบ
ขนส่่งมวลชน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเดิินทางเข้้าร่่วมการประชุุมได้้อย่่างสะดวก
4. เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นจััดส่่งเอกสารลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
ในวัันประชุุม และจััดช่่องทางการลงทะเบีียน ณ สถานที่่�จััดการประชุุมสำำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นบุุคคลธรรมดาและนัักลงทุุนสถาบััน โดยบริิษััท
ได้้นำำ�ระบบบาร์์โคด (Barcode) มาใช้้ในการลงทะเบีียนและนัับคะแนนเสีียง  เพื่่�อช่่วยให้้ขั้้�นตอนการลงทะเบีียนและการประมวล
ผลการลงคะแนนเสีียงเป็็นไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และได้้จััดเตรีียมอากรแสตมป์์ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการมอบฉัันทะ ทั้้�งนี้้� เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น  
5. การจััดการประชุุมอย่่างโปร่่งใสและมีีกลไกที่่�สามารถตรวจสอบได้้เป็็นไปตามวิิธีีการจััดประชุุมที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท
ซึ่่�งรวมทั้้�งเป็็นไปตามวาระและรายละเอีียดที่่�ปรากฏในหนัังสืือนััดประชุุม พร้้อมทั้้�งสนับสนุ
ั ุนให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ที่่�ปรึึกษา
กฎหมายและผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างพร้้อมเพรีียงกัันเพื่่�อตอบคำำ�ถามและรัับทราบความคิิดเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยก่่อน
เริ่่�มการประชุุม ประธานในที่่�ประชุุมได้้ชี้้�แจงให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ทราบถึึงวิิธีีลงคะแนนเสีียงและสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นไว้้อย่่างชััดเจน ระหว่่าง
การประชุุม ประธานในที่่ปร
� ะชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการซัักถามการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และแสดง
ความคิิดเห็็น ตลอดจนข้้อเสนอแนะต่่างๆ ก่่อนการออกเสีียงเพื่่�อลงมติิในแต่่ละระเบีียบวาระการประชุุม โดยบริิษััทจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษา
กฎหมายอิิสระภายนอกเป็็นผู้้�ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียง
6. วาระที่่�สำำ�คััญที่่�ต้้องนำำ�เสนอในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติ ปร
ิ ะกอบด้้วย
6.1 การอนุุมัติั กิ ารแต่่งตั้้ง� กรรมการ โดยมีีข้้อมููลประกอบการพิิจารณาบุุคคลที่่เ� สนอแต่่งตั้้ง 
� เช่่น อายุุ การศึึกษา ความรู้้� ประสบการณ์์
ในธุุรกิิจ เป็็นต้้น
6.2 การอนุุมััติิเกณฑ์์การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ บุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้ปฏิิบััติิงาน
6.3 การอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
6.4 การอนุุมััติิงบดุุลและงบกำำ�ไรขาดทุุน
6.5 การอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล หรืือผลตอบแทนอื่่�นๆ
6.6 ประเด็็นสำำ�คััญอื่่�นๆ เช่่น การเพิ่่�มทุุน การรวมกิิจการ เป็็นต้้น (ถ้้ามีี)
7. ภายหลัังจากเสร็็จสิ้้น� การประชุุม ฝ่่ายกฎหมายได้้จัดั ทำำ�รายงานการประชุุม โดยบัันทึึกสาระสำำ�คัญั อย่่างชััดเจนเกี่่ย� วกัับรายชื่่�อกรรมการ
ที่่เ� ข้้าร่่วมประชุุม รวมถึึงประเด็็นซัักถามต่่างๆ และข้้อคิิดเห็็นโดยสรุุป ทั้้งนี้
� ้� มติิที่่ปร
� ะชุุมบัันทึึกแยกเป็็นคะแนนที่่เ� ห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย 
หรืืองดออกเสีียง  และจััดเก็็บรายงานการประชุุมพร้้อมทั้้�งได้้นำำ�รายงานการประชุุมดัังกล่่าวเผยแพร่่ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่�
www.mfcfund.com ภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น เพื่่อ� ให้้ทุกุ ฝ่่ายสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่ง� เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กับดู
ั แู ล
กิิจการที่่�ดีี
8. ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถรัับรู้้� ข้้อมููล ข่่าวสาร  ของบริิษััทได้้จากบริิษััท และสื่่�อต่่างๆ เช่่น Website รวมถึึงสามารถขอข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้
โดยติิดต่่อตรงที่่�บริิษััท ทางหมายเลข 02-649-2000 หรืือโทรสาร 02-649-2100 และ 02-649-2111
โดยสรุุปในปีี 2563 บริิษััทได้้มีีการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น 1 ครั้้�ง คืือ การประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 46 เมื่่�อวัันที่่� 22
เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้้องประชุุมบริิษััท ชั้้�น 23 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุุงเทพฯ 10110 โดยมีีกรรมการของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุม จำำ�นวน 10 คน ซึ่่�งรวมถึึง ประธานกรรมการบริิษััท ประธานกรรมการบริิหาร ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง  และคณะจััดการของบริิษััทได้้เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างพร้้อม
เพรีียงกััน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่่เข้้าร่่วมประชุุมเนื่่�องจากมีีปััญหาสุุขภาพซึ่่�งเป็็นความเสี่่�ยงในสถานการณ์์การระบาดของโรค
โควิิด-19 รวมทั้้�งจััดให้้มีีผู้้�ตรวจการ (Inspector) ซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�แทนของผู้้�สอบบััญชีีได้้เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและตอบข้้อซัักถาม

ANNUAL REPORT 2020

99

3. The Company has internal policy to promote and facilitate shareholders and institutional investors to participate in
				 the annual general meeting. The Company has chosen a conference venue with a comfortable, adequate and
				 accessible in transportation both by personal car and mass transit so that the shareholders can attend the meeting
				 conveniently.
4. Offering an opportunity to the shareholders for submission of attendance registration documents prior to the date
				 of meeting in order to shorten a time of verification documents in the date of meeting. The Company provide
				 registration channel at the conference venue for shareholders, either natural person or institutional investors.
				 The company has implemented a barcode system for used in the registration and casting vote for expeditious
				 process of registration and cast voting evaluation. Stamp duty has provided by the Company to facilitate the
				 shareholders for given proxy.
5. The meeting shall be transparently organized with checkable mechanism in compliance with the meeting
organization stipulated in the Company’s Article of Association and the invitation documents. The Company gives
				 support to the directors, executives, legal advisor and auditors to attend the annual general meeting of shareholders,
all together, for answering and acknowledging of shareholders’ opinion. Before the meeting, voting method and
				 rights of shareholders shall be informed by the chairman of the meeting to the shareholders. During the meeting,
				 chairman of the meeting shall offer the shareholders an equally opportunity to inquiry the Company’s operations,
				 comment, and suggest in any issues before voting of each of agendas. In the meantime, the Company arranges
				 the external independent legal advisor to attend the meeting as the voting inspector.
6. The agendas proposed to consideration of the shareholders’ meeting comprise of the following matters:
6.1 Approval of nominating directors together with preliminary details of each candidate; such as age, education,
knowledge, business experience.
6.2 Approval of the principles of remuneration of directors and other committees appointed by the Board of Directors.
		 6.3 Approval of appointing the Company auditors and fixing the audit fee.
		 6.4 Approval of adopting the audited balance sheet and income statements.
		 6.5 Approval of dividend payment and other consideration.
6.6 Other important matters, such as capital increase, merger, etc. (if any)
7. Upon completion of the meeting, the Legal Service Department prepared minutes of the meeting which has
				 clearly recorded all principal information, including a list of attending directors, questions-answers and summary
opinions, by showing resolutions either approved, disapproved or abstained votes for each agenda and also kept
and publicized the said minutes via the Company’s website at www.mfcfund.com, within 14 days as from the
				 meeting date, in order to be examinable and to comply with the good corporate governance principles.
8. The Shareholders are able to receive all relevant information either from the Company or via other medium, such
				 as the Company’s website, and may be able to request for additional information by contacting directly to the
Company via either phone number: 02-649-2000 or fax number: 02-649-2100 and 02-649-2111.
In 2020, the Company held the shareholders’ meeting 1 time in total, which is the 46th Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) on April 22, 2020, at 10:30 hrs. at the Company’s meeting room, 23rd Floor, Column Tower, 199 Rachadapisek
Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110. There were 10 directors attended the meeting, including the
Chairman of the Board of Director, the Chairman of Executive Committee, the Chairman of the Nomination and Remuneration
Committee, the Chairman of the Risk Management Committee and the member of the Management Committee. The Chairman
of the Audit Committee did not attend the meeting due to having underlying medical conditions that were at higher risk of
getting severe COVID-19 disease. In this regard, the Company also arranged to have the inspectors to attend the meeting,
as the observers, for giving any further information and answering questions from shareholders (if any), which are comprise of
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ซึ่่�งได้้แก่่ นายอุุดม ธนููรััตนพงศ์์ และนางสาวรฐาภััทร์์ ลิ้้�มสกุุล จากบริิษััท พีีวีี ออดิิท จำำ�กััด และที่่�ปรึึกษากฎหมายอิิสระภายนอก ได้้แก่่ นางสาว
อรอััญญา จัันทร์์เพ็็ญ จากบริิษััท วีีระวงค์์, ชิินวััฒน์์ และพาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กััด เข้้าร่่วมประชุุม ในฐานะผู้้�สัังเกตการณ์์และผู้้�ตรวจสอบ
การนัับคะแนนเสีียงในที่่�ประชุุม
ทั้้�งนี้้� ในวัันประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 46 การประชุุมดำำ�เนิินไปตามลำำ�ดัับตามระเบีียบวาระการประชุุมที่่�กำำ�หนดไว้้ใน
หนัังสือื นััดประชุุม โดยก่่อนเริ่่ม� การประชุุม ประธานในที่่�ประชุุมได้้ชี้แ้� จงให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้ทราบถึึงวิิธีีลงคะแนนเสีียงและสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�นไว้้อย่่างชััดเจน
ระหว่่างการประชุุม ประธานในที่่�ประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการสอบถามและตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
และแสดงความคิิดเห็็น ตลอดจนข้้อเสนอแนะต่่างๆ ก่่อนการออกเสีียงเพื่่�อลงมติิในแต่่ละระเบีียบวาระการประชุุม


ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายเพื่่�อประโยชน์์ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน โดยคณะกรรมการบริิษััท
ได้้ให้้ความสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทรัับรู้้�สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ภายใน ซึ่่�งได้้แก่่ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย  หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ซึ่่ง� ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�แข่่ง  เจ้้าหนี้้� ภาครััฐ
และหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง  ในกรณีีที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียประสงค์์ติิดต่่อหรืือร้้องเรีียนสามารถติิดต่่อผ่่านฝ่่ายกฎหมาย  ได้้ที่่�โทรศััพท์์หมายเลข
0-2649-2131-37 หรืือ ติิดต่่อผ่่านอีีเมล์์ได้้ที่่� Company_Secretary@mfcfund.com
บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในกฎหมายและที่่�ได้้กำำ�หนดแนวทางไว้้
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจนในหลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณของบริิษััทเพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายได้้รับั การดููแลเป็็นอย่่างดีี

(1) การดููแลสิิทธิิของผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีีย โดยแบ่่งออกเป็็น
ก.	ลููกค้้า
บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่จ� ะให้้ลูกู ค้้าได้้รับปร
ั ะโยชน์์สูงสุ
ู ดุ ทั้้งด้
� า้ นคุุณภาพและบริิการ  และมุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษาความสััมพัันธ์์
ที่่�ยั่่�งยืืน รัักษาความลัับของลููกค้้า และดููแลไม่่ให้้ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดนำำ�ความลัับของลููกค้้าไปหาผลประโยชน์์ส่่วนตน และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจััดให้้มีีหน่่วย
งานรัับผิิดชอบในการให้้ข้้อเสนอแนะ คำำ�ปรึึกษาการลงทุุน เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุดในการบริิการ ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.

ให้้ความสำำ�คััญในการให้้บริิการและมีีความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
จััดการลงทุุนด้้วยความซื่่�อสััตย์์ ระมััดระวัังเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
รัักษาความลัับของลููกค้้า และดููแลไม่่ให้้ผู้้�หนึ่่ง� ผู้้�ใดนำำ�ความลัับของลููกค้้าไปหาผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืือเพื่่�อผู้้�อื่่�น
มีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�รับข้
ั ้อร้้องเรีียนของลููกค้้า

		 ข.	คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาทางธุุรกิิจ
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั กัับการให้้ความเป็็นธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกัับคู่่�ค้า้ และคู่่�สัญั ญาทางธุุรกิจิ ด้้วยการดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
1. ประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม โดยปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม
2. กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าหรืือจััดซื้้�อจััดจ้้าง  โดยกำำ�หนดนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิในการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ง่่ายต่่อการเข้้าใจ และเป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน และเคารพสิิทธิิในทรััพย์์สิินโดยมีีการตรวจสอบอย่่าง
เหมาะสมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทดำำ�เนิินกิิจการโดยได้้รัับอนุุญาตอย่่างถููกกฎหมายในการใช้้ทรััพย์์สิินต่่างๆ
3. จััดทำำ�เอกสารสััญญาในรููปแบบที่่�เหมาะสมและเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
4. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษััท และคำำ�มั่่�นที่่�ให้้ไว้้กับคู่่�ธุ
ั ุรกิิจ และได้้ปฏิิบัติั ิตามข้้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึึง
เงื่่�อนไขการใช้้เงิิน การชำำ�ระคืืน และข้้อตกลงและหน้้าที่่�ที่่�พึึงมีีอื่่�นๆ ต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาอย่่างเคร่่งครััด
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the representative from PV Audit Co. Ltd., Mr. Udom Thanuratpong and Ms. Rathapat Limsakul as the auditor and external
independent legal advisor from Weerawong, Cinnavat & Partners Limited, Ms. Ornunya Chanpen as the observer and the
voting inspector.
On the meeting date of the 46th AGM, the meetings were conducted as schedule in the agendas stipulated in the
invitation letter. Before commencing the meeting, the Chairman stated clearly as to the procedure to vote and rights of
shareholders. During the meeting, the Chairman gave equal opportunities for shareholders to enquire and examine the
Company’s operations and express their opinions, as well as other suggestions before casting their vote on each agenda.


Other Stakeholders

The Company operated its business by adhering to the responsibility to all stakeholders for mutually sustained benefits.
The Board of Directors  also recognized supervision of management system to ensure the awareness of Company regarding
the all stakeholders’ rights, not only internal stakeholders, namely executives and employees of the Company and of its affiliates,
but also external stakeholders, including shareholders, clients, competitors, creditors, the government sector and other related
agencies. In case where any stakeholder would like to contact or complain, the stakeholders may contact to the Legal Service
Department at phone number.: 0-2649-2131 - 37 or email to: Company_Secretary@mfcfund.com.
The Company has complied with relevant laws and regulations, both expressly stipulated by laws and clearly guided, in
written, as per the Company’s corporate governance principal and ethics to ensure that all stakeholders’ rights are well protected.

(1) Monitoring the right of the stakeholders shall be as follow;
		 A. Clients

				The Company intends to offer its clients the best benefits either in aspect of qualities or services. The Company
also aims for developing and maintaining a sustainable relationship with clients, maintaining a confidentiality of its clients and
preventing anyone from abusing clients’ confidential information for seeking benefits of one or others. Additionally, the
Company has organized a specific unit to provide clients suggestions and investing advices to ensure that the clients would
be extremely pleased in its services by operating as follows:
				1. To provide equitable and responsible service to each client.
				2. To manage any investment with integrity and duty of care as a professional business operator.
				3. To protect clients’ confidential information and prevent the abuse of clients’ confidential information or
seeking benefits of oneself or other related persons.
4. To organize a special unit for receiving customer’s complaints.
		 B. Partners and Counterparties

				The Company places emphasis on the equal rights of its partners and counterparties according to the following
principles:
				1. To engage its business with the fairness, in doing so the Company treats its partners and counterparties fairly.
				2. Setting the rule on the selection of partner and procurement, in this regard, the Company fixed the policy
									 and rule of procurement in written which eases understanding and is in the same practice. Additionally,
									 the Company also respects the right over the asset by having a proper examination which is to ensure that
									 the Company engages its business with having the legally grant to use the asset.
				3. Preparing agreements to be in the same standard and proper form.
				4. Strictly complying with all contractual conditions, business ethics, commitments giving to business partners, legal
									 agreements, including conditions of payment, repayment, and other conditions to partners and counterparties.
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

5. รายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส และเป็็นไปตามเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
6. มีีนโยบายรัักษาความลัับของคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและอิิสระไม่่ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมิิชอบระหว่่าง
คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา ไม่่ติิดสิินบนหรืือจััดหาสิ่่�งของให้้ผู้้�อื่่�นโดยหวัังผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
		ค. เจ้้าหนี้้�
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนระหว่่างบริิษััทและเจ้้าหนี้้�อยู่่�เสมอ โดยปฏิิบัติั ิภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
1. ปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม โดยให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใส และตรวจสอบได้้แก่่เจ้้าหนี้้�
2. ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษััท และคำำ�มั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ธุรกิ
ุ ิจ และได้้ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึึงทั้้�ง
ในเรื่่�องการชำำ�ระคืืนเงิินต้้น ดอกเบี้้ย� ค่่าธรรมเนีียม การดำำ�รงอััตราส่่วนทางการเงิิน และข้้อตกลงและเงื่่�อนไขอื่่�นๆ ต่่อเจ้้าหนี้้�
อย่่างเคร่่งครััด
		 ง. พนัักงาน
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคลมาโดยตลอด และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนมีีความภาคภููมิิใจและเชื่่�อมั่่�น
ในองค์์กร บริิษััทมีีนโยบายสนัับสนุุนบรรยากาศการทำำ�งานร่่วมกััน เพื่่�อสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ และรองรัับการขยายธุุรกิิจตามวิิสััยทััศน์์บริิษััท ตลอด
จนส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรให้้พนัักงานเปิิดใจรัับฟัง 
ั กล้้าคิิด กล้้าแสดงออก และใฝ่่เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กำำ�หนดวิิธีีการและเงื่่�อนไขการจ้้างงานที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
ให้้ความมั่่�นคงและก้้าวหน้้าในการทำำ�งาน รวมถึึงการจััดให้้มีีการฝึึกอบรม การให้้ความรู้้�และพััฒนาพนัักงาน
ให้้ผลตอบแทนและจััดสวััสดิิการที่่�เหมาะสม จููงใจ และทััดเทีียมกัับบริิษััทที่่�อยู่่�ในธุุรกิิจเดีียวกัันและสถาบัันการเงิินทั่่�วไป
มีีหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้�ง  โยกย้้าย  หรืือเลื่่�อนตำำ�แหน่่งพนัักงานด้้วยความสุุจริิตและเป็็นธรรม โดยพิิจารณาจากความรู้้� 
ความสามารถ และความเหมาะสม  
จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมและสุุขอนามััยที่่�ดีีในการสถานที่่�ทำำ�งาน ให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินทั้้�งของพนัักงานและ
ของบริิษัทั พร้้อมทั้้ง� ได้้จัดั ให้้มีีการอบรมอย่่างสม่ำำ�� เสมอแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานเพื่่อ� ตระหนัักถึึงนโยบายและแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับ
ความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำำ�งานเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิตามได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับพนัักงานรวมถึึงเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนและศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคล
เผยแพร่่แนวปฏิิบััติิของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและข้้อพึึงปฏิิบัติั ิทางจริิยธรรมแก่่พนัักงานทุุกคนโดยสม่ำำ�� เสมอ
ควบคุุมดููแลให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และแนวปฏิิบัติั ิการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีดัังกล่่าวข้้างต้้น

		จ.	คู่่�แข่่ง
บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกรอบการแข่่งขันั ทางการค้้าที่่สุ� จุ ริิต โดยยึึดมั่่น� ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ด้้วยความเป็็นธรรม ภายใต้้กรอบของกฎหมาย 
และจรรยาบรรณ ดัังนี้้�
1. ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต ผิิดกฎหมาย
2. ไม่่ทำำ�ลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งด้้วยการกล่่าวร้้าย หรืือกระทำำ�การใด ๆ โดยปราศจากความจริิงและไม่่เป็็นธรรม
		 ฉ. หน่่วยงานของรััฐ
ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ  และข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง  เช่่น กระทรวงการคลััง  ธนาคารแห่่งประเทศไทย 
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน และสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
เป็็นต้้น
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				5. Reporting financial and general information in an accurate, complete, timely and transparent basis and in
line with regulations as set forth by the Stock Exchange of Thailand and the SEC.
6. Having the policy of keeping the confidentiality of partners and counterparties. The Company engages its
									 business based upon the fairness and independence and abstention from any bribery or offering any
									 incentive to any person for its business benefit.
		 C. Creditors

				The Company immerses the sustained relationship between the Company and the creditors by complying with
the following principles:
				1. To treat with the creditors equally and fairly by giving the accuracy, transparency and examinable
information to the creditors;
				2. To comply with all terms of agreements, ethic and commitment given to the counterparties including to
									 principle repayment, interest, fee and the maintenance of financial ratio and other terms and condition
									 given to the creditor.
		 D. Employees

The Company has continually recognized an importance of human resources management and intended to
encourage all employees to be confident and proud of their organization. The Company had policies to promote a good
cooperative atmosphere for new creation as well as supporting business expansion reflecting to the Company’s vision. In addition, the Company had also supported corporate culture by encouraging its staffs to open their mind in hearing, thinking,
doing and yearning to know continually as follows:
				1. Establish a fairness and equitable standard and condition for recruitment.
				2. Provide stability and career advancement, including training courses, learning opportunities and personal
									 development for employees.
				 3. Give suitable and motivational remunerations and welfare, comparable to the companies either in the same
									 business or of general financial institutes.
				4. Establish procedures regarding appointments, transfers, or promotions of each employee in good faith and
fairness based on knowledge, ability and suitability.
5. Provide a proper working environment and well sanitation in the workplace to be safe for life and properties
of employees and the Company. Furthermore, in order to recognize the policy and guideline of safety and
sanitation of workplace, the Company regularly held the relating training course for the employees and the
									 executives to comply efficiently.
				6. Develop good relations with employees regarding employee’s individuality and human dignity.
7. Publicize a corporate governance practice to all employees regularly.
				8. Monitor all employees to comply with rules, regulations and guideline of corporate governance practice as
									 referred above.
		 E. Competitors

				The Company operates in line with the good-faith competition and strictly performs fair business under the
framework of laws and ethics as follows;
				1. Not acquire the competitor’s confidential information by fraud or illegal means.
				2. Not discredit the competitor’s reputation by slanderous activities or perform any action without truth and fair
									 treatment.
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		ช. สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมาก ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง 
รวมถึึงสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพของสัังคมด้้านต่่างๆ ร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเพิ่่�มโอกาสในการศึึกษาและ
พััฒนาศัักยภาพของเยาวชน รวมทั้้�งการบริิจาคเพื่่�อสาธารณประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่�องมาเป็็นเวลานาน โดยบริิษััทยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้�  
1. ส่่งเสริิมการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีีโดยจััดให้้มีีระบบงานที่่มีี� การควบคุุมภายในที่่ดีี� เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง มีีการตรวจสอบ
ภายในและรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ�� เสมอ มีีการบริิหารความเสี่่�ยง  และเผยแพร่่การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
ในรายงานประจำำ�ปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
2. มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค โดยปฏิิบััติิตามมาตรฐานการปฏิิบััติงิ านในการติิดต่่อและให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
3. ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานใดๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม
4. ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�จะมีีผลเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงของประเทศ ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
5. ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมส่่วนรวมให้้เกิิดขึ้้�นในบริิษััทและพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
6. ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั �น
7. ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ มีีมาตรการประหยััดการใช้้พลัังงานภายในองค์์กร  และส่่งเสริิมนำำ�ทรััพยากร
กลัับมาใช้้ใหม่่
		ซ.	ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ลงทุุน
บริิษัทั กำำ�หนดให้้การเผยแพร่่ข้อ้ มููลของบริิษัทั แก่่นักั ลงทุุน ทั้้�งที่่เ� ป็็นผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�ที่่ส� นใจจะถืือหุ้้�นในอนาคตเป็็นอำำ�นาจของประธาน
กรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ โดยในการติิดต่่อให้้ข้้อมููลข่่าวสาร ชี้้�แจง และตอบคำำ�ถามแก่่ลููกค้้าทั่่�วไปของบริิษััท ได้้มีีการมอบหมายสายการขาย
และการตลาดเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ  นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้มอบหมายให้้สายกลยุุทธ์์องค์์กรเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor
Relations) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุนสถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเท่่าเทีียมกัันและ
เป็็นธรรม โดยนัักลงทุุนสามารถติิดต่่อหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทได้้ที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ 0-2649-2131-37 หรืือติิดต่่อผ่่านอีีเมล์์ได้้ที่่�
Company_Secretary@mfcfund.com
บริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน ได้้แก่่ สารสนเทศเกี่่�ยวกัับบริิษััท ผลการดำำ�เนิินงาน
รายงานวิิเคราะห์์ภาวะเศรษฐกิิจ รายงานประจำำ�ปีี และบทความต่่างๆ เผยแพร่่แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ โดยจััดทำำ�เป็็นเอกสารเผย
แพร่่และผ่่านทางสื่่�อต่่างๆ  ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระบบสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
หนัังสืือรายงานประจำำ�ปีี
เว็็บไซต์์ : www.mfcfund.com
บริิการสอบถามข้้อมููลทางโทรศััพท์์ โดยผ่่าน Contact Center : ที่่�หมายเลขโทรศััพท์์ 0-2649-2000 กด 0
ศููนย์์บริิการผู้้�ถืือหุ้้�น 0-2649-2131-37
หนัังสืือพิิมพ์์
จดหมายข่่าวรายไตรมาส
การจััดสััมมนาเกี่่�ยวกัับการลงทุุน

ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เผยแพร่่ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ ความเคลื่่�อนไหวทางธุุรกิิจ ความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิินงาน และกิิจกรรมต่่างๆ
ของบริิษััท รวมทั้้�งให้้ข้้อมููลและอำำ�นวยความสะดวกแก่่สื่่�อมวลชนอย่่างต่่อเนื่่�อง สรุุปได้้ ดังนี้
ั ้�
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		 F. Governmental Agencies

				The Company complies with rules, regulations, and restrictions of related governmental entities, such as, the
Ministry of Finance, The Bank of Thailand, the Stock Exchange of Thailand, the Anti-Money Laundering Office, and the SEC, etc.
		 G.		Society and environment

				For the purpose of developing its sustainable business, the Company has adhered to operate its business under
the ethic and good corporate governance together with being responsible for the society and environment. The Company has
emphasized in the environment conservation seriously and continually including, together with locality, support all activities
which promote social qualities particularly increasing education opportunity and youth’s potential as well as continually donating for public purpose. To do so, the Company has adhered to the guideline on social responsibilities as follows:
1. Encourage the good corporate governance by arranging internal control for working operation to be in line
with related laws, regularly arranging internal audit and report to the Board of Directors, providing risk
									 management and providing publication of the Company’s good corporate governance either in the
									 annual report and on the Company’s website.
				2. Contribute to the consumers by complying with operation standard in communication and providing
									 services to the clients.
				3. Promote any transaction which may create the benefit for the whole community and society.
				4. Avoid any act adversely affecting to country’s reputation, natural resource and environment.
				5. Implant communal and social responsibilities within Company and among employees at all level consecutively.
				6. Create the conscious of anti-corruption.
7. Use the resource valuably and efficiently by having the saving energy measure within the Company and
									 promote the recycling resource policy.
		 H. Relation with Investors

				The Company has specified that the distribution of Company information to investors, both shareholders and
prospective shareholders, shall be the authority of the Chairman and the President. In this regard, the Company assigned the
Sales and Marketing Division to be responsible for  providing information, explaining, and answering all enquiries to the clients
generally, while the Company assigned the Corporate Strategy Division to be responsible for Investor Relations in communicating with the institute investors, shareholders including to analysts and related government sectors equally and fairly. The investors
can contact Investor Relations unit by calling to 0-2649-2131 - 37 or E-mailing to: Company_Secretary@mfcfund.com.
				The Company discloses both financial and non-financial information such as information about the Company,
progress reports, economic analyzed report, annual report and other articles to shareholders and various stakeholders through
its publication and the medium as follows:
1.
				2.
3.
4.
5.
				6.
				7.
				8.

Communication systems of the Stock Exchange of Thailand and the SEC.
The Company’s Annual Report.
The Company’s website : www.mfcfund.com
Contact Center : 0-2649 - 2000 press 0
MFC Shareholders Service Center : 0-2649-2131 - 37
Newspapers
Quarterly newsletter
Investment seminars

The Company has publicized public relations news, business news, progress on the Company’s projects and
other activities, as well as given information and accommodated the mass media continually. The activities can be summed
up as follows:
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1.
2.
3.
4.

ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ และภาพข่่าว
สััมภาษณ์์
การจััดงานแถลงข่่าว
การประเมิินผลความคิิดเห็็นของสื่่�อมวลชนต่่อบริิษััท

ปีี 2562
32 ครั้้�ง
11 ครั้้�ง
2 ครั้้�ง
-

ปีี 2563
25 ครั้้�ง
11 ครั้้�ง
-

สำำ�หรัับกิิจกรรมในปีี 2563 เจ้้าหน้้าที่่�ระดัับสููงของบริิษััทได้้ให้้ข้้อมููลในโอกาสต่่างๆ ได้้แก่่ การเข้้าพบสััมภาษณ์์ ณ ที่่�ทำำ�การของบริิษััท
จำำ�นวน 9 ครั้้�ง

(2) นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทยึึดถืือแนวปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวัังในการประกอบธุุรกิิจโดยไม่่ละเมิิดหรืือส่่งเสริิมต่่อการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชน เคารพความเป็็นส่่วนตััว และสิิทธิิของแต่่ละบุุคคลที่่�ติิดต่่อปฏิิบััติิงานด้้วย

(3) นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษัทั มีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ทุุกรููปแบบ ไม่่จ่า่ ยสิินบนเพื่่อ� ผลประโยชน์์ทางธุุรกิจิ ไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือสนัับสนุนุ บุุคคล
ใดๆ ที่่�ทำ�ธุ
ำ ุรกิิจผิิดกฎหมาย  หรืือเป็็นภััยต่่อสัังคมและความมั่่�นคงของประเทศ โดยบริิษััทได้้เข้้าร่่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์์ในโครงการแนวร่่วม
ปฎิิบัติั ิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) และได้้รัับมติิรัับรอง
ให้้เป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตแล้้วในการประชุุมของคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านทุุจริิต ประจำำ�ไตรมาสที่่� 4/2558 เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม 2559 และได้้เข้้ารัับมอบประกาศนีียบััตรรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบัติั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตอย่่างสมบููรณ์์ เมื่่�อวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2559 ทั้้�งนี้ บริ
้� ิษััทได้้รัับการประเมิินผล Anti-corruption progress
indicator อยู่่�ในระดัับ “ได้้รับั การรัับรอง CAC” เนื่่อ� งจากบริิษัทั มีีการแสดงให้้เห็็นถึึงการนำำ�ไปปฏิิบัติั โิ ดยมีีการสอบทานความครบถ้้วนเพีียงพอของ
กระบวนการทั้้�งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่่�อส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามแนวนโยบายดัังกล่่าว บริิษััทได้้มีีหนัังสืือแจ้้งคู่่�ค้้าและตััวแทน โดยขอความร่่วมมืือปฏิิบััติิตามนโยบาย
ต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและงดเว้้นการให้้ของขวััญแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท และได้้เผยแพร่่ให้้บุุคคลทั่่�วไปทราบเพิ่่�มเติิมบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ภายใต้้ประกาศนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั �น
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่อ� งดัังกล่่าว โดยการจััดสััมมนาหลัักสููตร “นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัปชั่่
ั น� ”
ไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการอบรมประจำำ�ปีีของพนัักงาน นอกเหนืือจากการอบรมเรื่่�องนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นในการอบรมประจำำ�ปีีของพนัักงาน
แล้้ว บริิษััทยัังได้้จััดส่่งพนัักงานเข้้าร่่วมการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�จััดโดยสถาบัันต่่างๆ เพื่่�อศึึกษา ทบทวน
และพััฒนาการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััท พร้้อมกัันนี้้�บริิษััทยัังจััดส่่งพนัักงานในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ตรวจสอบและติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตเข้้าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบและติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตดัังกล่่าว
ซึ่่�งจััดโดยสมาคมสถาบัันการศึึกษาธนาคารและการเงิินไทย ร่่วมกัับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้้องกัันการทุุจริิตอยู่่�เสมออีีกด้้วย 
ในการควบคุุม การติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบาย และการติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
ให้้ ฝ่า่ ยกำำ�กับดู
ั แู ลการปฏิิบัติั งิ าน ฝ่่ายบริิหารความเสี่่ยง 
� และฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ รัับผิดิ ชอบร่่วมกัันในการทดสอบ
และประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง  เพื่่�อให้้การนำำ�มาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิผล
ตลอดจนติิดตาม ทบทวน และปรัับปรุุงมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเสนอผลการประเมิินต่่อ คณะกรรมการด้้าน
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท ตามลำำ�ดัับ
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2558 เป็็นต้้นมา บริิษััทได้้ประกาศนโยบายการป้้องกัันการหาผลประโยชน์์ในหน้้าที่่�โดยมิิชอบและกำำ�หนดเรื่่�องการต่่อต้้าน
ทุุจริิตทุุกรููปแบบอย่่างชััดเจน และได้้จัดั ทำำ�นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั น� เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษรขึ้้�น เพื่่อ� เป็็นแนวทางการปฏิิบัติั ที่่ิ ชั� ดั เจนในการดำำ�เนิิน
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Unit : Time

					
2020
2019
1. Public Relations News
32
25
2. Interview
11
11
3. Press Conferences
2
4. Evaluating media opinion towards the Company
For activities held in 2020, the Company’s executives provided information on various occasions, including 9 interviewing
sessions held at the Company’s office.

(2) Human Rights Policy
		 The Company shall conduct its business with due care and shall not violate or not support any violation of human
rights, privacy respect and personal rights of person with whom the Company liaises.

(3) Collective Action Coalition Against Corruption
		 The Company has set the anti-corruption policy that covers non-bribery for the business interest, not to co-operate
or promote any person to engage illegal business or social harm or threaten the country’s security. In this regard, the Company has signed the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption’s Declaration of Intent (“CAC”).
Furthermore, the meeting of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Council for the quarter 4/2015 dated
January 22, 2016 has adopted the Company to be the member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption.
Additionally, the Company has received a certificate to certify that the Company has completely joined as a member of the
CAC on February 29, 2016. In this regard, the Company can prove that it comply with CAC which the Audit Committee has
examined the sufficiency and completion of all the process, therefore, the Company has been obtained the assessment of the
Anti-Corruption Progress Indicator at the “CAC accredited” level.
		 To encourage a compliance with the above policy, the Company informed its counterparties and agents in writing
for asking their cooperation to comply with the anti-corruption policy and to refrain from giving any present to the Company’s
executives and employees. The Company also published the said practice to the public by posting on the Company’s website
under the announcement of anti-corruption policy.
The Company has the policy to promote its employees’ knowledge of the aforementioned matter by organizing
the seminar “Anti-corruption Policy” which deemed as a part of annual employee’s seminars. Additionally, the Company sent
employees to participate in anti-corruption training courses organized by various institutions in order to educate, revise and
develop the information disclosure of the Company regarding the anti-corruption issues. Moreover, the Company has
regularly arranged its employees, who work for the department relating to audit and monitor any risk stemmed from the
corruption, to attend relevant courses which relate to the said auditing and risk monitoring organized by the Thai Institute of
Banking and Finance Association, the Thai Bankers Association and/or the Fraud Management Club.
To control, monitor the practice of the said policy, monitor the risk from the corruption, the Board of Directors assigned
the Compliance Department, the Risk Management Department and the Internal and IT Audit Department to be jointly
responsible for testing and providing the risk assessment stemmed from fraud and corruption consecutively in order to ensure
that the Company efficiently practices in accordance with the measurement of anti-corruption. In this matter, they shall submit
the assessment result to the Good Corporate Governance Committee and the Audit Committee and report to the Board of
Directors respectively.
		 Since 2015, the Company has declared the policy on protecting any corruption and set the regulation regarding
anti-corruption clearly including to prepare the anti-corruption policy in written for using as the guideline in engaging business
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�ง  เผยแพร่่ นโยบายและการปฏิิบััติิตามแนวทางดัังกล่่าว และช่่องทาง การแจ้้งเบาะแสและร้้องเรีียน ไว้้อย่่างชััดเจนในเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท และถ่่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิิบัติั ิตามแนวนโนบายดัังกล่่าวเพื่่�อให้้พนัักงานในองค์์กรได้้รัับทราบด้้วยการนำำ�ประเด็็นเรื่่�องการปฏิิบััติิ
ตามแนวนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นนี้้�ไปบรรจุุอยู่่�ในหลัักสููตรการอบรมพนัักงานประจำำ�ปีี เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องและสามารถนำำ�
นโยบายไปปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นรููปธรรมได้้อย่่างเกิิดประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้� ผู้้�ฝ่า่ ฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายจะได้้รับั การพิิจารณาโทษทางวิินัยั ตามระเบีียบหรืือ
ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทํํางานที่่�บริิษััทกำำ�หนด และอาจจะมีีโทษตามกฎหมาย โดยในปีี 2562 บริิษััทได้้มีีการปรัับปรุุงแนวทางการปฏิิบััติิให้้สอดคล้้อง
กัับกฎเกณฑ์์ที่่�มีีการปรัับปรุุงโดยหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
อนึ่่ง ที่่
� ปร
� ะชุุมคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ประจำำ�ไตรมาส 4/2561 เมื่่อ� วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์
2562 ได้้มีีมติิให้้การรัับรองการต่่ออายุุแก่่บริิษััทในการเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต เป็็นระยะเวลา 3 ปีี
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ถึึงวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2565

(4) การแจ้้งเบาะแสและการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
บริิษััทได้้จััดทำำ�นโยบายการแจ้้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยได้้รับั อนุุมััติินโยบายจากคณะกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน
2561 เพื่่�อสนัับสนุุนและให้้ความสำำ�คััญแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นบุุคลากรจากองค์์กรภายใน หรืือจากบุุคคลภายนอกสามารถแจ้้ง
เบาะแสในกรณีีที่่�อาจเกิิดการทุุจริิต การคอร์์รััปชั่่�น การให้้สิินบนแก่่เจ้้าหน้้าที่่� หรืือผิิดต่่อจริิยธรรมทางธุุรกิิจ หรืือขััดต่่อกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง 
เพื่่อ� ช่่วยกัันปรัับปรุงุ แก้้ไข หรืือดำำ�เนิินการให้้เกิิดความถููกต้้อง เหมาะสม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ มากยิ่่งขึ้้
� น�  รวมถึึงมาตรการ
คุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับบุุคคลเหล่่านั้้�นในการให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่� และได้้จััดให้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแส 
โดยสามารถส่่งรายละเอีียดได้้ตามช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�

		คณะกรรมการรัับแจ้้งเบาะแส หรืือ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 199 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์แจ้้งเบาะแสที่่�หมายเลข 02-649-2140  
ผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในฯ  
หรืือ 02-649-2161
ผู้้�บริิหารฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั ิงาน
อีีเมล์์ : whistleblowing@mfcfund.com

ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถติิดต่่อหรืือร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการได้้โดยตรง  ตามนโยบายและมาตรการต่่อต้้านการ
คอร์์รัปชั่่
ั น� ที่่เ� ปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียมีีโอกาสแสดงความคิิดเห็็นและร้้องเรีียนโดยตรงต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
ในกรณีีได้้รัับความไม่่เป็็นธรรมหรืือความเดืือดร้้อนจากการกระทำำ�ของบริิษััท
นอกจากนี้้� พนัักงานทุุกคนมีีหน้้าที่่ต้� อ้ งรายงานให้้ผู้บั้� งคั
ั บั บััญชาหรืือผู้้�บริิหารในลำำ�ดับที่่
ั สู� งู กว่่า หรืือหรืือคณะกรรมการรัับแจ้้งเบาะแส 
ทราบโดยทัันทีี ถึึงเหตุุการณ์์ หรืือพฤติิกรรมในที่่�ทำำ�งานที่่�ไม่่ถููกต้้องหรืือสงสััยว่่าจะไม่่ถููกต้้องหรืือละเมิิดต่่อธรรมาภิิบาลของบริิษััท กฎระเบีียบหรืือ
กฎหมายใดๆ หากพบเห็็นหรืือสงสััยการกระทำำ�ใดๆ ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือฝ่่าฝืืนต่่อหลัักในการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ระเบีียบปฏิิบัติั แิ ละคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั รวมถึึงข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้ บริ
้� ษัิ ทั มีีมาตรการให้้ความคุ้้�มครองแก่่ผู้แ้� จ้้งเบาะแส
โดยข้้อมููลของผู้้�แจ้้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอีียดอื่่น� ๆ ที่่�ได้้รับั จะถููกเก็็บเป็็นความลัับไม่่เปิิดเผยแก่่บุุคคลที่่ไ� ม่่เกี่่�ยวข้้องเพื่่อ� สร้้างความ
มั่่�นใจแก่่ผู้แ้� จ้้งเบาะแส
ในปีี 2563 บริิษััทไม่่ได้้รัับการร้้องเรีียนในเรื่่�องการกระทำำ�ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือฝ่่าฝืืนต่่อหลัักในการปฏิิบััติิ
ตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั �น
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and disclose such policy and guideline together with channel of whistleblowing and complaint on the Company’s website. By
the way, the Company also conveys the aforementioned policy and guideline to its employees by setting the annual seminar
for their accurate understanding and implements the policy efficiently as a concrete evidence. If any employee violates or
does not comply with the said policy, such employee shall be considered the disciplinary penalty according to the rule or
regulation as specified by the Company and may be punished by laws. In the year 2019, the Company has improved a
practical guideline to be in accordance with the regulations adjusted by related authorities.
In addition, the meeting of the Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council (CAC) of
the 4th quarter/2018 held on February 4, 2019 resolved to approve the Company’s membership renewal for continuing a
member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Council for a period of 3 years as from
February 4, 2019 to February 3, 2022.

(4) Whistleblowing and Whistleblower Protection
The Company has produced the Whistle Blowing Policy, which has been approved by the Board of Directors on
September 17, 2018 to support and give importance to stakeholders in every sector. Personnel within organization or any third
parties can report clues in the event of fraud, corruption, bribery to officials or against business ethics or contrary to the relevant
rules in order to improve or achieve correctness, appropriateness, transparency and efficiency in business operations. Also, the
Company has set the protection measures for whistleblowers to create confidence to those persons for their full cooperation,
as well as arranged a channel for whistleblowing as follows:

		 Whistleblowing Committee or Audit Committee
				MFC Asset Management Public Company Limited
				199, Column Tower, 22nd Floor
Ratchadapisek Rd., Klongtoey Sub-district, Klongtoey District 10110
Whistleblowing Line : 02-649-2140  
											
Executive of Internal and IT Audit Department
											
or 02-649-2161
											
Executive of Compliance Department
Email : whistleblowing@mfcfund.com
		 In accordance with the anti-corruption as posted on the Company’s website, the above channel is for any
stakeholder to contact or make a claim to the Board of Directors directly. In case of unfair treatment or receiving the damage
caused by the Company, the shareholder and the stakeholder shall be entitled to make comment or claim to the Board of
Directors.
Additionally, if there is any inappropriate event or incorrect action occurred in the workplace or any doubt that
there is the violation of good corporate governance of the Company, rule, regulation or any laws, violation of anti-corruption
policy, notification and compliance manual and relevant laws, the employees shall have a duty to report such occurrence to
their supervisor or the Whistleblowing Committee immediately. In this matter, to ensure the whistleblower, the Company has the
measurement to protect a whistleblower by keeping all information of whistleblower as confidentiality information and shall not
disclose to any irrelevant person.
		 In 2020, there is no any complaint regarding any corrupting action or violation of anti-corruption policy issued
against the Company.
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(5) นโยบายการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญาหรืือลิิขสิิทธิ์์� โดยบริิษััทกำำ�หนดให้้ กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานของบริิษัทั จะต้้องใช้้ซอฟแวร์์ลิขิ สิิทธิ์์ที่่� ท� างบริิษัทั จััดเตรีียมให้้เท่่านั้้น� พร้้อมทั้้งมีี
� การกำำ�หนดนโยบายการใช้้งานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ของบริิษััทและมีีการตรวจสอบการใช้้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์์ในการทำำ�งานของพนัักงาน เพื่่�อป้้องกัันการใช้้ซอฟต์์แวร์์ ที่่�ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� หรืือที่่�ไม่่
เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งาน

(6) นโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ (Information Security Policy)
บริิษััทมีีการทบทวนนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศให้้สอดรัับตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่่�ครอบคลุุมเรื่่�อง 
Cyber Security โดยมีีคณะทำำ�งานด้้าน IT Security ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวและบริิหารจััดการเหตุุการณ์์ความมั่่�นคง
ปลอดภััยสารสนเทศ นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกกัับกลุ่่�มความร่่วมมืือด้้านการยกระดัับความพร้้อมรัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์ในภาค
ธุุรกิจิ ตลาดทุุน (TCM-CERT) โดยความร่่วมมืือของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
และสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน (AIMC) เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยน และ/หรืือรวบรวมข้้อมููล พร้้อมแนวทางแก้้ไขปััญหาเรื่่�องภััยคุุกคามไซเบอร์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�ประกอบธุุรกิิจตลาดทุุน รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมอบรมภายในเพื่่�อให้้ความรู้้�กัับพนัักงานในเรื่่�อง Security Awareness Training เพื่่�อสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้องซึ่่งส
� ามารถช่่วยให้้พนัักงานตระหนัักถึึงภััยคุกุ คามทางด้้าน Cyber ที่่�ปัจั จุุบันั มีีความรุุนแรงและส่่งผลกระทบในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น การควบคุุมการใช้้งานสื่่�ออุุปกรณ์์ประเภท Removable Media และการควบคุุมการรั่่�วไหลของข้้อมููล เป็็นต้้น

(7) นโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Policy)
บริิษััทเป็็นบริิษััทจััดการกองทุุนชั้้�นนำำ�ของประเทศ ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำำ�คััญต่่อการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยยึึดมั่่�นในความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคมและอุุดมการณ์์ซึ่ง่� ได้้ถือื ปฏิิบัติั สืิ บื เนื่่อ� งกัันมาเป็็นเวลานาน ภายใต้้กรอบจรรยาบรรณ ที่่�มีีการพััฒนาให้้เหมาะสมกัับความเปลี่่�ยนแปลง
ทางเศรษฐกิิจและสัังคม และเพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนบัังเกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษััทจึึงได้้ประกาศรัับการปฏิิบัติั ิ
ตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุน เมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2560
บริิษััทได้้จััดทำำ�นโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Policy) ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติินโยบายจากคณะกรรมการ
เมื่่�อวัันที่่� 26 กรกฎาคม 2561 เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการจััดการลงทุุนและสอดคล้้องกัับแนวทางเตรีียมความพร้้อมและการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมา
ภิิบาลการลงทุุนของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และนำำ�ขึ้้�นเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องและเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและบทบาทหน้้าที่่�ของบริิษััทจััดการจััดการลงทุุน
ซึ่่งสรุ
� ุปได้้โดยสัังเขปไว้้ ดังนี้
ั ้�
(ก) จััดให้้มีีนโยบายธรรมภิิบาลการลงทุุนที่่�ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
(ข) จััดให้้มีีการป้้องกัันและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างเพีียงพอเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของลููกค้้า
(ค) จััดให้้มีีกระบวนการในการตััดสิินใจและติิดตามบริิษััทที่่�เข้้าลงทุุนอย่่างใกล้้ชิิดและทัันเหตุุการณ์์ (actively) โดยมีีประเด็็น
เรื่่�องกลยุุทธ์์ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทที่่�ไปลงทุุนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการ
ตััดสิินใจและติิดตามผล
(ง) จััดให้้มีีการเพิ่่�มระดัับการติิดตามบริิษััทที่่�ลงทุุน กรณีีเห็็นว่่าการติิดตามตามหลัักปฏิิบัติั ิใน (ค) ไม่่เพีียงพอ
(จ) จััดให้้มีีการเปิิดเผยนโยบายการใช้้สิิทธิิออกเสีียงและผลการใช้้สิิทธิิออกเสีียงต่่อลููกค้้า
(ฉ) ร่่วมมืือกัับผู้้�ลงทุุนอื่่�นตามความเหมาะสม เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิตามหลัักธรรมภิิบาลการลงทุุนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(ช) เปิิดเผย นโยบายธรรมภิิบาลการลงทุุน และการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนในเว็็บไซต์์และรายงานประจำำ�ปีี
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(5) Intellectual Property Infringement Protection Policy
		 The Company has its owned policy regarding non-infringement intellectual property or copyright by fixing that
directors, executive officers and employees shall use copyright software provided by the Company only. Moreover, in order to
protect any infringement of copyright software, the Company has set the policy of utilizing the information technology system
and examined the software utilization of employees.

(6) Information Security Policy
		 The Company has reviewed the information security policy to conform with ISO27001 which covered the issue of
Cyber Security. Also the Company has set up a working committee for IT Security and dealing with Information Security,as well
as joined with the Thai Capital Market Certification (TCM-CERT) by cooperating with the SEC, the Stock Exchange of Thailand
and the Association of Investment Management Companies (AIMC) in exchanging and/or gathering information and solution
on cyber threats in capital market business group. In order to implementation as the above policy, the Company arranged the
internal training on Security Awareness for educating its employees and creating the right understanding on cyber threats issue
which nowadays has violation and effects on business of the Company, such as monitoring on a use of removable media,
controlling on data leakage, etc.
(7) Investment Governance Policy
		 The Company is a national leading fund management company, which conduct its business by giving importance
to good corporate governance and adhering to social responsibility and ideology which has been practiced for a long time
under the code of ethics developed to suit economic and social changes. To ensure that the implementation of investment
governance principle presenting a concrete result, the Company, therefore, announced the implementation of the investment
governance principle on June 15, 2017.
The Company has established the Investment Governance Policy which has been approved by the Board of
Directors on July 26, 2018 as a guideline for investment management and in accordance with the preparation guidelines, as
well as, the investment governance principle of the SEC, and has published such policy on the Company’s website.
		 In this regard, the Company has set a guideline appropriate and in line with duties and responsibilities of the investment management company which can be summarized as follows:
(a) Provide a clear investment governance policy in a written form.
(b) Provide an adequate protection and management to the conflicts of interest for the best interests of clients.
(c) Provide a decision making process and follow up the invested companies closely and actively by taking in to
								account of strategies, good corporate governance, social and environment responsibility of the invested
companies as a part of decision making and monitoring process.
(d) Increase a level in following up the invested companies, in case where the monitoring process provided in item
								3 above is insufficient.
(e) Arrange a disclosure of voting policies and voting results to the clients.
(f) Cooperate with other investors, as appropriate, in order to ensure an efficient compliance with investment
								governance.
(g) Disclose an investment governance policy and the compliance with investment governance on the Company’s
								website and annual report.
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ส่่วนที่่� 2 โครงสร้้าง บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหาร


คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลซึ่่�งมีีความรู้้� ความสามารถเป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับประเทศ เป็็นผู้้�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนด
นโยบายของบริิษััท โดยร่่วมกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงวางแผนการดำำ�เนิินงานทั้้�งระยะสั้้�น ระยะยาว ตลอดจนกำำ�หนดนโยบายการเงิิน การบริิหาร
ความเสี่่�ยง  และภาพรวมองค์์กร มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลตรวจสอบ และประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และผลการปฏิิบัติั ิงานของ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้เป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้อย่่างเป็็นอิิสระ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 13 คน ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 8 คน กรรมการ
บริิษััทที่่�มาจากฝ่่ายบริิหารจำำ�นวน 1 คน คืือ รองกรรมการผู้้�จััดการ และมีีกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นอิิสระตามหลัักเกณฑ์์ของบริิษััท ซึ่่�งได้้กำำ�หนด
ไว้้ตามประกาศของสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และประกาศของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย จำำ�นวน 4 คน  
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการชุุดต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมั่่�นใจได้้ว่่าบริิษััทมีีการดำำ�เนิินงานและกลั่่�นกรอง
อย่่างรอบคอบ ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน  คณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่�ยง และคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�เฉพาะเรื่่�องและเสนอเรื่่�องให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาหรืือรัับทราบ
ความหลากหลายในโครงสร้้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการที่่�ต้อ้ งสรรหาให้้มีีความหลากหลายโดยพิิจารณาจากทัักษะ ความรู้้�ความสามารถ
วิิชาชีีพ ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน และเพศ ดัังจะเห็็นได้้ว่่า คณะกรรมการบริิษััทในปััจจุุบััน ได้้รัับการสรรหาเพื่่�อให้้หลากหลายทั้้�งเพศชายและ
หญิิง ช่่วงอายุุ การประกอบอาชีีพ และพื้้�นฐานความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน ทั้้�งนี้้� เพื่่�อการสนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ
การคััดเลืือกและแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท

บริิษััทมีีหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกกรรมการโดยเป็็นไปตามเกณฑ์์ของ พ.ร.บ. บริิษััทมหาชนจำำ�กััด พ.ศ.2535 อีีกทั้้�ง เนื่่�องจากบริิษััทเป็็น
บริิษััทหลัักทรััพย์์จึึงต้้องอยู่่�ภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ กลต. ด้้วยอีีกชั้้�นหนึ่่�ง ซึ่่�งตามเกณฑ์์กำำ�กัับดููแลดัังกล่่าวมีีการกำำ�หนด
คุุณสมบััติขิ องกรรมการที่่�เข้้มงวดกว่่าเกณฑ์์ของกฎหมายดัังกล่่าว จึึงทำำ�ให้้ในการพิิจารณาคััดเลืือกแต่่ละคราว กรรมการแต่่ละรายเมื่่อ� ได้้รับคั
ั ดั เลืือก
แล้้วจะต้้องผ่่านการตรวจสอบและการอนุุมัติั คุิ ณุ สมบััติจิ ากสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่่อน จึึงจะสามารถปฏิิบัติั หิ น้้าที่่เ� ป็็นกรรมการของบริิษัทั
หลัักทรััพย์์ได้้ และเพื่่�อให้้การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการของบริิษััทเป็็นไปอย่่างเต็็มที่่�และมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทยัังได้้จำำ�กััดจำำ�นวนบริิษััท
จดทะเบีียนที่่�กรรมการแต่่ละคนจะดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการแต่่ละรายไว้้ที่่�ไม่่เกิิน 5 บริิษััท
โดยหลัักแล้้ว ในการสรรหาและเสนอชื่่อ� นั้้น�  คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนจะได้้รับั มอบหมายให้้ ดำำ�เนิินการพิิจารณาและ
สรรหาจากฐานข้้อมููลกรรมการอิิสระจากฐานข้้อมููลกรรมการกลาง (Director Pool) โดยพิิจารณาถึึงหลัักเกณฑ์์ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับบริิษััทมหาชน
และเกณฑ์์การกำำ�กับดู
ั แู ลของสำำ�นักั งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และยัังอาจพิิจารณาคััดเลืือกคุุณสมบััติจิ ากความต้้องการและคุุณสมบััติขิ องกรรมการ
แต่่ละคนให้้มีีความสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทตามความจำำ�เป็็นเป็็นกรณีีไปอีีกด้้วย
บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ

1. มอบหมายและจััดให้้มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการ  และการจััดเตรีียมเอกสารประชุุมเพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้รัับข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอและทัันเวลา
2. เป็็นประธานที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
3. เสริิมสร้้างมาตรฐานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของคณะกรรมการ
4. เป็็นประธานในที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น และควบคุุมการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคับั ของบริิษัทั และตามระเบีียบวาระการประชุุมที่่กำ� �ำ หนดไว้้
5. ดููแลให้้การติิดต่่อสื่่�อสารระหว่่างกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
6. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้โดยเฉพาะให้้เป็็นหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
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Part 2 Structure, Role, Duty and Responsibility of the Board of Directors, Sub- Committees and
Executive Officers


The Board of Directors

The Board of Directors consists of experts being acceptable in national level and also having an important role in
stipulating the Company’s policies. In doing so, the Board of Directors works closely with the executives to fix operating plans
for both short and long term as well as a policy on finance, risk management and organization’s image. Additionally, they also
have a significant role in supervising and assessing performance of the Company and of the Company’s executives to ensure
that everything is in line with plans, independently.
As of December 31, 2020, The Company has 13 directors comprising of 8 non-executive directors, 1 executive director,
as the Senior Executive Vice President, and 4 independent directors qualified as the Company’s rules and qualification which
complies with the rule set forth by the SEC and the announcement of the Stock Exchange of Thailand.
Additionally, in order to ensure shareholders that the Company has performed and scrutinized judiciously, the Board
of Directors has nominated various sub-committees, including the Executive Committee, the Audit Committee, the Nomination
and Remuneration Committee, the Risk Management Committee and the Good Corporate Governance Committee, to deal
with special topics before submitting to the Board for consideration and acknowledgement.
Diversification in Structure of the Board of Directors

The Board of Directors has specified the qualification of directors which shall be recruited from various factors by
considering from skill, knowledge, professional, specialist and gender. Currently, in order to support the business of the
Company, therefore, the Board of Directors has been recruited for diversification of male and female, range of age,
occupation and specialist.
Nomination and Appointment of Directors

The Company has the principles to nominate the director which shall be in line with the Public Limited Companies Act
B.E. 2535. On the other hand, as the Company is the securities company so that it shall be governed by the SEC. According to
the said regulation, it specified the qualification of director which is more intensive than the said regulation, so that upon each
nomination of director, such nominated director shall be examined and approved its qualification by the SEC prior to resume
the directorship of securities company. To enhance the efficiency of directorship’s duty, the director of the Company may hold
a directorship in no more than 5 listed companies.
In principle, the Nomination and Remuneration Committee shall be responsible for the recruitment and nomination of
independent director by considering and recruiting from the data of Director Pool and relying on the principle as stipulated in
the Law of Public Limited Companies and the regulation of the SEC together with scrutinizing the qualification of each
director to meet the requirement and conform the business strategy of the Company as necessary.
Roles and Responsibilities of the Chairman of the Board of Directors

1. Summoning the meetings of the Board of Directors and supervising the delivery of meeting notices and related
documents to ensure that the Board of Directors acquire adequate and timely information.
2. Presiding over the Board of Directors meeting.
3. Promoting Corporate Governance standards of the Board of Directors.
4. Presiding over the Shareholders meeting and conducting the meeting in compliance with the Company’s Articles
				 of Association and following the sequence of the agenda.
5. Supervising efficient communications between the directors and shareholders.
6. Performing the duty specified by law as the duty to be performed by the Chairman.
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

บทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการ

กรรมการผู้้�จััดการมีีหน้้าที่่�จััดการ สั่่�งการ และควบคุุมดููแลการบริิหารงานทั่่�วไปของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
นโยบาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับของบริิษััท ตลอดจนติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ และมีีหน้้าที่่�รายงานผลการ
ดำำ�เนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อยตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย และตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในขอบเขตหน้้าที่่แ� ละความรัับผิดิ ชอบของ
กรรมการผู้้�จััดการ
การรวมหรืือแยกตำำ�แหน่่ง

ในปีี 2563 ประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระและมิิได้้เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อดููแลผลประโยชน์์ของทุุกฝ่่าย
อย่่างเป็็นธรรมและเป็็นการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ในการกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลและหน้้าที่่�ในการบริิหารงานออกจากกััน ประกอบกัับโครงสร้้าง
คณะกรรมการของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการอิิสระมากกว่่ากรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร  ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการถ่่วงดุุลและ
การสอบทานการบริิหาร
การถ่่วงดุุลของกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีจำำ�นวน 13 คน ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 
8 คน และกรรมการอิิสระ 4 คน ทั้้�งนี้้� บริษัิ ัทอยู่่�ระหว่่างสรรหากรรมการอิิสระทดแทนตำำ�แหน่่งที่่�ว่่างลง 1 ตำำ�แหน่่ง เพื่่�อให้้มีีจำำ�นวนกรรมการอิิสระ
1 ใน 3 ของกรรมการทั้้�งคณะ
กรรมการอิิสระ หมายถึึง กรรมการที่่�เป็็นอิิสระจากฝ่่ายบริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือกลุ่่�มของผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ โดยเป็็นกรรมการ
ที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจลงนามตามหนัังสืือรัับรองของกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ โดยมีีจำำ�นวนกรรมการอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสามของจำำ�นวน
กรรมการทั้้�งหมด แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องกรรมการอิิสระเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในประกาศของคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาด
ทุุน และสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  โดยกรรมการอิิสระมีีความเป็็นอิิสระจากฝ่่ายจััดการและผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท นิิยาม
กรรมการอิิสระของบริิษััทมีีดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิิน 1% ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือมีีอำำ�นาจควบคุุม
ของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�นๆ ด้้วย  
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงาน รวมทั้้�งไม่่เป็็นลููกจ้้าง  พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�  หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่าสองปีี ก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง ทั้้�งนี้้� ลัักษณะดัังกล่่าวไม่่รวมถึึง
กรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษา ของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็น ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท
3. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ  กัับบริษัิ ทั  บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั ในลัักษณะ
ที่่�อาจขััดขวาง  การใช้้วิิจารณญาณ หรืือทำำ�ให้้ขาดความเป็็นอิิสระ รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนัย 
ั หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
ของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริษัิ ัท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีีก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามข้้างต้้น รวมถึึงการทำำ�รายการทางการค้้าที่่�กระทำำ�เป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ  การเช่่าหรืือให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่ย� วกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืมื  ค้ำำ��ประกััน
การให้้สิินทรััพย์์เป็็น หลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำำ�นองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััทหรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้� ที่่�ต้้องชำำ�ระ
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Roles and Responsibilities of the Chairman of the President

The President is responsible for managing, directing and supervising the general administration of the Company and
its subsidiaries to comply with the Company’s objectives, policies, regulations and the Company’s Article of Association,
including monitoring and evaluating the Company’s performance regularly, as well as, reporting the performance to the Board
of Directors or sub-committees as assigned and prescribed in the scope of duties and responsibilities of the President.
Combination or Separation of Position

In the year 2020, the Chairman of the Board of Directors was an Independent Director, who was not the same person
as the President. This is intended to protect the interests of all parties in a fair manner and to differentiate between the duty
of specifying policies and the managing duties. Besides, the structure of the Board consists of non-executive directors and independent directors more than executive director. This structure constitutes a balance of power and a review of management.
Balance of the Directors who are not the executives

As of December 31, 2020, The Company has 13 directors comprising of 1 executive director, 8 non-executive directors
and 4 independent directors. The Company is in the process of selecting an independent director to replace the vacant
position in order to have one third of the number of independent directors of entire Board of Directors.
Independent Director means the director who work independently and without any influence from management and
major shareholders or groups of major shareholders. The independent director is not the authorized director as shown in the
Company’s affidavit issued by the Department of Business Development, Ministry of Commerce. The number of independent
directors will be at least one third of total number of directors but not less than 3 independent directors.
Qualifications of Independent Director

The Board of Directors has determined the qualifications of independent director of the Company in compliance with
the criteria specified by the notification of the Capital Market Supervisory Board and the principles of good corporate
governance. The independent directors are independent from the Company’s management and major shareholders. The
definitions of independent director as follows:
1. Holding not exceed than 1 percent of the total voting shares of the Company, its subsidiaries, associated
				 company, major shareholders or controlling persons of the Company, which shall be inclusive of the shares held by
				 any related persons of such an independent director.
2. Neither being nor having been an executive director, employee, staff, salaried consultant or a controlling person
				 of the Company, its subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholder or controlling person of the
				 Company unless foregoing status has ended at least two years prior to the date of appointment. This case shall not
include the case where the independent director (s) was the government officer or consultant of the government
				 agency which is the major shareholder or a controlling person of the Company.
3. Neither having nor having had a business relationship with the Company, its subsidiaries, affiliates, major
				 shareholder or controlling person which may interfere with his independent judgment including neither being nor
				 having been a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the
				 Company, its subsidiaries, affiliates, major shareholder or controlling person unless the foregoing relationship has
				 ended at least two years prior to the date of appointment.
The aforementioned “business relationship” includes the normal business transaction, rental or lease of immovable
				 property, transactions related to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving
				 or extending loans, guarantee, providing assets as collateral including any other similar actions which result in the
				 Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party amounting to three percent
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ต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่ง ตั้้
� ง� แต่่ร้อ้ ยละสามของสิินทรััพย์์ที่่มีีตั
� วั ตนสุุทธิิของบริิษัทั หรืือตั้้ง� แต่่ ยี่่สิ� บล้
ิ า้ นบาทขึ้้น� ไป แล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า ทั้้�งนี้้�
การคำำ�นวณภาระหนี้้ดั� งั กล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการ คำำ�นวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุน
ว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้ดั� งั กล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้� ที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ระหว่่างหนึ่่�งปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
4. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย  ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่� สมรส พี่่�น้้อง  และบุุตร 
รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร  ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็น
กรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย
5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น (ก) ผู้้�สอบบััญชีี ของบุุคคลในวรรคสองของข้้อนี้้� หรืือ (ข) ผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็น
ที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่าสองล้้านบาทต่่อปีีจากบุุคคลตามวรรคสองด้้านล่่าง
บุุคคลที่่�กล่่าวถึึงในข้้อ 5 วรรคหนึ่่�ง  ได้้แก่่ บริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท และ
ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย  ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี  ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย (แล้้วแต่่กรณีี)
เว้้นแต่่ บุคค
ุ ลใน (ก) และ (ข) ในวรรคหนึ่่�งข้้างต้้น จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวข้้างต้้นตามวรรคแรกมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี
ก่่อนได้้รัับการแต่่งตั้้�ง     
6. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  หรืือ ผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
7. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนัยกั
ั ับกิิจการ ของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนัยั
ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่ง�
ของจำำ�นวนหุ้้�น ที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษัทั อื่่น� ซึ่่งปร
� ะกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขันั  ที่่�มีีนัยกั
ั บกิ
ั จิ การ
ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
8. พร้้อมที่่�จะใช้้ดุุลยพิินิิจของตนอย่่างเป็็นอิิสระ และในกรณีีที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััท พร้้อมที่่�จะคััดค้้านการกระทำำ�ของ
กรรมการอื่่�นๆหรืือของฝ่่ายจััดการ  และไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท    
9. สามารถเข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการของบริิษััทเพื่่�อตััดสิินใจในกิิจกรรมที่่�สำำ�คััญของบริิษััท
10. มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�เหมาะสม หรืือเป็็นผู้้�มีีศัักยภาพสููงและเป็็นที่่�ยอมรัับ
11. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อบุุคคลที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  เห็็นว่่าไม่่สมควรเป็็นผู้้�บริิหารตามข้้อบัังคัับของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
12. ไม่่เคยต้้องคำำ�พิิพากษาว่่าได้้กระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกอบธุุรกิิจ
เงิินทุุน ธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ และธุุรกิิจเครดิิตฟองซิิเอร์์ กฎหมายว่่าด้้วยการธนาคารพาณิิชย์์ กฎหมายว่่าด้้วยการประกาศวิินาศภััย 
กฎหมายว่่าด้้วยการป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน หรืือกฎหมายที่่�เกี่่ย� วกัับธุรกิ
ุ จิ การเงิินในทำำ�นองเดีียวกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นกฎหมาย
ไทยหรืือกฎหมายต่่างประเทศ โดยหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจตามกฎหมายนั้้�น ทั้้�งนี้้�ในความผิิดเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�อัันไม่่เป็็นธรรม
ที่่�เกี่่�ยวกัับการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ หรืือการบริิหารงานที่่�มีีลัักษณะเป็็นการหลอกลวง ฉ้้อฉล หรืือทุุจริิต
13. มีีคุุณสมบััติิเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งมีีผลใช้้บังคั
ั ับ และที่่�จะได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมต่่อไปในอนาคต (แล้้วแต่่กรณีี)
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or more of the net tangible assets of the Company or Baht twenty million or more, whichever is lower. In this regard,
				 the amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of
connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board concerning regulations in
				 respect of an entering into connected transaction, mutatis mutandis. The combination of such indebtedness shall
include indebtedness taking place during the course of one year prior to the date on which such a business
				 relationship with the person commences.
4. Not being a person related by blood or registration under law in a nature of father, mother, spouse, sibling, and
				 child, including the spouse of a child, of any other director, executives, major shareholders, controlling persons or
				 person to be nominated as a director, an executive or a controlling person of the Company or subsidiary company.
5. Neither being nor having been  (A) an auditor from any person as specified in paragraph 2 of this Clause or (B)
					any professional adviser including legal adviser or financial adviser who receives an annual Service fee
exceeding Baht 2 million from any person as specified in paragraph 2 below.
			The person refers to in paragraph one above of Clause 5, the Company, subsidiary company, associated
					 company, major shareholders or controlling persons, and not being a substantial shareholder, controlling person,
					or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, subsidiary company, associated , major
shareholder or controlling person  or partner of the professional adviser (as the case maybe).
Unless a person in (A) and (B) referred in paragraph one above has ended such status at least two years prior to
					 the date of appointment.
6. Not being a director appointed as a representative of the Board of Directors, major shareholder or shareholders
				 who are related to the major shareholders.
7. Not operate business of the same nature and critically competing with the business of the Company or its
				 subsidiaries or not being a substantial partner in partnership or an executive director, employee, staff, salaried
				 consultant or holding shares for more than one percent of total voting shares of other companies having a business
				 of the same nature critically competing with the business of the Company or its subsidiaries.
8. Ready to use their discretion independently and, if necessary, for the benefit of the Company, ready to oppose
				 the actions of the other directors or the management. And not having any other natures which prevent them from
				 providing an independent opinion about the Company’s operations.
9. Being ready to attend the Board of Directors meeting to make any decisions on the Company’s important activities.
10. Being academically qualified and equipping with proper experiences or are recognized for their high potentialities
and to be well-known.
11. Not being a person in the lists made by the Stock Exchange of Thailand stating that such persons are inappropriate
to serve as an executive according to regulations of the Stock Exchange of Thailand.
12. Never be under any court or judgments regarding convicting or violating to the law on the securities and exchange,
laws on the investment business, securities brokering, credit fanciers, commercial banking, life or non-life insurance,
				 money laundering, or any other financial laws of a similar nature, whether Thai or foreign, in accused of committing
wrongful acts relating to trading in shares or the perpetration of deceptions, embezzlement, or corruption.
13. Having the other qualification as stipulated in the applicable rules of the Stock Exchange of Thailand and the SEC
as amended (if any).

118

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษััท

อำำ�นาจหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชน และเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดและ
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในภาพรวม ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดทิิศทาง  นโยบาย  และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงาน และควบคุุมดููแลให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตาม กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ
และมติิที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นกำำ�หนดไว้้
2. ให้้ความเห็็นชอบ  และกำำ�หนด วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ กลยุุทธ์์ และแผนการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี ตลอดจนพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�
ทุุกปีี พร้้อมทั้้�ง ติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ โดยผ่่านคณะจััดการของบริิษััท โดยมอบหมายให้้มีีการประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการร่่วมกัับผู้้�บริิหารของแต่่ละสายงาน เพื่่�อกำำ�หนดแผน และให้้มีีการประชุุมเพื่่�อทบทวนแผนปฏิิบััติิการซึ่่�งอาจมีีการ
ปรัับเปลี่่�ยนแปลงตามสภาวะการณ์์ที่่อ� าจเปลี่่�ยนแปลงไป และให้้คณะจััดการรายงานความคืืบหน้้าในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
3. พิิจารณาแผนการดำำ�เนิินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำำ�ปีี งบการเงิินรายปีีรายงานประจำำ�ปีี และการดำำ�เนิินงานอื่่�นๆ
ที่่�สำำ�คััญ
4. พิิจารณาอนุุมััติิโครงสร้้างองค์์กร การปรัับเปลี่่�ยนระบบงาน และโครงสร้้างการบริิหารงาน
5. พิิจารณาอนุุมััติินโยบายการลงทุุน และนโยบายการบริิหารเงิินของบริิษััท
6. กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและวิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจรรยาบรรณที่่�ดีีที่่�กรรมการ ฝ่่ายจััดการ  และพนัักงานทุุกคนพึึงปฏิิบััติิ
และมีีการทบทวนนโยบายอย่่างสม่ำำ��เสมอทุุกปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
โดยครอบคลุุมเรื่่�องต่่างๆ เช่่น สิิทธิิมนุุษยชน แรงงาน สุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในการทำำ�งาน การรัักษาความปลอดภััย 
สิ่่ง� แวดล้้อม ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การใช้้ข้อ้ มููลภายใน การทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� การควบคุุมภายใน และการเปิิดเผยข้้อมููล เป็็นต้้น
7. พิิจารณากำำ�หนดนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติงิ านให้้เป็็นไปตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
8. จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีีภายใน 4 เดืือนหลัังจากวัันสิ้้�นปีี โดยกรรมการบริิษััททุุกท่่านควรเข้้าประชุุมด้้วยทุุกครั้้�ง 
ยกเว้้นมีีเหตุุจำำ�เป็็น
9. แต่่งตั้้�งบุุคคลทดแทนกรรมการที่่�ออกก่่อนวาระ
10. พิิจารณากำำ�หนดนโยบายอำำ�นาจหน้้าที่่ ร� วมถึึงการแต่่งตั้้ง  
� ถอดถอน  คณะอนุุกรรมการต่่างๆ  และผู้้�ที่่ป� ฏิิบัติั งิ านให้้กับค
ั ณะกรรมการ 
11. พิิจารณาการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
12. กำำ�หนดอำำ�นาจหน้้าที่่�กรรมการผู้้�จััดการ
13. กำำ�หนดเกณฑ์์วััดผลการดำำ�เนิินงานบริิษััทและติิดตามผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหารอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ให้้เป็็นไปตามแผนงานที่่�กำำ�หนด  
14. พิิจารณาแต่่งตั้้�งถอดถอน กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส รวมทั้้�งอนุุมััติิอััตราเงิินเดืือน
ค่่าตอบแทน หรืือประโยชน์์อื่่�นๆ แก่่บุุคคลดัังกล่่าว โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาเสนอแนะ
15. ประเมิินผลงานของ  กรรมการผู้้�จััดการ  และผู้้�บริิหารระดัับสููง  โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณา
ติิดตาม และเสนอแนะ
16. พิิจารณาอนุุมััติิงบเงิินเดืือน การขึ้้�นเงิินเดืือน โบนััสประจำำ�ปีีและผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงานบริิษััทโดยภาพรวม
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Scope of Authorities, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The authorities and duties of the Board of Directors shall comply with the principles as specified in the Public Limited
Companies laws and the related rules and regulations of the SEC, the Stock Exchange of Thailand.
The Board of Directors shall be responsible in overview as follows:
1. To determine the Company’s direction, policy and strategy in compliance with the relevant rules and regulations
				 as well as those which were specified by the resolution of the shareholders’ meeting.
2. To approve and set the vision, mission, strategy and annual business plan including to revise the annual business
				 plan together with monitoring the implement of such strategy via the Management Committee and assigning the
executive of each division to organize the action plan seminar for setting plan and revise such action plan which
				 may adjust to be in line with the change of situation and the Management Committee shall report the progress to
the Board of Directors.
3. To approve the long-term business plan, annual budget and business plan, annual financial statement, annual
				 report and other significant matters.
4. To approve the organization chart, adjustment of working system and management structure.
5. To approve the investment policy and financial management policy of the Company.
6. To arrange the Good Corporate Governance and practice of ethics for directors, management officers and
				 employees including to regularly revise such policy every year in order to conform with the principle of good
corporate governance of listed companies which shall be covered the namely matter; human rights, labour,
sanitation and work security, maintenance, safety, environment, conflict of interest, usage of internal information,
				 fraud, corruption, internal control and information disclosure, etc.
7. To determine the anti-corruption policy including to monitoring the implementation of the anti-corruption policy.
8. To hold the annually general meeting of shareholders within 4 months after the end of year. Unless there is
				 necessary circumstance, all directors have to present in the meeting.
9. To appoint the new director in replacement of the director who resigns before his term of office expires.
10. To specify policies and duties and also to appoint and/or remove members of any sub-Committees and other
persons works for the Company as assigned by the Board of Directors.
11. To appoint the auditor as recommended by the Audit Committee and propose to the shareholders’ meeting.
12. To specify scope of works and duties of the President.
13. To specify the Company’ s key performance indicator and regularly monitor the performance of the executives to
				 be in accordance with the business plan.
14. To appoint, remove President, Senior Executive Vice President and First Executive Vice President as well as
				 approving salary or other remunerations and benefits for the said position as recommended by the Nomination
				 and Remuneration Committee.
15. To evaluate the performance of President and Senior Executive as monitored and recommended by the
				 Nomination and Remuneration Committee.
16. To approve the budget, in total, for salary, increase of salary, annual bonus and other interest of the employees.
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

17. จััดให้้มีีเลขานุุการบริิษััท เพื่่�อช่่วยดููแลกิิจการต่่างๆ ของคณะกรรมการ  และช่่วยให้้คณะกรรมการและบริิษััทปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่างๆ โดยรวมถึึง  การส่่งเสริิมอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ 
และการพััฒนาความรู้้�ของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
18. ดำำ�เนิินการอื่่�นใดเพื่่�อให้้บรรลุุนโยบาย เป้้าหมาย และวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท
การประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท

บริิษััทถืือเป็็นหน้้าที่่�สำำ�คััญในฐานะกรรมการบริิษััทที่่�ต้้องเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอเพื่่�อรัับทราบและร่่วมกััน
ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยคณะกรรมการมีีการประชุุมไม่่น้้อยกว่่าปีีละ 6 ครั้้�ง  ซึ่่�งในแต่่ละปีีบริิษััทมีีการกำำ�หนดตารางการประชุุม
เอาไว้้ล่่วงหน้้าตลอดทั้้�งปีี ในแต่่ละการประชุุม บริิษััทจะมีีการกำำ�หนดวาระการประชุุมไว้้อย่่างชััดเจนไว้้ล่่วงหน้้า และมีีวาระพิิจารณาติิดตามผล
การดำำ�เนิินงานเป็็นประจำำ� ทั้้�งนี้้� เลขานุุการคณะกรรมการได้้จััดส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมระเบีียบวาระการประชุุมไปยัังกรรมการล่่วงหน้้า
ไม่่น้้อยกว่่า 7 วัันก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม ปกติิการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะใช้้เวลา
ประมาณ 2 ชั่่�วโมง 
ในการพิิจารณาเรื่่�องต่่างๆ ประธานกรรมการบริิษััท ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ประธานในที่่�ประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความคิิดเห็็นได้้
อย่่างอิิสระ การลงมติิแต่่ละวาระจะต้้องมีีกรรมการอยู่่�ร่่วมในการประชุุมไม่่น้้อยกว่่า 2 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้� ในการลงมติิในที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ถือื มติิของเสีียงข้้างมากเป็็นเกณฑ์์ โดยให้้กรรมการคนหนึ่่งมีี
� เสีียงหนึ่่ง� เสีียง โดยกรรมการที่่�มีีส่ว่ นได้้เสีียจะไม่่เข้้าร่่วม
ประชุุมและ/หรืือไม่่ใช้้สิทิ ธิิออกเสีียงลงคะแนนในเรื่่อ� งนั้้�น ถ้้าคะแนนเสีียงเท่่ากัันประธานในที่่ปร
� ะชุุมจะออกเสีียงเพิ่่ม� ขึ้้น� อีีกหนึ่่ง� เสีียงเป็็นเสีียงชี้้ข� าด
โดยในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา คณะกรรมการมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 10 ครั้้�ง  โดยกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างสม่ำำ��เสมอตลอดปีี
รายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมปรากฏในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละคณะในปีี 2563” หน้้าที่่� 142 เมื่่�อสิ้้�นสุุดการประชุุม
ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ายกฎหมาย ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�มีีหน้้าที่่�จััดทำำ�รายงานการประชุุม และจััดส่่งให้้ประธานคณะกรรมการ
ลงลายมืือชื่่�อพิิจารณารัับรองความถููกต้้อง  โดยเสนอให้้ที่่�ประชุุมรัับรองในวาระแรกของการประชุุมครั้้�งถััดไป ทั้้�งนี้้� กรรมการสามารถแสดง
ความคิิดเห็็นและขอแก้้ไขเพิ่่�มเติิมรายงานการประชุุมให้้มีีความละเอีียดถููกต้้องมากที่่�สุุด
รายงานการประชุุมที่่�ได้้รัับการรัับรองแล้้ว จะถููกจััดเก็็บอย่่างเป็็นระบบในรููปแบบของเอกสารชั้้�นความลัับของบริิษััท ณ ฝ่่ายเลขานุุการ
บริิษััท และจััดเก็็บในรููปแบบเอกสารอิิเล็็กทรอนิิกส์์พร้้อมกัับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุุมต่่างๆ เพื่่�อสะดวกในการสืืบค้้นอ้้างอิิง  และ
พร้้อมที่่�จะให้้คณะกรรมการและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องตรวจสอบได้้


คณะอนุุกรรมการ

คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะอนุุกรรมการเพื่่�อช่่วยกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท ดัังนี้้�

1.	คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คน โดยมีีกำำ�หนดการประชุุม เดืือนละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาทบทวน
กลั่่�นกรองนโยบายและเรื่่�องสำำ�คััญต่่างๆ ก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการ  หรืือดำำ�เนิินการในเรื่่�องที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ  โดยมีีนางสาว
ศศิิวิิมล สิิงห์์เงิิน ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกฎหมาย ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร ในปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหาร 12 ครั้้�ง 
โดยมีีรายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละคณะในปีี 2563” หน้้าที่่� 142
		ผลงานของคณะกรรมการบริิหารในปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) พิิจารณา อนุุมััติิ และติิดตามความคืืบหน้้าของผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�เดืือนและงบการเงิินของบริิษััทของรอบเดืือนปฏิิทิิน
ก่่อนหน้้าการประชุุมในแต่่ละเดืือน
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17. To provide assignment of the company secretary in order to supervise all matters related to the Board of Director
and to assist the Board of Director and the Company to comply with the relevant laws and regulations including
to support the relevant course relating to directorship duties and develop the knowledge of directors consequently.
18. To execute any action for achieving the Company’s policies, targets and objectives.
The Meeting of Board of Directors

One of the important duties for acting as directors is to attend the Board of Directors meeting regularly for the purpose
of acknowledge and mutually deciding in connection with the Company’s business. The Board of Directors meeting is
normally held at least 6 meetings in a year, and special meetings may be held additionally as necessary. Each year, the
Company will plan for an advance schedule of the meeting throughout a year. In this regard, clear meeting agendas are
prepared in advance including the agenda to regularly monitor operational performances.  The Board’s secretary circulates
the invitation letter together with the meeting agendas and relevant documents at least 7 days in advance, so as to allow the
Board members to study all information before attending the meeting.  Normally, each meeting lasts about 2 hours.
In consideration each agenda, Chairman of the Board of Directors, as Chairman of the meeting, provides opportunities for
directors to express their opinion independently. In casting the vote of any agenda shall be done only when there are directors
attended the meeting not less than 2 out of 3 of total number of the board of directors. However, the resolution of each
agenda shall be passed by a majority vote; provided that one director shall have one vote. The directors shall be prohibited
from attending the meeting and/or voting in the agendas of which they may have interests or benefits. In case of tie vote, the
Chairman of the meeting shall have the casting vote.
In 2020, the Board of Directors held 10 meetings, all of which were attended by the directors regularly throughout the
year, the details of attendance are shown in the schedule of “The Attendance of Directors at the Meeting in 2020” - Page 143.
Written minutes were produced at the end of the meeting by the secretary to the Board, served by Senior Vice President of
Legal Service Department, and submitted to certify by the Chairman. The certified minute shall be proposed for adopting as
the first agenda of the next director meeting. Nevertheless, the directors may express their opinions as well as may ask for
amendment the minutes for more completion and accuracy.
The adopted minutes and its attachments shall be kept systematically in an electronic form as the Company’s
confidential documents at the office of Company Secretary and Legal Service Department for the benefit of directors’ and
stakeholders’ in search, references and ready for examinations.


Sub-Committees

The Board of Directors appointed Sub-Committees to assist in the supervision of the Company’s businesses, as follows:

1. Executive Committee
The Executive Committee comprises of 3 directors, which usually holds the meeting once a month. This is to consider,
revise, and scrutinize the policy and any significant matter before proposing to the Board of Directors. Ms. Sasiwimol
Singha-ngoen, the Senior Vice President of the Legal Service Department, serves as the secretary to the Executive Committee.
In 2020, the Executive Committee held 12 meetings, the details of attendance are shown in the schedule of “The Attendance
of Directors at the Meeting in 2020” - Page 143.
The performances of the Executive Committee in 2020 are as follows:
1) Considered, approved and followed up a monthly progress of the Company’s performance and the Company’s
				 financial statements for the previous calendar month of each meeting.
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2) ติิดตามสถานการณ์์ปััจจุุบัันสำำ�หรัับกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และ REITs
3) พิิจารณาและติิดตามความคืืบหน้้าในการจััดตั้้�งกองทุุน กองทรััสต์์ และผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ของบริิษััทในแต่่ละเดืือน เช่่น กองทุุนรวม
เพื่่�อการออม (Super Saving Fund : SSF) กองทุุน Renewable Energy กลุ่่�มกองทุุน Equity Market Trigger กองทุุน Global
Bond กองทุุน Global Equity และกลุ่่�มกองทุุนตราสารทุุนต่่างประเทศประเภท Feeder Fund เป็็นต้้น
4) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการยื่่�นขออนุุญาตประกอบธุุรกิิจการเป็็นทรััสตีีสำำ�หรัับธุรุ กรรมการเสนอขายโทเคนดิิจิทัิ ัล
5) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์สำำ�หรัับธุุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิิจิิทััล และการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์
เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมทุุน
6) รัับทราบการจดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนภายใต้้การบริิหารจััดการของบริิษััท เช่่น กองทุุนเปิิดเอ็็มเอ็็มซีี สมาร์์ท ฟิิกซ์์ อิินคััม พลััส 
(SMART-PLUS), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล อิินคััม 5 ห้้ามขายผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI5AI), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี มััลติิ แอสเซ็็ท
(M-MULTI), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี โฟกััส อิควิ
ิ ิตี้้� (M-FOCUS), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี หุ้้�นไทย เพื่่�อการออม (MTQS), กองทุุนเปิิด
เอ็็มเอฟซีี  ไทยเฟล็็กซิิเบิิล เพื่่�อการออม (MTFS), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี  โกลบอล โฟกััส  (MGF), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี  ไชน่่า
อิิควิิตี้้� (MCHINA), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล อิินคััม 6 ห้้ามขายผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI6AI), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี รีีนิิวเอเบิิล
เอนเนอร์์จีี (MRENEW), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี แฮปปี้้� อิินคััม พลััส (MIPLUS), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล อิินคััม 7 ห้้ามขาย
ผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI7AI), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี 2 ปีี ทวีีสุุข (MT2Y), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี  เน็็กซ์์ เจนเนอเรชั่่�น เทคโนโลยีี 
(MGTECH) เป็็นต้้น
7) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบนโยบายความเป็็นส่่วนตััว (Privacy Notice) ของบริิษัทั และแต่่งตั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่คุ้้�� มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(DPO) ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
8) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบโครงการพััฒนา Digital Platform เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงพิิจารณางบประมาณและ
การคััดเลืือกผู้้�พััฒนาพััฒนาโครงการตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
9) พิิจารณาแผนการเตรีียมความพร้้อมและรัับทราบผลการปฏิิบััติิงานรองรัับสถานการณ์์ COVID-19 เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถ
ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีผลกระทบจากสถานการณ์์ดังั กล่่าวน้้อยที่่�สุุด
10) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการต่่อสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่
11) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการปรัับโครงสร้้างองค์์กรของบริิษััท
12) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการต่่ออายุุกรมธรรม์์ประกัันภััยของบริิษััท
13) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบงบประมาณสำำ�หรัับปีี 2564
		 ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1) พิิจารณากลั่่�นกรองงานด้้านนโยบาย  ซึ่่�งรวมถึึงแผนงาน การบริิหารความเสี่่�ยง  และงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้้�งติิดตามผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนงาน และกลยุุทธ์์ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด และเป็็นไปตามกฎระเบีียบต่่างๆ
ของหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2) พิิจารณาและให้้ความเห็็นชอบการจััดตั้้�งโครงการกองทุุนต่่างๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
3) พิิจารณาและอนุุมััติิการกระทำำ�และนิิติิกรรมใดที่่�ไม่่ใช่่เป็็นเรื่่�องธุุรกิิจปกติิของบริิษััทในวงเงิินตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
(20 ล้้านบาท)
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2) Followed up an up-to-date situation of property funds and real estate investment trusts (REITs) for considering a
					 renewal of lease.
3) Considered and followed up the establishment progress of funds, trusts and the Company’s new products each
month, such as, Super Saving Fund (SSF), Renewable Energy Fund, Equity Market Trigger Fund, Global Bond Fund,
					 Global Equity, Feeder Fund, etc.
4) Considered and reviewed the filing of application for trustee business license for digital token offering.
5) Considered and reviewed for being the trustee of trust for digital token offering and trustee of private equity trust.
6) Acknowledged asset registrations of mutual funds, including a registration of other funds and trusts under the
Company’s management, such as, MFC Smart Fixed Income Plus Fund (SMART-PLUS), MFC Stable Income 5 Not
for Retail Investors Fund (MSI5AI), MFC Multi Asset Fund (M-MULTI), MFC Focus Equity Fund (M-FOCUS), MFC Thai
Equity Super Savings Fund (MTQS), MFC Thai Flexible Super Savings Fund (MTFS), MFC Global Focus (MGF), MFC
China Equity Fund (MCHINA), MFC Stable Income 6 Not for Retail Investors Fund (MSI6AI), MFC Renewable Energy
Fund (MRENEW), MFC Happy Income Plus Fund (MIPLUS), MFC Stable Income 7 Not for Retail Investors Fund
(MSI7AI), MFC Taweesuk 2 Years Fund (MT2Y), MFC Next Generation Technology Fund (MGTECH), etc.
7) Considered and reviewed the Company’s Privacy Notice and appointed the Data Protection Office (DPO) in
compliance with the Privacy Data Protection Act B.E. 2562.
8) Considered and reviewed the Digital Platform project before proposing to the Board of Directors, including
approved budget and selected the project developer as assigned by the Board of Directors.
9) Considered the preparation plan of and acknowledged the performance of the business continuity plan
					 supporting the situation of COVID-19 pandemic, so that the Company can operate the business continuously and
					 limit the impact of such situation.
10) Considered and reviewed the renewal of the lease agreements of head office.
11) Reviewed the restructure of organization before proposing to the Board of Directors.
12) Considered and reviewed the renewal of insurance policies of the Company.
13) Considered and reviewed the 2021 Annual Budget.
Scope of Authorities, Duties and Responsibilities of the of the Executive Committee

1) To consider the Company’s policies, including business plans, risk management plans, budget plans, etc., as well
as ensure the compliance with the plan and strategies set by the Board of Directors including rules and regulations
					 stipulated by the relevant governmental authorities.
2) To consider and approve the setting up of funds, as assigned by the Board of Directors.
3) To consider and approve any acts or transactions which do not fall within the scope of normal business of the
Company within the financial budget set by the Board of Directors (Baht 20 million).
4) To review the operational performance against monthly targeted budget before proposing to the Board of Directors.
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4) ทบทวนผลการดำำ�เนิินงานเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณที่่�จััดทำำ�ทุุกเดืือนก่่อนนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท
5) พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการปรัับเปลี่่�ยนระบบงาน การกำำ�หนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรัับโครงสร้้างองค์์กรก่่อนนำำ�เสนอ
คณะกรรมการบริิษััท
6) เรื่่�องอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

2.	คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งกรรมการตรวจสอบที่่�แต่่งตั้้�งขึ้้�นทุุกคนเป็็นกรรมการอิิสระ
ที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ (Good Corporate Governance) ปััจจุุบัันคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน โดยมีี นายกฤษฎา ฉััตรบรรยง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ในฐานะหััวหน้้าของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้มีีการประชุุม 9 ครั้้�ง  โดยมีีรายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการ
แต่่ละคณะในปีี 2563” หน้้าที่่� 142 และเสนอรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง ประชุุมร่่วมกัับผู้้�บริิหาร 4 ครั้้�ง ประชุุมร่่วมกัับคณะ
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 1 ครั้้�ง และประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี 4 ครั้้�ง โดยไม่่มีีผู้้�บริิหารเข้้าร่่วม  
		ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) พิิจารณาสอบทานและดููแลให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม และพิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
2) พิิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และรายงานการกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานของฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�งดููแลให้้มีีการติิดตามผลการปฏิิบััติิตามข้้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง 
3) พิิจารณาสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 โดยมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่า งบการเงิินของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
4) พิิจารณาสอบทานการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับธุรกิ
ุ ิจของบริิษััท
5) พิิจารณาและจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบุคค
ุ ลหรืือนิิติบุิ คค
ุ ลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และรายการระหว่่างกััน
6) พิิจารณาประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั  ประจำำ�ปีี 2563 ตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
ของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเหมาะสมและเพีียงพอ
7) พิิจารณารายงานการตรวจสอบการปฏิิบัติั ิตามนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น โดยรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
8) เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง  (ที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ) โดยได้้มีีการหารืือถึึงการประสานงานระหว่่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงผู้้�ปฏิิบััติิงาน ได้้แก่่ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในฯ
ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งได้้มีีการประสานการปฏิิบััติิงานในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง
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5) To review the change of operational system business, the scope of work, as well as the restructure of organization
before proposing to the Board of Directors.
6) To consider any other businesses as assigned by the Board of Directors.

2. Audit Committee
The Audit Committee of the Company was appointed by the Board of Directors. In order to comply with the Good
Corporate Governance, each member is selected from independent director who meets the qualification of the Stock Exchange
of Thailand and the SEC so as to comply with the Good Corporate Governance. Currently, the Committee comprises of 3
members where Mr. Krisada Chatbunyong, Executive Vice President of the Internal and IT Audit Department, the head of
internal audit unit serves as a secretary to the Audit Committee.
		 In 2020, the Audit Committed held 9 meetings, the details of attendance are shown in the schedule of
“The Attendance of Directors at the Meeting in 2020” - Page 143, including 4 meetings with executives, 1 meeting with the Risk
Management Committee and 4 meetings with the Company’s auditor without executives; of which each minutes has been
reported to the Board of Directors.  
		 The performances of the Audit Committee in 2020 are as follows:
1) Audited and monitored the Company to have an appropriate and sufficient internal control and audit system,
								as well as considered the independence of Internal and IT Audit Department.
2) Considered the audited reports of Internal and IT Audit Department and the performance report of the
								Compliance Department, also monitored the consequences after giving comments.
3) Reviewed the quarterly financial statements and the annual financial statements for the year 2020, whereby
								the Committee reached its opinion in accordance with the auditor that the financial statements of the
								Company and its subsidiaries are correctly prepared in its material content according to the accredited
								accounting standard.
4) Audited the Company’s performance to be in accordance with the laws on securities and exchanges,
regulations of the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and Exchange Commission
(“SEC Office”) and other laws pertaining to business of the Company.
5) Considered and arranged information disclosure in relation to person(s) or juristic person(s) who may cause a
								conflict of interest and connected transactions.
6) Considered and assessed an internal audit system of the Company for the year 2020 in accordance with the
								internal system assessment form of the SEC Office to ensure that the Company’s internal control system is
								appropriate and enough.
7) Considered the audited report regarding execution of the anti-bribery and corruption policy and report the
same to the Board of Directors.
8) Attended the meetings together with Independent Directors of the Risk Management Committee for discussions
on coordination between the Audit Committees and the Risk Management Committee, including operating
officers, such as Internal Audit Officer, Compliance Officers and Risk Management Officers, which has
								continuously coordinated for operation on the relevant parts.
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9) พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้ง� และเสนอค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั  ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่อ� เสนอที่่ปร
� ะชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาอนุุมััติิให้้เสนอที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�ง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงาน
ความเป็็นอิิสระ และความเหมาะสมของค่่าตอบแทนแล้้ว เห็็นควรเสนอแต่่งตั้้ง 
� นายประวิิทย์์ วิวิ รรณธนานุุตร์์ ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียน
เลขที่่� 4917 หรืือนายเทอดทอง เทพมัังกร ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3787 หรืือนายอุุดม ธนููรััตน์์พงศ์์ ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่�
8501 หรืือนางสาวชุุติิมา วงษ์์ศราพัันธ์์ชััย  ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9622 แห่่งสำ�นั
ำ ักงานบริิษััท พีีวีี ออดิิท จำำ�กััด หรืือผู้้�สอบ
บััญชีีรายอื่่�นภายในสำำ�นัักงานเดีียวกััน เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า
ผู้้�สอบบััญชีีได้้ปฏิิบััติิงานด้้วยความรู้้� ความสามารถในวิิชาชีีพ ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งมีีความ
เป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน โดยผู้้�สอบบััญชีีไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใดๆ กัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย
		 ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานรายงานทางการเงิินของบริิษััทให้้ตรงต่่อความเป็็นจริิง ครบถ้้วน เพีียงพอ และเชื่่�อถืือได้้
2) ดููแลและสอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ พิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบ รวมถึึงพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการแต่่งตั้้�ง  โยกย้้าย  และเลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงาน
ตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
3) ดููแลและสอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย หรืือกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4) กำำ�กัับให้้มีีการสอบทานระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงพิิจารณาผลการประเมิินความเพีียงพอต่่อการป้้องกัันการคอร์์รััปชั่่�น
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และรายงานคณะกรรมการบริิษััทตามความเหมาะสม
5) พิิจารณา คััดเลืือก และเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท รวมถึึงการพิิจารณาความเป็็นอิิสระของผู้้�สอบบััญชีี  และประชุุมกัับ
ผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีผู้้�บริิหารของบริิษััทเข้้าร่่วม อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
6) พิิจารณารายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ให้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด
7) จััดทำำ�รายงานกำำ�กัับดููแลกิิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััท โดยในรายงานต้้องมีี
รายละเอีียดอย่่างน้้อยเป็็นไปตามเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ�� ที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
8) ในกรณีีพ้้นตำำ�แหน่่งก่่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบอาจแจ้้งเหตุุผลไปยัังตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  และสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ก็็ได้้
9) ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็็นชอบ

3.	คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินการพิิจารณาการสรรหากรรมการอิิสระ บุุคลากรระดัับสูง ร
ู วมถึึงกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน
และบุุคคลที่่�กรรมการมอบหมายให้้ปฏิิบััติิงาน เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง  โปร่่งใสตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 1 คน และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารจำำ�นวน 2 คน เทศมาสา
ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและบริิหารทั่่�วไป ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ
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9) Considered and nominated a person(s) for being the Company’s auditor, as well as suggest the audit fee, for the
year 2020 in order to propose the same to consideration of the Board of Directors meeting for proposing the
Annual General Meeting of Shareholders for approval. With regard to the past performance, independence, and
				 the proper audit fee, the Audit Committee agreed to propose the appointment of Mr. Prawit Viwanthananut,
Certified Public Accountant Registration No. 4917 or Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant
Registration No. 3787 or Mr. Udom Thanuratpong, Certified Public Accountant Registration No. 8501 or Miss Chutima
Wongsaraphanchai Certified Public Accountant Registration No. 9622, each of which from PV Audit Co., Ltd., or
				 other auditors of the same audit firm, as the Company’s auditor for the year 2020. In this regard, it is the Audit
Committee’s opinion that such proposed auditors have performed his/her duties professionally, given
				 recommendations in relation to the Company’s internal control and internal audit systems. In addition, the proposed
				 auditor has no relationship with the Company or its subsidiaries.
Scope of Authorities, Duties and Responsibilities of the Audit Committee
1) To consider and review company financial report of the Company to ensure completion, accuracy, adequacy and
				 trustworthy disclosure.
2) To monitor and review the appropriation and adequacy of the internal control and internal auditing systems
				 including to consider the independence of the auditing unit as well as to approve the appointment, transfer and
dismissal of the Head of Internal and IT Audit Department.
3) To ensure and review the Company’s compliance with the Securities and Exchange laws, and related regulations
set by the Stock Exchange of Thailand or laws relating to securities businesses;
4) To regulate the inspection of the internal control system including to consider the assessment of sufficiency of the
anti-corruption protection and report to the Board of Directors as deemed appropriated.
5) To consider and propose the appointment and remuneration of the Company’s auditors to the extent of the
				 independence and performance of such auditors and to meet with the auditors without the attendance of the
				 Company’s executives at least once a year.
6) To review the related transaction or any other transaction that may cause the conflict of interest in order to
				 comply with the rules and regulations prescribed by laws.
7) To provide the corporate governance report of the Audit Committee, which shall have detail, at least, according
to a minimum standard set by the Stock Exchange of Thailand or the SEC and publicize the said report in the
				 Company’s annual report.
8) In case of ceasing from his position before retirement term, the Audit Committee member may report a reason of
those to the Stock Exchange of Thailand and the SEC.
9) To execute any other actions assigned by the Company’s Board of Directors and also approved by the Audit Committee.

3. Nomination and Remuneration Committee
		 In order to carry out the consideration of the nomination of independent directors and executives, including the
determination of remunerations of directors, executives, employees and other persons as assigned by the Board of Directors,
to be transparent and comply on the principles of good corporate governance, the Board of Directors has appointed the
Nomination and Remuneration Committee comprising of 1 independent director and 2 non-executive directors, where
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ในปีี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน มีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 5 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วม
ประชุุมของกรรมการแต่่ละคณะในปีี 2563” หน้้าที่่� 142
		 ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนในปีี 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�
1) สรรหา คััดเลืือก และเสนอผู้้�ที่่�สมควรได้้รับั การแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระ เพื่่�อเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษััทและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 46 เดืือนเมษายน 2563
2) พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและบุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้ปฎิิบััติิงาน
3) การประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานของกรรมการผู้้�จััดการ ประจำำ�ปีี 2563
4) การว่่าจ้้างผู้้�บริิหารระดัับสููง
5) การพิิจารณาจ่่ายโบนััสบางส่่วนในเดืือนธัันวาคม 2563
6) การว่่าจ้้างที่่�ปรึึกษา/ผู้้�ชำำ�นาญการภายหลัังเกษีียณอายุุ
7) การพิิจารณาจ่่ายเงิินโบนััสพนัักงานประจำำ�ปีี 2563 และการปรัับเงิินเดืือนพนัักงานประจำำ�ปีี 2564 ในภาพรวมทั้้งบริ
� ษัิ ทั และพิิจารณา
ประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การจ่่ายเงิินโบนััสประจำำ�ปีี 2563 และการปรัับเงิินเดืือนประจำำ�ปีี 2564 ของผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท
ซึ่่ง� หมายถึึง กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ก่่อนเสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
		 ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
1) กำำ�หนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการอิิสระและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ซึ่่�งหมายถึึง กรรมการ
ผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
2) สรรหา คััดเลืือก และเสนอผู้้�ที่่�สมควรได้้รับั การแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระหรืือกรณีีอื่่�น
เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิแล้้วแต่่กรณีี
3) สรรหา คััดเลืือก และเสนอผู้้�ที่่�สมควรได้้รับั การแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการผู้้�จัดั การ รวมถึึงการให้้ความเห็็นในการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับ
สููงอื่่�นๆ ของบริิษััท ซึ่่�งหมายถึึง รองกรรมการผู้้�จััดการ  และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส  เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
4) กำำ�หนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ วิิธีีการเกี่่�ยวกัับการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ  ซึ่่�งหมายถึึง กรรมการบริิษััท กรรมการอิิสระ และ
กรรมการในชุุดย่่อยต่่างๆ ที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งและได้้รัับมอบหมายอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริิษััท รวมถึึงการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ซึ่่�งหมายถึึง  กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ  และ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ตลอดจนผลประโยชน์์อื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
5) ประเมิินผลงานกรรมการผู้้�จััดการให้้ได้้รัับผลตอบแทนที่่�เหมาะสมกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ  ตลอดจนให้้สอดคล้้องกัับ
ผลประกอบการของบริิษััท ทั้้�งนี้้� อาจพิิจารณาถึึงระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ใน อุุตสาหกรรมเดีียวกััน เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
6) นำำ�เสนอแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา รวมทั้้งดู
� แู ลให้้บริษัิ ทั มีีแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง 
(Succession plan) สำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงอื่่�นๆ รวมถึึงในตำำ�แหน่่งที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้� โดยพิิจารณาจาก
บุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและเหมาะสมในด้้านต่่างๆ และข้้อกำำ�หนดกฎหมายที่่�เป็็นหลัักการเบื้้�องต้้นข้้อบัังคัับของบริิษััท
และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
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Mr. Prasong Tesmasa, the Senior Vice President of Human Resource and General Administration Department serves as the
secretary to the Nomination and Remuneration Committee. The term for a member of the Nomination and Remuneration
Committee is 2 years from the date of appointment.
In 2020, the Nomination and Remuneration Committee held 5 meetings, the details of attendance are shown in the
schedule of “The Attendance of Directors at the Meeting in 2020” - Page 143.

The performances of the Nomination and Remuneration Committee in 2020 are as follows:
1) Nominated, selected and proposed qualified candidates who should be appointed to act as the independent
directors in replacement of those who retired by rotation before proposing the same to consideration of the Board
				 of Directors and the shareholders meeting at the annual general meeting of shareholders no. 46 on April 2020.
2) Considered remuneration to be paid to for the directors of the Company as well as other persons assigned by the
Board of Directors.
3) Evaluated performance of the President for the year 2020.
4) Approved the hire of executives.
5) Considered partial payment of bonus paid in December 2020.
6) Approved the hire of advisor or specialist who is retired employee.
7) Considered the employees bonus payment for 2020 and salary adjustments for 2021 as a whole, and to evaluate
				 and review performance, bonus payment for 2020, and salary adjustments for 2021 for the senior executives, which
shall mean President and First Executive Vice President before proposing to the Board of Directors for approval.

Scope of Authorities, Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
1) To set policies and regulations regarding the remuneration of the Board of Directors and senior executives, which
				 shall mean the President, Vice President and First Executive Vice President.
2) To nominate, recruit, and propose qualified candidates for appointment of the independent directors in replace
of the directors who retired by rotation or other reasons for submitting to the consideration of the Board and
				 shareholders as the case may be.
3) To nominate, recruit and propose qualified candidates for appointment of President, as well as advise the Board
				 of Directors on the appointment of other senior executives, which shall mean Vice President and First Executive
Vice President, for submitting to the consideration of the Board.
4) To set policies, regulations, and procedures concerning remuneration of directors which shall mean the Company’s
directors, independent directors and other committee members who works for the Company as assigned directly
by the Board of Directors. This shall include the remuneration of the senior executives; President, Senior Executive
Vice President and First Executive Vice President as well as other relevant benefits proposed to the Board of
				 Directors for approval.
5) To evaluate the performance of the President in order that the President shall be paid the remuneration proper to
his/her duties and responsibilities as well as to be in line with the operational performance of the Company. In this
				 regard, the comparable positions in the same business may also be considered. Such evaluation shall be proposed
to the Board of Directors for approval.
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7) พิิจารณากลั่่�นกรองและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการบริิษััทในการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย บรรจุุ ถอดถอนพนัักงานในระดัับ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทซึ่่�งหมายถึึง กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
8) พิิจารณากลั่่�นกรองโครงสร้้างค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่�นๆ ของพนัักงาน เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาอนุุมััติิ

4.	คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ 1 คน กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน และผู้้�บริิหาร 3 คน ซึ่่�งได้้รับั
การแต่่งตั้้�งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท ให้้ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลจััดการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงอัันเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น
ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน การปฏิิบััติิงาน เทคโนโลยีีและสารสนเทศ การปฏิิบััติิตามกฎหมาย  และกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมถึึงความเสี่่�ยงด้้าน
ชื่่�อเสีียงของบริิษััท เป็็นต้้น โดยมีี ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริวัิ ัฒน์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมการและเลขานุุการ
โดยในปีี 2563 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีการประชุุมทั้้�งสิ้้�น 8 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุมของ
กรรมการแต่่ละคณะในปีี 2563” หน้้าที่่� 142
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้พิิจารณากลั่่�นกรองและติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งพบว่่าความ
เสี่่�ยงในทุุกด้้านอยู่่�ภายในกรอบที่่�กำำ�หนดไว้้ ดัังนี้้�
1) ด้้านกรอบ นโยบาย และแผนการบริิหารความเสี่่�ยง ประกอบด้้วย
• พิิจารณาทบทวน เห็็นชอบ และให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�ออนุุมััติินโยบายด้้านความเสี่่�ยงของบริิษััท ซึ่่�งประกอบด้้วย 
นโยบายความเสี่่�ยงบริิษััท (Risk Management Policy) นโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management Policy)
และนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ (IT Security Policy) โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2563 เมื่่�อวัันที่่� 19
กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้มีีมติิอนุุมััติินโยบายด้้านความเสี่่�ยงของบริิษััทตามที่่�คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงนำ�ำ เสนอ
• ประชุุมหารืือร่่วมกัันระหว่่างคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง  (ที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ) และคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่่�อแลก
เปลี่่�ยนมุุมมอง  และประชุุมหารืือถึึงแนวทางการสร้้างความร่่วมมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพระหว่่างคณะกรรมการทั้้�งสอง รวมถึึงหารืือร่่วมกัันในประเด็็น
สำำ�คััญด้้านความเสี่่�ยงและตรวจสอบของบริิษััท ตลอดจนการปฏิิบััติงิ านร่่วมกัันของ 3 ฝ่่ายงานด้้านกำำ�กัับดููแล ได้้แก่่ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ฝ่่าย
ตรวจสอบกิิจการภายใน และฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้การกำำ�กัับดููแลเป็็นไปอย่่างครบถ้้วนและมีีประสิิทธิิภาพ
• พิิจารณาอนุุมััติิตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT Key Risk Indicators: KRIs) การติิดตามความเสี่่�ยงและการ
รายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้าน IT (IT Risk Monitoring and Reporting) ที่่�เป็็นประเด็็นข้้อตรวจพบของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. จากการเข้้าตรวจสอบด้้าน
IT Security ในปีี 2562 ซึ่่�งต้้องการให้้บริิษััทดำำ�เนิินการจััดทำำ�ขึ้้�น ทั้้�งนี้ บริ
้� ษัิ ัทได้้กำำ�หนดตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องตาม
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน เทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท โดยจำำ�แนกออกเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านเทคนิิค ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหาร
จััดการ ความเสี่่�ยงจากภััยหรืือสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน และความเสี่่�ยงจากผู้้�ปฏิิบัติั ิงาน ซึ่่�งในแต่่ละกลุ่่�มความเสี่่�ยงประกอบด้้วยตััวชี้้วั� ัดความเสี่่�ยงด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ (IT KRIs) รวมจำำ�นวน 14 ตััวชี้้�วััด ทั้้�งนี้้�ในการติิดตามความเสี่่�ยงดังั กล่่าวในรอบ 6 เดืือนแรกของปีี 2563 พบว่่าภาพรวมของ 
IT KRIs ในแต่่ละกลุ่่�มอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
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6) To propose the succession plan for the position of the President to the Board of Directors for approval as well as to
				 ensure that the Company has the succession plan for the position of other senior executives and other position
important to the Company’s business which shall consider from the knowledge, skill and appropriation and comply
				 with the laws, the Articles of Association and the good corporate governance principles.
7) To scrutinize and advise the Board of Directors regarding the appointment, relocation, recruitment and dismissal of
senior executives; President, Senior Executive Vice President, and First Executive Vice President.
8) To scrutinize the structure of remuneration and other benefits for employees before submitting the same to the
Board of Directors for approval.

4. Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of 5 members consists of 1 independent director, 1 executive director
and 3 executives, appointed and authorized by the Board of Directors to monitor and supervise the management of risks
arising from the Company’s business operation; such as, investment risk, operation risk, legal risk and reputation risk etc.,
to which Mr. Charoenchai Lengsiriwat, the Executive Vice President of Risk Management Department serveห as a member and
the secretary.
In 2020, the Risk Management Committee’s meeting was held a total of 8 meetings, the details of attendance are
shown in the schedule of “The Attendance of Directors at the Meeting in 2020” - Page 143.
The meetings has been held for considering and monitoring various risk managements for the year 2020, and found
that the Company’s risks in all aspect were under the scope of specified framework as follows:
		 1) Scope, policies and risk management plans consist of the following:
• Considered and reviewed risk management policies for further approval by the Board of Directors, including
the Company’s risk management policy, business continuity management policy and IT security policy.  In this regard, the Board
of Directors in its meeting no. 2/2020 on February 19, 2020 has approved the Company’s risk management policies as proposed
by the Risk Management Committee.
• Convened between the independent directors of the Risk Management Committee and the Audit Committee
for exchanging views and collaborating in formulating guidelines dealing with crucial issues of mutual concerns, which should
confer maximum benefit to the Company and foster closer relations between the two Committees for the best cooperation
and effectiveness among 3 departments relating to supervising tasks, namely the Risk Management Department, the Internal
and IT Audit Department and the Compliance Department, for supporting the efficiency and completion of monitoring.
• Considered and approved IT Key Risk Indicators (KRIs) and monitored IT risk which the Company is required to
provide IT Risk Monitoring and Reporting regarding the observation of the SEC in accordance with the SEC’s IT security audit in
2019 and. The Company has determined IT Key Risk Indicators in compliance with the assessment of IT risk management which
divided into 4 groups, that are, technical risk, management risk, disaster or emergency situation risk and human risk, where each
group consists of 14 IT KRIs. In this regard, in the first 6 months of 2020, it was found that IT KRIs of each group were normal.
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		 2)	ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน (Investment Risk)
• พิิจารณาทบทวน และอนุุมััติิหลัักเกณฑ์์ขอบเขตมููลค่่าความเสี่่�ยงในการลงทุุนของกองทุุน (Investment & Risk Limit) ที่่�ใช้้
ควบคุุมความเสี่่�ยงของกองทุุนภายใต้้การบริิหารจััดการ ซึ่่�งได้้แก่่ VaR Limit, Tracking Error Limit, Liquidity Risk Limit และ Firm-Wide Issuer
Limit ของกองทุุน เพื่่�อให้้บริิษััทนำำ�ไปใช้้ในการควบคุุมดููแลความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของกองทุุนภายใต้้การบริิหารจััดการต่่อไป นอกจากนี้้� เพื่่�อ
ให้้การปฏิิบััติิงานในด้้านการบริิหารกองทุุนเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และเหมาะสมกัับการเปลี่่�ยนแปลงตามสภาพตลาดในปััจจุุบััน จึึงเห็็นควรอนุุมััติิ
ให้้ขยายเกณฑ์์ความเสี่่ยงด้
� า้ นสภาพคล่่องในการซื้้�อขายตราสารทุุนในประเทศ โดยขยายระยะเวลาที่่จำ� ำ�หน่่ายหลัักทรััพย์์ทั้้ง� หมดได้้เป็็นภายในระยะ
เวลา 60 วััน สำำ�หรัับหลัักทรััพย์์ในกลุ่่�ม SET100 และหลัักทรััพย์์ที่่�มีี Market Cap. ตั้้�งแต่่ 20,000 ล้้านบาทขึ้้�นไป และกำำ�หนดให้้ลงทุุนได้้ไม่่เกิินร้้อย
ละ 15 ของ free float ของหลัักทรััพย์์นั้้�น นอกจากนี้้� เพื่่�อปฏิิบััติิตามข้้อสัังเกตของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. จึึงได้้มีีการเพิ่่�มเติิมการทบทวน Investment
& Risk Limit ของกองทุุน โดยระบุุรายละเอีียดเงื่่�อนไขของการทำำ�หน้้าที่่�เป็็น Hard & Soft Limit ของ Relative VaR และ Absolute VaR
• ติิดตามความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน (Investment Risk) ภายใต้้การบริิหารจััดการทั้้�งหมดของบริิษััท เพื่่�อให้้อยู่่�ในกรอบความเสี่่�ยง 
(Risk Limit) ที่่�กำำ�หนดไว้้ รวมถึึงติิดตามผลการทดสอบคุุณภาพของตััวแบบจำำ�ลองที่่�ใช้้วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง (Back Test) ซึ่่�งใช้้วิิธีีทดสอบทั้้�งแบบ BIS
Model และ Kupiec’s Model โดยผลการทดสอบพบว่่า Model ที่่�บริษัิ ทั ใช้้ในการควบคุุมติิดตามความเสี่่�ยงยังมีีคุ
ั ณุ ภาพน่่าเชื่่อ� ถืือเหมาะสมในการ
ใช้้วััดค่่าความเสี่่�ยงได้้
• ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานกองทุุน (Fund Performance) ภายใต้้การบริิหารจััดการของบริิษััท โดยเป็็นการเปรีียบเทีียบผลการ
ดำำ�เนิินงานของกองทุุนรวม Flagship กัับคู่่�แข่่งในแต่่ละกลุ่่�ม (Peer Group) และติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพและกองทุุน
ส่่วนบุุคคลกัับค่่าเฉลี่่�ยของ Peer และ Benchmark

		 3)	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบัติั ิงาน (Operational Risk)
• พิิจารณาผลการประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััทด้้านการดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น (AntiBribery and Corruption) ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งบริิษััทได้้รัับการอนุุมััติิให้้เป็็นสมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั �น
(CAC) และเพื่่�อเป็็นการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปชั่่
ั �น (Anti-corruption Policy) โดยแนวทางในการประเมิินความเสี่่�ยงจำ�ำ แนกตามขั้้�น
ตอนการปฏิิบััติิงานหลัักๆ (Business Process) ของบริิษััท ออกเป็็น 6 ด้้าน พบว่่า มีีประเด็็นความเสี่่�ยงจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 15 เรื่่�อง ทั้้�งนี้ ผ
้� ลการประเมิิน
ความเสี่่�ยงโดยภาพรวมบริิษััท พบว่่า มีีผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน Anti-Corruption อยู่่�ใน “ระดัับต่ำำ��“ เนื่่�องจากบริิษััทมีีมาตรการควบคุุมและ
การตรวจสอบอย่่างครบถ้้วนในแต่่ละประเด็็นความเสี่่�ยง
• ติิดตามผลการประเมิินความเสี่่ยง
� จากการประกอบธุุรกิจิ ของบริิษัทั ในด้้านการป้้องกัันการฟอกเงิินและการสนัับสนุนุ ทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้าย ประจำำ�ปีี 2563 (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ซึ่่งสำ
� ำ�นักั งาน ปปง. กำำ�หนด
ให้้สถาบัันการเงิินต้้องดำำ�เนิินการประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการฟอกเงิินฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งนี้้� แนวทางการประเมิินความเสี่่�ยงประกอบ
ด้้วยความเสี่่�ยงหลััก 3 ปััจจััย  ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ ความเสี่่�ยงด้้านช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการ และ
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับลููกค้้าของบริิษััท จากผลการประเมิินความเสี่่�ยง พบว่่า โดยภาพรวมบริิษััทมีีระดัับความเสี่่�ยงด้้าน AML/CFT อยู่่�ใน “ระดัับต่ำำ��”
• ติิดตามผลการประเมิินความเสี่่ยงด้
� ้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท ประจำำ�ปีี 2562 ซึ่่�งใช้้แนวทางการประเมิินความเสี่่ยง
�
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของ COSO ประกอบด้้วยความเสี่่�ยงหลััก 4 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านเทคนิิค ความเสี่่�ยงด้้านการบริิหารจััดการ 
ความเสี่่�ยงจากภััยหรืือสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน และความเสี่่�ยงจากผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน โดยสามารถแยกเป็็นประเด็็นความเสี่่�ยงได้้ 13 หััวข้้อ ผลการประเมิิน
ความเสี่่�ยง พบว่่า ภาพรวมบริิษััทมีีความเสี่่�ยงอยู่่�ใน “ระดัับต่ำำ��” เนื่่�องจากมีีมาตรการและแนวทางต่่างๆ รองรัับ เพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมความเสี่่�ยง
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้อย่่างครบถ้้วนและมีีประสิิทธิิภาพ
• พิิจารณาผลการประเมิินความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิงาน (Operational Risk) ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นการประเมิินความเสี่่�ยงในขั้้�น
ตอนการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานด้้านการตลาด (Marketing) ที่่�รับผิ
ั ดิ ชอบดููแลกองทุุนสำำ�รองเลี้้ยงชีี
� พ (ฝ่่ายกองทุุนสำำ�รองเลี้้ยงชีี
� พ) และกองทุุนส่่วน
บุุคคล (ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน) เพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ และลดโอกาสในการเกิิดความผิิดพลาด ทั้้�งนี้ ผ
้� ลสรุุป
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2) Investment Risk
• Reviewed and approved the rules of investment and risk limit of funds for controlling the risk of funds under the
management consists of VaR Limit, Tracking Error Limit, Liquidity Risk Limit and Firm-Wide Issuer Limit. This to be used to monitor
the liquidity risk of funds under the Company’s management. Also approved to expand the criteria of Liquidity Risk Limit for
domestic equity by extending the period of sale of securities to a period of 60 days for stocks in SET100 group and stocks with
the market capitalization of Baht 20,000 million or more and the investment limit is not over 15% of floating stock. In addition,
to comply with the observation of the SEC, the committee has reviewed the investment and risk limit of funds by way of the
identification of the conditions of Hard & Soft Limit of Relative VaR and Absolute VaR.
• Followed up the results of investment risk under the Company’s management to ensure that each of them fall
within the specified Risk Limits, as well as monitor the results of Back Tests using both the BIS and Kupiec’s Models, whereby each
of models used by the Company for risk controlling and monitoring are qualified and appropriated for risk level measurement.
		 •		Followed up fund performance of funds under management of the Company by comparing a performance of
the flagship funds with the performance of competitors. Also followed up performance of provident funds and private funds by
comparing with peer group and benchmark.
3) Operational Risk
• Considered the risk assessment for the Company’s operation on the anti-bribery and corruption for the year 2020
which the Company has been certified to be the member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption
(CAC) and in compliance with the anti-corruption policy. The risk assessment is classified according to the business process into
6 aspects, it can be concluded from the assessment result that overall the risk assessment on anti-corruption of the Company
is at “low level” due to the fact that the Company has determined policies and proceeded to measures in accordance with
anti-bribery and corruption policies strictly.
• Monitored the risk assessment on the Company’s operation risk relating to the Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) for the year 2020 specified by the Anti-Money Laundering Office (AMLO), by
which the financial institutions shall assess and manage its risk on AML generally. The risk assessment guidelines consist of 3
factors that are product and service risk, product and service distribution risk and customer risk. According to the risk assessment,
the overall risk assessment on the AML/CFT was at “low level”.
• Monitored the risk assessment of information technology in the year 2019 which found that the Company
complied with the guideline of information technology risk assessment of COSO consisting with 4 factors namely technical risk,
security management risk, disaster or emergency situation risk and technical practitioners risk separating into 13 risk issues. From
this risk assessment, the risk of Company was at “low level” because the Company has completed and efficient measurement
and guideline, including executing the Pentest and creating IT Security Awareness, for protection and controlling the risk of the
information technology.
• Considered the result of operational risk assessment for the year 2020 which were the risk assessment on
marketing operation of the Provident Fund Department, for provident fund service, and the Institutional Sales Department, for
private fund service, for developing and improving the operational process for efficiency and reduce chance of mistake.
According to the risk assessment, the overall risk assessment of those departments was at “low – medium level”. There are
some risk issues that need to be followed up in accordance with the risk management plan.
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รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การประเมิินความเสี่่ยงขั้้
� น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านของทั้้�งสองหน่่วยงาน พบว่่า โดยภาพรวม มีีความเสี่่ยง
� อยู่่�ใน “ระดัับต่ำำ��-ปานกลาง” ทั้้�งสองหน่่วยงาน
สามารถปฏิิบััติิงานตามขั้้�นตอนหลัักได้้เรีียบร้้อยเป็็นส่่วนใหญ่่และเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมีีประเด็็นความเสี่่�ยงบางเรื่่�องที่่�ยังคงต้
ั ้องติิดตาม
แผนการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าวให้้แล้้วเสร็็จ

		 4)	ด้้านการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management)
• ติิดตาม และพิิจารณาให้้ความเห็็น พร้้อมทั้้งดู
� แู ลให้้การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั เป็็นไปตามนโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทาง
ธุุรกิิจ (Business Continuity Management: BCM) ตลอดปีี 2563 ได้้แก่่
• การปรัับปรุุงแผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในระดัับบริิษััทและหน่่วยงานให้้เป็็นปััจจุุบััน
• ติิดตามรายงานผลการทดสอบแผน BCP ในส่่วนของการใช้้แผนผัังการแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิิน (Call Tree Chart) และการส่่งข้้อความ
แจ้้งเหตุุฉุุกเฉิินผ่่านระบบ SMS (SMS Test) ที่่�ได้้ทำำ�การทดสอบเมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2563  โดยภาพรวม บริิษััทได้้ผ่่านการทดสอบแผน BCP
ทั้้�งสองรููปแบบ และเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดไว้้
• ติิดตามการเตรีียมความพร้้อมและผลการปฏิิบััติงิ านรองรัับสถานการณ์์การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา COVID-19 และ
รายงานการบริิหารความเสี่่�ยงในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 เมื่่�อวัันที่่� 26 มีีนาคม และ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่่�งได้้ติิดตามรายงานการเตรีียมความ
พร้้อมและผลการปฏิิบััติิงานรองรัับสถานการณ์์ COVID-19 ของคณะทำำ�งานแก้้ไขเหตุุฉุุกเฉิิน (BCP Team) โดยมีีการประกาศใช้้แผน BCP เพื่่�อ
เป็็นการบริิหารความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ ด้้านพนัักงาน ด้้านลููกค้้า ด้้านระบบงาน และด้้านบริิหารกองทุุน โดยให้้พนัักงานปฏิิบัติั ิงานในรููป
แบบ Work Form Home (WFH) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 เมษายน 2563 จนถึึงวัันที่่� 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่่งปร
� ะกาศให้้พนัักงานกลัับมาปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััท
โดยยัังคงอยู่่�ภายใต้้แผน BCP จนกว่่าสถานการณ์์จะคลี่่�คลาย ทั้้�งนี้ผ้� ลการปฏิิบัติั ิงานของบริิษััทในช่่วงการระบาดของเชื้้�อ COVID-19 เป็็นไปอย่่าง
ราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพในทุุกขั้้�นตอนและทุุกระบบงาน ได้้แก่่ การรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อขายสัับเปลี่่�ยนหน่่วยลงทุุน การบริิหารกองทุุน การปิิด NAV และ
การจััดสรรหน่่วยลงทุุน
		 ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1) พิิจารณาเห็็นชอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท และให้้นำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�ออนุุมััติิ โดยครอบคลุุม
ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน และความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน หรืือความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่อ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััท
2) พิิจารณาเห็็นชอบกลยุุทธ์์ แผนงาน และทรััพยากรที่่�ใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
ของบริิษััท โดยสามารถวิิเคราะห์์ ประเมิิน วััดผล และติิดตามกระบวนการบริิหาร  ความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
3) พิิจารณาอนุุมััติินโยบาย  แนวทาง  และเครื่่�องมืือในการบริิหารความเสี่่�ยงของกองทุุนและการปฏิิบััติิงาน ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
เหมาะสมกัับลัักษณะและขนาดความเสี่่�ยงแต่่ละด้้านของธุุรกรรมที่่�บริิษััทดำำ�เนิินการ
4) พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารกำำ�หนดเพดานความเสี่่ยง 
� (Risk Limits) ของกองทุุน และมาตรการในการดำำ�เนิินการกรณีีที่่�ไม่่เป็็นไปตามเพดาน
ความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนด (Corrective Measures)
5) ติิดตามการประเมิินความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในกรอบที่่�กำำ�หนด
6) พิิจารณาอนุุมัติั กิ รอบการประเมิินความเสี่่ยงที่่
� อ� าจจะเกิิดขึ้้น� จากผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ หรืือ ความเสี่่ยงที่่
� อ� าจเกิิดขึ้้น� สำำ�หรัับธุรุ กรรมที่่จ� ะ
จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ รวมถึึงกำำ�หนดแนวทางการ ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับธุุรกรรม
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4) Business Continuity Management
		 •		Monitored, approved and ensured that the company’s business operations are in accordance with existing
Business Continuity Management (BCM) Policy throughout the year 2020, which includes the following:
levels.

• Continuous improved and updated in the company’s Business Continuity Plan, both at the corporate and division

		 •		Monitored and reported the testing result of the Call Tree Chart and SMS on November 12, 2020. The result of
such tests was meet all requirements and target completely.
• Monitored an implementation of the business continuity management (BCP) plan under COVID-19 pandemic on
March 26, 2020 and May 28, 2020, which BCP Team declared BCP plan to manage all risks, including employees risk, customer
risk, operational risk and fund management risk, by assigned employees to work from home (WFH) from April 7, 2020 to May 18,
2020. However, though employees came to work at the office as usual, employees remained under the BCP plan until the
situation is resolved. The Company’s performance during the COVID-19 pandemic was smooth and effective in all
operational functions including investment unit trading, fund management, NAV calculation and investment unit allocation.
Scope of Authorities, Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee
1) To approve the Company’s risk management policies, including strategy risk, investment risk, operational risks and
other risks materially affected to operation of the Company, as well as propose the same to the Board of Directors
				 for approval.
2) To approve strategies, plans and resources for the risk management to be in line with the Company’s risk management
policies for the effectiveness of risk analysis, assessment, evaluation and observation the risk management process.
3) To approve policies, guidelines and equipment for the risk management and operation of the funds to be effective
and appropriate with nature and size of risks for each Company’s transaction.
4) To approve the specification of Risk Limits for the funds, as well as the corrective measure in case of unexpected
				 case from those limits.
5) To monitor the risk assessment to be within the specified Risk Limits.
6) To approve a scope of risk assessment regarding new products or the new transactions, including specify solutions
				 for the transactions.
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5.	คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Good Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ประกอบด้้วยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 1 คน ทำำ�หน้้าที่่�ประธานคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 2 คน และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 1 คน แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมดููแลให้้บริิษััท
ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ให้้กัับนัักลงทุุน รวมทั้้�งทบทวนและติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท นโยบายการต่่อต้้านทุุจริิต โครงการ
เอ็็มเอฟซีี บรรษััทภิิบาล (MFC CSR) นโยบายในการรัับลููกค้้าและมาตรการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อป้้องกัันการฟอกเงิิน เป็็นต้้น มีีนางสาวศศิิวิิมล
สิิงห์์เงิิน ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกฎหมาย ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ
ในปีี 2563 คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีการประชุุม 2 ครั้้�ง  โดยมีีรายละเอีียดปรากฏในหััวข้้อ “การเข้้าร่่วมประชุุม
ของกรรมการแต่่ละคณะในปีี 2563” หน้้าที่่� 142
ผลงานของคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในปีี 2563 สรุุปได้้ดังนี้
ั ้�
(1) ทบทวนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััท
คณะกรรมการด้้านการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการที่่�ดีีได้้พิจิ ารณาทบทวนนโยบายการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการของบริิษัทั ฉบัับที่่ใ� ช้้อยู่่�ในปััจจุุบันั ให้้เป็็น
ปััจจุุบัันและสอดคล้้องตามกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และนำำ�เสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิเป็็นประจำำ�อย่่างน้้อยปีีละ 1
ครั้้�ง เพื่่อ� ให้้บริษัิ ทั ได้้ใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบัติั แิ ละเปิิดเผยการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการดัังกล่่าวในแบบแสดงรายงานข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำำ�ปีีของบริิษััท
(2)	ปรัับปรุุงคู่่�มือื การปฏิิบััติิงาน และจรรยาบรรณที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
เพื่่อ� ให้้คู่่�มือื ที่่ใ� ช้้เป็็นแนวการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั มีีความเหมาะสม และสามารถใช้้ปฏิิบัติั งิ านได้้จริิงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการ
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จึึงได้้มีีการพิิจารณาทบทวนคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน และจรรยาบรรณที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นปััจจุุบััน
ประกอบกัับสำำ�นักั งาน ก.ล.ต. ได้้กำำ�หนดกฎเกณฑ์์เพิ่่ม� เติิมเกี่่ย� วกัับนโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการใช้้ข้อ้ มููลภายในสำำ�หรัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�จััดการกองทุุนและผู้้�ปฏิิบััติิงานในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุน ให้้สอดคล้้องตามเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนด
เพื่่�อให้้คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานของบริิษััทมีีความครบถ้้วนสมบููรณ์์ และเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยคลอบคลุุมประเด็็นที่่�สำำ�คััญที่่�พึึงมีีอย่่าง
ครบถ้้วน ได้้แก่่
1) จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
2) มาตรฐานการปฏิิบัติั ิของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
3) จรรยาบรรณการจััดการลงทุุน (Code of Ethics)
4) หลัักจริิยธรรมของเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลการปฏิิบััติิงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)
(3) การส่่งเสริิมการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั �นตามโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต
• พิิจารณาทบทวนและส่่งเสริิมนโยบายด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น� ในทุุกรููปแบบเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี โดยมุ่่�งเน้้นการไม่่จ่า่ ยสิินบน
เพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ ไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือสนัับสนุุนบุุคคลใดๆ ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจผิิดกฎหมาย  หรืือเป็็นภััยต่่อสัังคมและความมั่่�นคงของประเทศ
ตามแนวเจตนารมณ์์ของโครงการแนวร่่วมปฎิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต ( Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption)
• ผลัักดัันให้้มีีการยื่่�นต่่ออายุุการเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตของบริิษัทั ซึ่่ง� ในที่่สุ� ดุ  ที่่�ประชุุม
คณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต ประจำำ�ไตรมาส 4/2561 เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ได้้มีีมติิให้้การ
รัับรองการต่่ออายุุแก่่บริิษััทในการเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต เป็็นระยะเวลา 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 4
กุุมภาพัันธ์์ 2562 ถึึงวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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5. Good Corporate Governance Committee
The Good Corporate Governance Committee comprises of 1 honorable member, as the Chairman, 2 non-executive
directors and 1 executive director, appointed by the Board of Directors for supervising the Company to engage its business in
compliance with the good corporate governance principle as stipulated by the SEC and the Stock Exchange of Thailand in
order to create the investors’ trust. Ms. Sasiwimol Singha-ngoen, the Senior Vice President of the Legal Service Department,
serves as secretary to the Good Corporate Governance Committee.
In 2020, the Good Corporate Governance Committee’s meeting was held 2 times in total, the details of attendance
are shown in the schedule of “The Attendance of Directors at the Meeting in 2020” - Page 143.
The performances of the Good Corporate Governance Committee in 2020 are as follows:
(1) Revision of the Company’s Corporate Governance Policies
		 The Good Corporate Governance Committee revised the Company’s good corporate governance policies currently
used to be update and in line with regulations of related regulators and propose the same for approval of the Board of
Directors, at least, once a year, which shall be as a practice guideline of the Company. In this regard, the performance as per
the said policies shall be disclosed annually in the Annual Registration Statement (Form 56-1) and the Company’s annual report.
(2) Revision of Code of Conduct and Ethics for Operation
		 For a purpose of an appropriate and practical guideline of the Company, the Good Corporate Governance Committee initiated a revision and updated the Company’s code of conduct and ethics; as well as to ensure that those are all in
line with the new regulations of the Office of SEC, regarding the anti-conflict of interest and the use of insider information for
operation of fund managers and other investment-related officers, which covered the following critical topics:
1) Business ethics;
2) Code of conduct for executives and employees;
3) Code of ethics for investment management; and
4) Code of Ethics of Compliance Officer.
(3) Encouragement of Anti-Corruption in accordance with the spirit of unified practices of The Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption
• Initiated a creation of a positive image of the organization as a credible and transparent organization by
focusing on policies to promote an anti-corruption, in any form, and no bribery for business interests and not cooperate or
support any party to infringe in engaging any illegal activities or national-security threaten activities, which are in accordance
with the spirit of unified practices of The Private Sector Collective Action Coalition against Corruption.
		 •		Encouraged the Company’s membership renewal for continuing a member of the Thai Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption Council. Finally, the meeting of the Thai Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption Council of the 4th quarter/2018 held on February 4, 2019 resolved to approve the Company’s membership renewal
for continuing a member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Council for a period of 3
years as from February 4, 2019 to February 3, 2022.
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(4) การส่่งเสริิมด้้านธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance)
• พิิจารณาจััดทำำ�นโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Policy) เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบัติั ิในการจััดการลงทุุนและ
สอดคล้้องกัับแนวทางเตรีียมความพร้้อมและการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. และนำำ�ขึ้้�นเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท
• ผลัักดัันให้้มีีการร่่วมลงนามแนวปฏิิบััติิ “การระงัับลงทุุน (Negative List Guideline)” ในบริิษััทจดทะเบีียนที่่�มีีประเด็็นปััญหา
Environmental, Social and Governance (ESG) ซึ่่�งกองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ (กบข.) เป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม โดยมีีการร่่วมลงนามความร่่วมมืือ
ระหว่่างกัันเมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2562 ระหว่่างนัักลงทุุนสถาบััน 32 ราย เพื่่�อยกระดัับการลงทุุนของประเทศไทยไปสู่่�การลงทุุนอย่่างรัับผิิดชอบ 
(Responsible Investment) ตามมาตรฐานสากล
(5) การส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีภายในบริิษััท
คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในเรื่่�อง  การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี  และมุ่่�งเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ คู่่�มืือการปฏิิบััติงิ าน รวมทั้้�งจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
ของบริิษััท โดยมีีการสื่่�อสารไปยัังพนัักงานในทุุกระดัับทั่่�วทั้้�งองค์์กรด้้วยกิิจกรรมต่่างๆ
ในปีี 2563 ได้้จััดให้้มีีแผนงานส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรและทััศนคติิด้้านบรรษััทภิิบาลซึ่่�งมุ่่�งเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กับดู
ั ูแลกิิจการภายในองค์์กร ด้้วยกิิจกรรมต่่างๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1) พิิจารณาทบทวนนโยบายสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทและคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งรวมถึึงนโยบายว่่าด้้วยการป้้องกััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และนโยบายว่่าด้้วยการต่่อต้้านสิินบนและการคอร์์รัปชั่่
ั �น
2) ส่่งเสริิมให้้มีีการสื่่�อสารให้้พนัักงานได้้รัับทราบ  กรณีีที่่�ทางการมีีการยกร่่างกฎเกณฑ์์ใหม่่ ๆ และกระตุ้้�นให้้พนัักงานได้้มีีโอกาส
เรีียนรู้้�ล่ว่ งหน้้าก่่อนที่่จ� ะมีีกฎเกณฑ์์ของทางการออกมาบัังคับั ใช้้จริิง ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้พนัักงานได้้มีีการเตรีียมความพร้้อมการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้สอดคล้้องกัับกฎเกณฑ์์ที่่จ� ะออกใหม่่ เพื่่อ� เป็็นการป้้องกัันและลดความผิิดพลาดในการปฏิิบัติั งิ าน ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่างๆ
ภายในบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3) ปรัับปรุุงรายงานประจำำ�ปีีให้้สอดคล้้องกัับเกณฑ์์การประเมิิน ASEAN CG Scorecard
(6)	ผลการประเมิินการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ปีี 2563
		 (ก) การประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 46 ประเมิินโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุนไทย ซึ่่�งในปีี 2563
บริิษััทมีีผลคะแนนการประเมิินอยู่่�ที่่� 87 คะแนน
(ข) การประเมิินด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท ประเมิินโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  และสำำ�นัักงาน ก.ล.ต.
ร่่วมกัับสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการไทย (IOD) ซึ่่�งในปีี 2563 บริิษััทมีีผลการประเมิินอยู่่�ในระดัับ 4 ดาว ซึ่่�งอยู่่�ในช่่วงคะแนน
ที่่� 80 - 89 ซึ่่�งเป็็นเกณฑ์์ในระดัับ “ดีีมาก”
(7)	พััฒนาการและการปฏิิบััติิต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั มุ่่�งสนัับสนุนุ กิิจกรรมเพื่่อ� ส่่งเสริิมคุุณภาพของสัังคมด้้านต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเพิ่่ม� โอกาสในการศึึกษาและพััฒนาศัักยภาพ
ของเยาวชน รวมทั้้�งการบริิจาคเพื่่�อสาธารณประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
		 (ก) การสนัับสนุุนโครงการด้้านวิิชาการและการศึึกษา
• จััดงานสััมมนา “ถึึงเวลาเปลี่่�ยนวิิกฤติิมลภาวะ สู่่�ทศวรรษแห่่งพลัังงานทดแทน” เพื่่อ� ให้้ความรู้้�แก่่นักั ลงทุุนเกี่่ย� วกัับธุรกิ
ุ จิ ที่่พั� ฒั นา
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้เติิบโตไปพร้้อมกััน และโอกาสในการลงทุุนในกองทุุนต่่างประเทศ โดยได้้รับั เกีียรติิจากวิิทยากรผู้้�ทรง
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(4) Encouragement of Investment Governance
		 •		Established the Investment Governance Policy as a guideline for investment management and in accordance
with the preparation guidelines, as well as, the investment governance principle of the SEC, and has published such policy on
the Company’s website.
• Encouraged a participation as a member for “Negative List Guideline” in case of listed companies having
problems in Environmental, Social and Governance (ESG). This project initiated by Government Pension Fund by signing MOU
on 15 August 2019 coordinating among 32 institutional investors in order to elevate investment of Thailand to be a responsible
investment in accordance with international standard.
(5) Encouragement of In-house Good Corporate Governance
		 The Good Corporate Governance Committee focuses on monitoring the compliance with the good corporate
governance practice and supporting knowledge and understanding as per the good corporate governance policy, code of
conduct and business ethics by communicating with all level of employees within organization through various activities.
		 In 2020, the Company encouraged the corporate culture and corporate governance supporting plan aiming for
creating knowledge and understanding about the in-house corporate governance for the effective compliance through the
following activities:
1) Considered and reviewed the important business policies and compliance manual which included the policy
						on the prevention of conflict of interest and policies on anti-bribery and corruption.
2) Encouraged an internal communication with employees via various internal channels regularly for ensuring the
acknowledgement of drafts of Company’s new regulations and encouraging a pre-learning of the same before
its implementation, resulting in working readiness of employees in compliance with those new regulations for
						protecting and avoiding any possible operational errors.
3) Improved the Annual Report in accordance with the evaluation criteria of the ASEAN CG Scorecard.
(6) Assessment Result on Good Corporate Governance for 2020
(a) The Assessment of the 46th Annual General Meeting of Shareholders; This topic was assessed by the Thai
								Investor Associations. In 2020, the Company received assessing at 87 points.
(b) The Assessment of the Good Corporate Governance Policy; This topic was assessed by the Securities Exchange
of Thailand and the SEC together with the Thai Institute of Directors Association (IOD). In 2020, the Company
								 received assessing score at 4-star level, which has a score ranging between 80 - 89 points and can be deemed
as “Very Good”.
(7) Development and Implementation toward Society and Environment
		 The Company has continually supported a social supported activity in several aspects especially increase in youth’s
potential and their educational opportunities as well as a donation for public purposes continually as follows:
(a) Academic and Educational Supported Programs
• Holding the seminar “Time to change the pollution crisis into the decade of renewable energy” to educate
investors connected with the businesses that grow together with society and environment development and suggest investment
opportunities in foreign investment fund. The honored speaker was Mr. Alastair Bishop, Managing Director and Portfolio Manager of Blackrock, the Master Fund Manager of BGF Sustainable Energy Fund.
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คุุณวุุฒิิ ได้้แก่่ Mr. Alastair Bishop, Managing director and Portfolio Manager, Blackrock ผู้้�จััดการกองทุุนหลััก
BGF Sustainable Energy Fund
(ข) การสนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านการส่่งเสริิมศาสนา
• การบริิหารจััดการกองทุุนเอ็็มเอฟซีีอิิสลามมิิกฟัันด์์ (MIF) โดยค่่าธรรมเนีียมการจััดการลงทุุนส่่วนหนึ่่งบริ
� ิษััท จะนำำ�ไปบริิจาค
ผ่่านมููลนิิธิิ หรืือองค์์กรการกุุศล เพื่่�อช่่วยเหลืือ ผู้้�ด้้อยโอกาสภายใต้้คณะกรรมการศาสนาอิิสลาม (Shariah Committee)
(ค) การสนัับสนุุนกิิจกรรมส่่งเสริิมสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
• ผู้้�บริิหารและพนัักงานร่่วมมอบของอุุปโภคบริิโภคและของเล่่นให้้สถานสงเคราะห์์เด็็กพิิการและทุุพพลภาพปากเกร็็ด (บ้้าน
นนทภููมิิ) และบริิจาคเงิินจำำ�นวน 1 ล้้านบาท ให้้แก่่มููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�ง  เพื่่�อช่่วยระดมทุุนช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
		 ขอบเขตอำำ�นาจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
1. กำำ�หนดขอบเขตและนโยบายการปฏิิบััติงิ านด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทและนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
2. ให้้คำำ�แนะนำำ� และดููแลให้้การปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ และคณะอนุุกรรมการเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ขององค์์กรการกำำ�กับดู
ั แู ล
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. กำำ�กับดู
ั ูแลให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามเกณฑ์์ขององค์์กรการกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. วิิเคราะห์์ ทบทวน และจััดทำำ�แผนปรัับปรุง ร
ุ ะบบการบริิหารจััดการที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบันั เพื่่อ� พิิจารณาปรัับปรุงุ ให้้เป็็นไปตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามเกณฑ์์ขององค์์กรการกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
5. ตรวจสอบและติิดตามให้้หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องปฏิิบััติิตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
6. ปลููกฝัังวััฒนธรรมให้้พนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรมีีจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีความเข้้าใจในเรื่่�องดัังกล่่าว และให้้ความ
ร่่วมมืือร่่วมใจในการเสริิมสร้้างให้้บริิษััทมีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
7. ศึึกษาพััฒนาและทบทวนแนวทางปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีของบริิษััท โดยเปรีียบเทีียบกัับแนวปฏิิบััติิของบริิษััทชั้้�นนำำ�ใน
ระดัับสากล รวมทั้้�งโครงสร้้าง  หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ  ตลอดจนพิิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงใดๆ
เกี่่�ยวกัับข้้อบัังคัับของคณะกรรมการบริิษััท และคณะอนุุกรรมการชุุดต่่างๆ เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการ ให้้มีีการพิิจารณาปรัับปรุุง
อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการปรัับปรุุงระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
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(b) Religious Supported Programs
• MFC Islamic Fund (MIF), of which the Company devoted a portion of the management fees for donations
with a foundation or charitable organization to help underprivileged people under the Shariah Committee.
(c) Social and Environmental Supported Programs
• The executives and employees jointly donated consumer goods, food and toys to the Home for Children with
Disabilities, Pak-kred (Nontapum Home) and donated 1 million baht to Po Tek Tung Foundation to help raise funds for helping
people affected by the COVID-19 epidemic.
Scope of Authorities, Duties and Responsibilities of the Good Corporate Governance Committee:
1. To set the scope and policy of good corporate governance of the Company and propose to the Board of
				 Directors.
2. To advise and supervise the operation of the Board of Directors and sub-committee according to the regulations
				 of the relevant regulatory authorities.
3. To supervise the Management Committee to operate its business in accordance with the good corporate
				 governance principle specified by the related regulatory authorities.
4. To analyze, revise and prepare the improvement plan for current management system to comply with the good
				 corporate governance principle specified by the related regulatory authorities.
5. To examine and monitor the compliance with the Company’s corporate governance practice by each department
				 within Company.
6. To encourage the employees to recognize, and aware of the good corporate governance principles as well as to
				 cooperate with the Company in order that the Company is able to comply with the good corporate governance
				 principles constantly.
7. To study, develop and revise good corporate governance practice of the Company by comparing to the practice
				 of leading international companies including the structure, duty and responsibility. In addition, if there are any
changes regarding the rules and regulations of the Board of Directors and of the sub committees, the Committee
also considers, revises and proposes the suggestion on those changes to the Board of Directors. This is to
				 continually improve for applying in adjustment of the Company’s corporate governance system.
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การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละคณะในปีี 2563
อัันดัับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายชื่่�อ

ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี
ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์
นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร
ดร. พรชััย ฐีีระเวช
นายนำำ�พร ยมนา(1)
นายเทอดธรรม  สุุวิิชาวรพัันธุ์์�
ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง(2)
นายบิิน วีีริิงกา(3)
นายมงคล ลีีลาธรรม(4)
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์(5)
นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล
นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์
นายสุุริิยะ ปััตตพงศ์์

หมายเหตุุ (1)
(2)
(3)
(4)
(5)


คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ บริิหารความ ด้้านการกำำ�กัับ
บริิษััท
บริิหาร
ตรวจสอบ
กำำ�หนดค่่า
ดููแลกิิจการที่่�ดีี
เสี่่�ยง
ตอบแทน
ประชุุม 10 ครั้้�ง ประชุุม 12 ครั้้�ง ประชุุม 9 ครั้้�ง ประชุุม 5 ครั้้�ง ประชุุม 8 ครั้้�ง ประชุุม 2 ครั้้�ง

10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
8/8
10/10
10/10
1/1
10/10
7/8
8/8

12/12

9/9
5/5
5/5

12/12

9/10

9/9
1/1
5/5

2/3

2/2
2/2

8/8
5/5
8/8
8/8
8/8
5/5

2/2
2/2

นายนำำ�พร ยมนา ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง ลาออกจากตำำ�แหน่่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563
นายบิิน วีีริิงกา ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบเมื่่�อวัันที่่� 28 พฤษภาคม 2563
นายมงคล ลีีลาธรรม ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563

เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�ง นางสาวศศิิวิิมล สิิงห์์เงิิน ผู้้�อำ�ำ นวยการ ฝ่่ายกฎหมาย ซึ่่�งจบการศึึกษาด้้านกฎหมายและผ่่านการอบรม
หลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััท โดยมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
1. ให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่คณะกรรมการเกี่่�ยวกัับข้้อกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และระเบีียบปฏิิบัติั ต่ิ ่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. ดููแลให้้บริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริิษััท ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3. จััดการประชุุมกรรมการ ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ตามที่่�กฎหมายและข้้อบัังคัับกำำ�หนด จััดทำำ�และ
เก็็บรัักษารายงานการประชุุม รวมถึึงประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการหรืือมติิผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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The Attendance of Directors at the Meeting in 2020
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Name

Dr. Narongchai Akrasanee
Dr. Chokchai Aksaranan
Mr. Sadawut Taechubol
General Lertrat Ratanavanich
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Ms. Chularat Suteethorn
Dr. Pornchai Thiraveja
Mr. Numporn Yommana(1)
Mr. Therdtham Suvichavorraphan
Dr. Vikrom Koompirochana
Mr. Pachara Yutidhammadamrong(2)
Mr. Bin Wieringa(3)
Mr. Mongkon Leelatham(4)
Mr. Thanachote Rungsitivat(5)
Mr. Chakkrit Parapuntakul
Mrs. Pannarat Bhanpato
Dr. Charoenchai Lengsiriwat
Mr. Suriya Pattapongs

Remarks (1)
(2)
(3)
(4)
(5)


Board of
Directors

Executive
Committee

10 in total

12 in total

10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
8/8
10/10
10/10
1/1
10/10
7/8
8/8

12/12

Nomination
Good
Risk
Audit
and
Corporate
Management
Committee Remuneration Committee Governance
Committee
Committee

9 in total

9/9
5/5
5/5

12/12

9/10

5 in total

9/9
1/1
5/5

8 in total

2 in total

2/3

2/2
2/2

8/8
5/5
8/8
8/8
8/8
5/5

2/2
2/2

Mr. Numporn Yommana resigned on September 30, 2020.
Mr. Pachara Yutidhammadamrong resigned on January 31, 2020.
Mr. Bin Wieringa acts as a member of the Audit Committee since May 28, 2020.
Mr. Mongkon Leelatham acts as a director and a member of the Executive Committee since March 13, 2020.
Mr. Mongkon Leelatham acts as a director since March 13, 2020.

The Company Secretary

The Board of Directors has appointed Ms. Sasiwimol Singha-ngoen, Senior Vice President of the Legal Service
Department, who graduated from law school and passed the training course relating to company secretary duties, to serve as
the Company Secretary. The duties and responsibilities shall be as follows;
1. To advise the Board of Directors regarding the related laws, rules and regulations.
2. To supervise the Company to comply with the laws, the Company’s Article of Associate, relevant regulations and
				 good corporate governance principle.
3. To organize the Board of Directors’ meeting, the annual general meeting of shareholders and the extraordinary
meeting of shareholders as required by laws and the Company’s Article of Associate, to record and keep the
				 minutes of the said meetings, as well as to monitor the relevant parties to efficiently comply with the said resolutions
				 of those meetings.
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4. ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศต่่อหน่่วยงานที่่�กำำ�กัับดููแล
5. ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง 
6. ส่่งเสริิมให้้มีีการฝึึกอบรมหลัักสููตรต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�กรรมการ  ให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของ
กรรมการใหม่่ และการพััฒนาความรู้้�ของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
7. ปฏิิบัติั ิภารกิิจอื่่�นๆ ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย


การพััฒนากรรมการและผู้้�บริิหาร

กรรมการเข้้าใหม่่ทุุกคนจะได้้รัับปฐมนิิเทศน์์เบื้้�องต้้น (Orientation) ในฐานะกรรมการบริิษััทหลัักทรััพย์์ พร้้อมให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการของบริิษััท อาทิิ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ประวััติคิ วามเป็็นมาของบริิษััท วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
ค่่านิิยมของบริิษัทั ตลอดจนวััฒนธรรมองค์์กรต่่างๆ พร้้อมรัับคำำ�ชี้แ้� จงเกี่่ย� วกัับโครงสร้้างองค์์กร นโยบายการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการ ระบบควบคุุมภายใน
พร้้อมเอกสารประกอบ โดยมีีผู้้�บริิหารที่่�รัับผิิดชอบในตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษััท เป็็นผู้้�สรุุปข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นต่่อการปฏิิบััติิ หน้้าที่่�ของกรรมการใหม่่
บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถ และศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง  โดยสนัับสนุุน
ให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทเข้้าร่่วมในการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง  เช่่น DCP DAP และอื่่�นๆ
ซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ปััจจุุบัันมีีกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�ได้้รัับประกาศนีียบััตรดัังกล่่าวข้้างต้้น ดัังนี้้�
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. ดร. ณรงค์์ชัย  อั
ั ัครเศรณีี
2. ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์

ประธานคณะกรรมการบริิษััท
รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นายสดาวุุธ เตชะอุุบล

กรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริิหาร
กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน

4. พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช

5. นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
6. นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร

กรรมการ กรรมการบริิหาร และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนด
ค่่าตอบแทน
กรรมการ 

DCP รุ่่�นที่่�

DAP รุ่่�นที่่�

รุ่่�นการอบรมอื่่�นๆ

-

5/2003

-

Refresh 1/2008 50/2006
-

66/2007

30/2003

-

44/2004

14/2004

72/2006

40/2005

ACP 22/2008
UFS 3/2006
RCP 11/2005
CGI 14/2016
ACEP 5/2013
RCP 28/2012
RCC 13/2011
FSD 13/2011
FND 1/2001
RCP 1/2000
CGI 8/2015
RCP 32/2013
RCL 21/2020
ITG 10/2020
BMD 10/2020
BMT 6/2018
ACP 39/2012
ELP 7/ 2017
BNCP 1/2017
RCC 20/2015
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4. To supervise the disclosure of information and electronic filing to the relevant regulatory authorities.
5. To liaise and communicate with the shareholders and the relevant regulatory authorities.
6. To encourage the new directors to attend the training courses relating to directors’ duties, give information which
are useful for rendering their service and develop knowledge of directors consequently.
7. To act other businesses as assigned by the Board of Directors.


Development of Directors and Executives

Every new director shall attend the orientation as the securities company director and obtain the necessary information for serving its duties as the Company’s director such as information of the Company’s business, the Company’s profile,
vision, mission and core value including the company culture, organization chart, good corporate governance policy, internal
control.  In this regard, the executives in a position of the Company Secretary shall be responsible for summarizing information
required for performing duties as a new director
The Company’s encourages its directors and executives to be knowledgeable and capable individuals by encouraging directors and executives of the company to enroll in training program relating to acting directors and executives such as
DCP, DAP ACP, CGI, CGE and RCP organized by the Thai Institute of Directors Association (IOD) consequently. Currently, there
are directors and executives who have completed the above programs as follows:
Name

1. Dr. Narongchai Akrasanee
2. Dr. Chokchai Aksaranan

Position

Chairman
Vice Chairman and the Chairman
of the Audit Committee

3. Mr. Sadawut Taechubol
Director and Chairman of the
		
Executive Committee
4. General Lertrat Ratanavanich Director and Member of the
Nomination and Remuneration
Committee

5. Mr. Surabhon Kwunchaithunya Director, Member of the Executive
Committee and Chairman of the
		
Nomination and Remuneration
		
Committee
6. Ms. Chularat Suteethorn
Director

DCP Class DAP Class
Class no.
no.
no.
of Other Training

1/2008
Refresh

5/2003
50/2006

-

66/2007

30/2003

-

44/2004

14/2004

72/2006

40/2005

ACP 22/2008
UFS 3/2006
RCP 11/2005
CGI 14/2016
ACEP 5/2013
RCP 28/2012
RCC 13/2011
FSD 13/2011
FND 1/2001
RCP 1/2000
CGI 8/2015
RCP 32/2013
RCL 21/2020
ITG 10/2020
BMD 10/2020
BMT 6/2018
ACP 39/2012
ELP 7/ 2017
BNCP 1/2017
RCC 20/2015
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ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

DCP รุ่่�นที่่�

DAP รุ่่�นที่่�

รุ่่�นการอบรมอื่่�นๆ

DCPU 4/2015
AACP 15/2014
ACEP 10/2014
RCP 28/2012
FGP 4/2012
RNG 3/2012
ACP 39/2012
FSD 10/2010
FND 28/2006
BMD 10/2020
CGE 7/2016
ITG 14/2020
ACEP 12/2014
BMD 10/2020
CGE 7/2016
ACP 32/2010
CSP 36/2010
AACP 23/2016
RCP 39/2016
SFE 22/2014
ACEP 7/2013
CGI 19/2017
SFE 31/2019
ACP 22/2008
-

7. ดร. พรชััย ฐีีระเวช
8. นายนำำ�พร ยมนา
9. นายมงคล ลีีลาธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริิหาร

227/2016
35/2003

-

10. นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�

กรรมการ 

278/2019

119/2015

11. ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์

กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการช 
บริิหารความเสี่่ยง 
� และกรรมการตรวจสอบ 

-

63/2007

12. นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์
13. นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�
14. นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง
15. นางพััณณรััชต์ บรร
์ พโต

กรรมการ และกรรมการบริิหารความเสี่่ยง
�
กรรมการ
กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
สายบริิหารกองทุุน
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ  และเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ  
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท
ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายกฎหมาย 
และเลขานุุการบริิษััท

-

142/2017
55/2006
44/2005

-

99/2012

-

-

COSO: Enterprise Risk
Management
ACPG 19/2015

-

-

CSP 73/2016

16. ดร.เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์
17. นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี
18. นางสาวศศิิวิิมล สิิงห์์เงิิน
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Name

7. Dr. Pornchai Thiraveja
8. Mr. Numporn Yommana
9. Mr. Mongkon Leelatham
10. Mr. Therdtham
Suvichavorraphan
11. Dr. Vikrom Koompirochana

12. Mr. Thanachote Rungsitivat
		
13. Mrs. Pachaleeporn
Voraviboonsavat
14. Mr. Pachara
Yutidhammadamrong
15. Mrs. Pannarat Bhanpato
		
16. Dr. Charoenchai Lengsiriwat
		
		
17. Mr. Anupong
Chanchiredrasmee
18. Ms. Sasiwimol Singha-ngoen
		
		

Position

Director
Director
Director and Member of the
Executive Committee
Director

Independent Director,  
Chairman of the Risk Management
Committee and Member of the Audit
Committee
Director and Member of the Risk
Management Committee
Director

147

DCP Class DAP Class
Class no.
no.
no.
of Other Training

227/2016
35/2003

-

278/2019

119/2015

-

63/2007

-

142/2017

DCPU 4/2015
AACP 15/2014
ACEP 10/2014
RCP 28/2012
FGP 4/2012
RNG 3/2012
ACP 39/2012
FSD 10/2010
FND 28/2006
BMD 10/2020
CGE 7/2016
ITG 14/2020
ACEP 12/2014
BMD 10/2020
CGE 7/2016
ACP 32/2010
CSP 36/2010
AACP 23/2016
RCP 39/2016
SFE 22/2014
ACEP 7/2013
CGI 19/2017

-

-

SFE 31/2019

Independent Director and Member
55/2006
of the Audit Committee
First Executive Vice President of
44/2005
Fund Management Division
Executive Vice President of Risk
99/2012
Management Department and 			
Secretary to the Risk Management
Committee
Executive Vice President of Corporate
Accounting and Finance Department
Senior Vice President of Legal Service
Department and the Company
Secretary

ACP 22/2008
COSO: Enterprise Risk
Management
ACPG 19/2015
CSP 73/2016
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โดยในปีี 2563 กรรมการของบริิษััทมีีการเข้้าร่่วมรัับการพััฒนาและฝึึกอบรม จำำ�นวน 3 ราย ดัังนี้้�
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร

กรรมการ

2. นายมงคล ลีีลาธรรม

กรรมการ และกรรมการบริิหาร

3. นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�

กรรมการ



หลัักสููตรการอบรม

RCL 21/2020, ITG 10/2020 และ BMD 10/2020
จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
ITG 14/2020 จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)
BMD 10/2020 จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD)

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment)

คณะกรรมการบริิษััทได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิงานตนเอง (Self Assessment) ประจำำ�ปีี 2563 ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่่�ยในแต่่ละด้้านเป็็นดัังนี้้�
(1) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
•
•
•
•
•

ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.52 จากคะแนนเต็็ม 4  
ด้้านการประชุุมคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.68 จากคะแนนเต็็ม 4
ด้้านบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.51 จากคะแนนเต็็ม 4
ด้้านความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ ได้้คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็็ม 4
ด้้านการพััฒนาตนเองของกรรมการและพััฒนาผู้้�บริิหาร ได้้คะแนน 3.36 จากคะแนนเต็็ม 4

(2) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ
• ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.49 จากคะแนนเต็็ม 4  
• ด้้านการประชุุมคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.71 จากคะแนนเต็็ม 4
• ด้้านบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
> คณะกรรมการบริิหาร ได้้คะแนน 3.58 จากคะแนนเต็็ม 4
> คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้คะแนน 3.62 จากคะแนนเต็็ม 4
> คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน ได้้คะแนน 3.45 จากคะแนนเต็็ม 4
> คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้คะแนน 3.58 จากคะแนนเต็็ม 4
> คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ได้้คะแนน 3.49 จากคะแนนเต็็ม 4
(3) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล
• ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.59 จากคะแนนเต็็ม 4  
• ด้้านการประชุุมคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็็ม 4
• ด้้านบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.65 จากคะแนนเต็็ม 4
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In 2020, there are 3 directors of the Company attending program for developing and training skills as follows:
Name

Position

1. Ms. Chularat Suteethorn

Director

2. Mr. Mongkon Leelatham

Director and Member of the
Executive Committee
Director

3. Mr. Therdtham Suvichavorraphan


Training Course

RCL 21/2020, ITG 10/2020 and BMD 10/2020,
the Thai Institute of Directors Association (IOD)
ITG 14/2020, the Thai Institute
of Directors Association (IOD)
BMD 10/2020, the Thai Institute of Directors
Association (IOD)

The Self-Assessment of the Board of Director

To Propose the Self-Assessment for 2020 to the Board of Directors for completion according to the form applied from
the Stock Exchange of Thailand and the outcomes of each assessed topic are as follows:
(1) Self assessment for the Board of Directors as a whole:
• The Board of Directors structure and qualification of the Board of Directors was scored 3.52 out of 4.
• The Board of Directors meeting was scored 3.68 out of 4.
• Role, duties and responsibilities of the Board of Directors was scored 3.51 out of 4.
		 •		Relationship with the management was scored 3.73 out of 4.
		 •		Director’s self-improvement and management training was scored 3.36 out of 4.
(2) Self assessment of committees as a whole:
• The Board of Directors structure and qualifications was scored 3.49 out of 4.
• The Board of Directors meeting was scored 3.71 out of 4
• Role, duties and responsibilities of particular committee:
				> The Executive Committee was scored 3.58 out of 4.
				>		 The Audit Committee was scored 3.62 out of 4
				>		 The Nomination and Remuneration Committee was scored 3.45 out of 4.
> The Risk Management Committee was scored 3.58 out of 4.
				>		 The Good Corporate Governance Committee was scored 3.49 out of 4.
(3) Self assessment of the Board of Directors and of committee members on an individual basis:
• The Board of Directors structure and qualifications was scored 3.59 out of 4.
• The Board of Directors meeting was scored 3.73 out of 4.
• Role, duties and responsibilities of the Board of Directors was scored 3.65 out of 4.
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ส่่วนที่่� 3 การควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อควบคุุมให้้การดำำ�เนิินงานทุุกด้้าน ไม่่ว่่าจะเป็็น
ด้้านบุุคลากร กระบวนการดำำ�เนิินงาน และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถููกต้้องตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ และ
เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ และช่่วยลดความเสี่่�ยงหรืือความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอกองค์์กร
วิิธีีปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในและการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้ มีีดังนี้
ั ้�
การควบคุุมภายใน

คณะกรรมการบริิษัทั มีีการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้ดำำ�เนิินการประเมิินระบบการควบคุุม
ภายในดัังกล่่าวประกอบด้้วยสาระสำำ�คัญั 5 ส่่วน ได้้แก่่ องค์์กร และสภาพแวดล้้อม การบริิหารความเสี่่ยง 
� การควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายบริิหาร 
ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และระบบการติิดตาม          
การรายงานทางการเงิิน

1. มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินต่่อคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นประจำำ�
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ  ผู้้�สอบบััญชีีและผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ทำำ�การสอบทานงบการเงิินระหว่่างกาลหรืือรายงานทางการเงิินอื่่�นๆ ให้้มีีความถููกต้้องและเพีียงพอก่่อนเผยแพร่่
ออกสู่่�สาธารณชน
3. คณะกรรมการบริิษััทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิิดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิิน การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ และ
การจััดการความเสี่่�ยงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี
การบริิหารความเสี่่�ยง

1. บริิษััทมีีหน่่วยงานกลางที่่�ดููแลในด้้านการควบคุุมภายใน 2 หน่่วยงาน ได้้แก่่ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งขึ้้�นตรงกัับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้มีีระบบสอบทานและถ่่วงดุุล (Check and Balance)
ที่่�เหมาะสม
2. มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยงค
� วบคุุม ดููแล และติิดตามความเสี่่ยงทุ
� กุ ด้้านของบริิษัทั และกองทุุนภายใต้้การบริิหารจััดการ กำำ�หนด
นโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง กำำ�หนดเพดานความเสี่่�ยง  (Risk Limit) อนุุมััติิเครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่�ยงของกองทุุนและ
การปฏิิบััติิงาน รวมถึึงกำำ�หนดกรอบการประเมิินความเสี่่�ยงของการออกกองทุุนหรืือธุุรกรรมใหม่่ พร้้อมกำำ�หนดแนวทางป้้องกััน
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับธุุรกรรมใหม่่ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้าย  โดยมีีคณะทำำ�งานเพื่่�อพิิจารณาปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย 
เป็็นผู้้�นำำ�เสนอเพื่่�อพิิจารณาก่่อนรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
3. มีีคณะกรรมการนโยบายการลงทุุน (Investment Policy Committee) ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณากำำ�หนดนโยบาย  กลยุุทธ์์การลงทุุนใน
ภาพรวม และแนวทางหรืือทิิศทางในการลงทุุนในตราสารประเภทต่่างๆ ให้้มีีความเหมาะสมในการบริิหารกองทุุนต่่างๆ  
4. จััดทำำ�ขั้้�นตอนการทำำ�งาน  (Work Flow) และคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน (Work Manual) ซึ่่�งมีีการปรัับปรุุงให้้เป็็นปััจจุุบัันอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานต่่างๆ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนทุุกขั้้�นตอน
5. ทบทวน ปรัับปรุุง และพััฒนาระบบงานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพและสะดวกในการใช้้งานมากขึ้้�นอยู่่�เสมอ
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PART 3 Internal Control and Risk Management
The Company recognizes the important role of the internal control and risk management system in supervising all
aspects of works, including human resource, operation and information technology to be effective, lawful, in line with goals,
and reducing risk or losses that may occur from internal and external factors.
follows:

The practice procedures regarding the internal control and risk management as stipulated by the Company are as
Internal Control

The Board of Directors represented by the Audit Committee evaluated the internal control system of the Company in
5 material aspects; organization and environment, risk management, executive management control, information and
communication system including monitoring system.
Financial Report

1. Providing the financial performance report to the Board of Directors, the Executive Committee and the Audit
				 Committee regularly.
2. The Audit Committee together with the Management Committee, the auditor and the Executive Vice President of
				 the Internal and IT Audit Department shall jointly verify the interim financial statements or other financial reports to
				 be true and accurate before publishing to the public.
3. The Board of Directors represented by the Audit Committee shall disclose the report of financial statements review,
compliance of regulations and the risk management in the annual report.
Risk Management

1. The Company’s center units for internal controlling and monitoring are the Internal and IT Audit Department and
the Compliance Department, which shall directly report to the Audit Committee for proper check and balance.
2. Controlling, monitoring and observing by the Audit Committee for various aspects of Company and Fund under its
management, including specification of risk management policy, specification of Risk Limit, approval of risk
managing equipment of the Company’s funds and operation, including a scope of risk assessment regarding
issuance of new products or the new transactions, as well as specification of solutions for possible risks of new
transactions including to risk assessment and management on money laundering or financial supporting to terrorism.
In this matter, the Company set the working team to consider the risk factor of money laundering and financial
supporting to terrorism prior to report to the Board of Directors.
3. Establishing the Investment Policy Committee to be obliged to consider and set the policies, overall investment
				 strategies and guideline or direction of investing in various instrument to be proper for fund management.
4. Preparing the workflow and work manual which always update regularly. This is to ensure that all operation shall be
				 accurate and meet all requirements.
5. Reviewing, improving and developing all working systems to be regularly efficient and convenient for working.
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6. ฝึึกอบรมพนัักงานให้้มีีความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย รวมทั้้�งจััดอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด
และจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่พนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และรัับทราบกฎระเบีียบต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องและนำำ�ไป
ปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง
7. มีีการวางมาตรการเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงด้้านความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอัันเกิิดจากการชะงัักงัันของธุุรกิิจที่่�ไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้
ล่่วงหน้้า เช่่น การสููญเสีียทรััพยากรบุุคคล ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�บริิหารคนสำำ�คััญ หรืือพนัักงานในคราวละจำำ�นวนมากๆ พร้้อมๆ กััน
เนื่่�องจากพนัักงานยกทีีมลาออก หรืือเกิิดอุุบัติั ิเหตุุไว้้ดังนี้
ั ้�
7.1 มุ่่�งเน้้นการสร้้างบรรยากาศการทำำ�งานที่่�ดีี  การให้้ค่่าตอบแทนที่่�จููงใจและสวััสดิิการที่่�ดีี  การปลููกฝัังคุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์
ความมีีวิินััย  การสร้้างจิิตสำำ�นึึกและทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร ลููกค้้าและเพื่่�อนร่่วมงาน ส่่งเสริิมและพััฒนาการทำำ�งานเป็็นทีีม
การช่่วยเหลืือเกื้้อ� กููลซึ่่งกั
� นั และกัันรวมทั้้ง� การโยกย้้ายสัับเปลี่่�ยนพนัักงานเพื่่อ� ให้้เรีียนรู้้�งานหลายๆ ด้้านและพร้้อมที่่จ� ะทำำ�งานทดแทน
กัันได้้
7.2 บริิษััทได้้วางกฎระเบีียบในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการลาออกไว้้ว่่า หากพนัักงานประสงค์์จะลาออกจะต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 1 เดืือน หากพนัักงานไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบที่่�บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ บริิษััทอาจพิิจารณาไม่่จ่่ายเงิินกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้ยงชีี
� พในส่่วนที่่�บริษัิ ัทสมทบให้้กัับพนัักงาน
7.3 ในกรณีีที่่�บริิษััทจััดกิิจกรรมต่่างๆ ซึ่่�งต้้องมีีการเดิินทางไกล บริิษััทจะกระจายพนัักงานที่่�อยู่่�ในส่่วนงานเดีียวกัันให้้อยู่่�ในเที่่�ยว
การเดิินทางที่่�ต่่างกัันหรืือพาหนะคนละคัันเพื่่�อเป็็นการกระจายความเสี่่�ยง 
7.4 ในกรณีีที่่�เกิิดปััญหาขึ้้�น บริิษััทมีีมาตรการแก้้ปััญหา ดัังนี้้�
1) บริิษััทจะโยกย้้ายพนัักงานที่่�มีีประสบการณ์์จากหน่่วยงานอื่่�นมาทำำ�งานที่่�จำ�ำ เป็็นและเร่่งด่่วนแทนพนัักงานเดิิมโดยทัันทีี
2) บริิษััทจะรัับพนัักงานใหม่่แทนพนัักงานเดิิมอย่่างเร่่งด่่วน โดยการสรรหาจากใบสมััครเดิิมที่่�บริิษััทมีีอยู่่�  หรืือผ่่านบริิษััท
จััดหางาน  หรืือลงประกาศรัับสมััคร
3) งานใดที่่บริ
� ษัิ ทั ไม่่จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการเอง เนื่่อ� งจากมิิได้้มีีการกำำ�หนดไว้้ในประกาศที่่เ� กี่่ย� วข้้องว่่าเป็็นหน้้าที่่ข� องบริิษัทั จััดการ  
บริิษััทก็็จะพิิจารณาจััดจ้้างบุุคคลภายนอกให้้ดำำ�เนิินการแทน
8. มีีการกำำ�หนดกฎ ระเบีียบ วิินััย ข้้อบัังคัับให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้การทำำ�งาน เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง  ไม่่เกิิดการทุุจริิต
อัันจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษัทั โดยได้้จัดั ทำำ�เป็็นคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ าน (Compliance Manual) และข้้อบัังคับั เกี่่ย� วกัับการทำำ�งาน
ให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบและถืือปฏิิบััติิ
9. จััดให้้มีีฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมดููแลเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทโดยเฉพาะ ซึ่่�งแบ่่งหน้้าที่่�ในการควบคุุม
ภายในของบริิษััทออกจากฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานและฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ อย่่างชััดเจน  
10. มีีมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาของระบบคอมพิิวเตอร์์ โดยบริิษััทได้้กำ�ำ หนดนโยบายการรัักษาความปลอดภััยทางด้้านสารสนเทศ
ซึ่่�งได้้ปรัับปรุุงใหม่่ตามแนวทางที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ได้้ประกาศกำำ�หนด และได้้รัับอนุุมััติิ
จากคณะกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤศจิิกายน 2560 โดยนโยบายดัังกล่่าวแบ่่งออกเป็็น 5 หมวด ดัังนี้้�
หมวด 1 การกำำ�กัับดููแลการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและสารสนเทศระดัับองค์์กร
หมวด 2 การกำำ�หนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้้างการบริิหารจััดการ
หมวด 3 การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินสารสนเทศและการควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููลและระบบสารสนเทศ
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6. Training the employees to have proper knowledge and skill for their works assigned as well as organizing courses
relating to laws, regulations and related ethics for the employees for their correct application of knowledge,
understanding and acknowledgement of related regulations.
7. Setting the following measures of business continuity management for supporting risk of business recession caused
by unforeseen event, such as loss of human resource whether the key executive officer or many employees at the
				 same time either by resigning of employees as a team or by accident.
7.1 Focusing on creating good working environment, such as arranging motivational salary and good welfare,
								cultivating moral, honesty, discipline as well as establishing the awareness and positive attitude towards
organization, clients and colleagues including promoting and developing teamwork spirit, assisting each other
and also rotating the employees for expanding their skill in various aspect and for replacement each other.
		 7.2 The Company laid down the rules of resigning that any employee, who desires to resign, shall inform the
								Company at least one month in advance. In case where the employee does not comply with this rule, the
								Company would consider not paying the contribution of provident fund in part of the Company to such employee.
7.3 In order to risk diversification, in case where the Company holds any activity which needs to travel, the
								Company shall distribute the employees who are in the same department by allocating them to travel in
								different trip or vehicle.
7.4 In case where there is any problem, the Company shall have the resolution procedure as follows:
1) The Company shall rotate the experienced employee from other department to work in replacement of the
										vacated employee.
2) The Company shall urgently recruit the new employee in replacement of the vacant position by selecting
										from the existing application or recruitment companies or publishing recruiting announcement.
3) The Company may hire the outsource service provider to do any work for it; provided that such work is not
										necessary to operate by the Company itself as not stipulated in the relevant regulation of management
										company.
8. Avoiding any fraud which may cause the damage to the Company, the Company has stipulated regulations,
discipline and rules by preparing in form of the Compliance Manual and related work rule for the executive
officers and employees to acknowledge and practice.
9. The Risk Management Department was especially set to monitor and supervise the risk management to the
				 Company. This department was clearly segregated its duties of internal control from the Compliance Department
				 and the Internal and IT Audit Department.
10. Protecting and resolving the problems of computer system, the Company has specified the measure as security
				 policies for information by adjusting with a guideline of the SEC and the SET and proposed the same to the
approval of the Board of Directors on November 29, 2017. The said policies can be separated into 5 categories as
				 follows.
		 Section 1

Supervision of Corporate Technology and Information Management

		 Section 2

Determination of Policy, Measure and Management Structure

		 Section 3

IT management and the Control on Accessing Information and IT system
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หมวด 4 การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านการสื่่�อสารข้้อมููลสารสนเทศผ่่านระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์และการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยในการปฏิิบััติงิ าน
หมวด 5 มาตรฐานการควบคุุมอื่่�นๆ
11. จััดทำำ�แผนป้้องกัันและระงัับอุุบััติิภัยสำ
ั ำ�หรัับทุุกหน่่วยงานของบริิษััท
12. จััดทำำ�แผนรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan) สำำ�หรัับบริิษััทและทุุกหน่่วยงานในบริิษััท
การตรวจสอบความเสี่่�ยง

1. มีีคณะกรรมการตรวจสอบทำำ�หน้้าที่่�สอบทานระบบการควบคุุมและตรวจสอบภายใน มีีการรายงานทางการเงิิน ดููแลการปฏิิบััติิงาน
ให้้เป็็นไปตามกฎ ระเบีียบ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยง  กัันหรืือรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
2. มีีฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ฝ่่ายกำำ�กัับดููแลปฏิิบัติั ิงาน และฝ่่ายบริิหารความเสี่่ยง ทำ
� ำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบ
และสอบทานการปฏิิบััติิงานด้้านต่่างๆ ได้้แก่่ การให้้บริิการแก่่ลููกค้้า การปฏิิบััติิการกองทุุน บััญชีีและการเงิิน ระบบคอมพิิวเตอร์์
การบริิหารงาน การลงทุุนและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทโดยรวมอย่่างสม่ำำ�� เสมอ โดยควบคุุมให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�
กำำ�หนดทั้้�งของหน่่วยงานราชการและของบริิษััท ตลอดจนดำำ�เนิินการประเมิิน/วััดความเสี่่�ยงของหน่่วยงานต่่างๆ นำำ�เสนอแนวทาง
ในการบริิหารจััดการและป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจขึ้้�น พร้้อมทั้้�งพััฒนาระบบงานเพื่่�อส่่งสััญญาณเตืือน (Early warning system)
กรณีีที่่�ความเสี่่�ยงมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยจะมีีการจััดทำำ�รายงานการประเมิินความเสี่่�ยงทั้้�งระดัับบริิษััทและระดัับกองทุุน เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จะทำำ�การรายงานผลการตรวจสอบต่่อกรรมการผู้้�จััดการและคณะกรรมการตรวจสอบทัันทีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความ
เสีียหายต่่อบริิษััทและกองทุุนภายใต้้การจััดการของบริิษััท  
นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดทำำ�แผนการตรวจสอบการควบคุุมภายในและการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของแผนการตรวจสอบฝ่่ายงานต่่างๆ โดยมีีการประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััทด้้านการดำำ�เนิินการตามมาตรการต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น
และด้้านการป้้องกัันการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำำ�ลายล้้างสููงเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
และรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและคณะกรรมการบริิษััท

ส่่วนที่่� 4 จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
บริิษััทได้้จััดทำำ�ข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน คู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ าน (Compliance Manual)   จรรยาบรรณการประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
และกฎระเบีียบการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของพนัักงาน นอกเหนืือจากคู่่�มืือที่่�จััดทำำ�โดยสมาคมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ จรรยาบรรณ
การจััดการลงทุุนและมาตรฐานการประกอบวิิชาชีีพการจััดการลงทุุนของสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน และจรรยาบรรณและหลัักปฏิิบััติิวิิชาชีีพ
การวิิเคราะห์์ และการจััดการลงทุุนของสมาคมนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ที่่�ให้้พนัักงานบริิษััทยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต และเที่่�ยงธรรม ทั้้�งในการปฏิิบััติิต่่อบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ตลอดจนสาธารณชนและสัังคม โดยผู้้�บริิหารและพนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกคนได้้ลงนามรัับทราบและตกลงที่่�จะถืือปฏิิบัติั ติ ามแนวทางดัังกล่่าว ทั้้�งนี้ บริ
้� ษัิ ทั ได้้ติดิ ต่่อสื่่อ� สารกัับพนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอและติิดตามการปฏิิบัติั ิ
ตามแนวทางดัังกล่่าวเป็็นประจำำ� รวมทั้้�งได้้มีีการกำำ�หนดบทลงโทษทางวิินัยั ในกรณีีที่่�มีีการฝ่่าฝืืนหรืือละเลยไม่่ปฏิิบััติิตาม
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนด มาตรฐานการปฏิิบัติั ิตนที่่ดีี 
� 10 ประการ  เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััททุุกคนยึึดถืือตลอดเวลาในการ
ปฏิิบััติิงานในหน้้าที่่� มาตรฐานการปฏิิบััติิตนที่่�ดีี 10 ประการ ได้้แก่่
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IT Security for Communication through Computer System and in Working Operation
Other controlling standards

11. Preparing the accidental protection and suspension plan for every Company’s unit.
12. Preparing the Business Continuity Plan for the Company and its all unit.
The Risk Based Audit

1. The Audit Committee is obliged to verify the internal audit and controlling system, prepare financial report,
				 supervise and monitor all operation to comply with rules and regulations as well as disclosing the related transaction
				 or any conflict of interest transactions.
2. The Internal and IT Audit Department, the Compliance Department and the Risk Management Department shall
				 be obliged to audit and verify the operation in various aspects such as customer service, fund operation, account
				 and finance, computer system, management, investment and overall operation of the Company regularly.
				 They also control all operation to comply with rules and regulations as specified either by relevant government
agencies or the Company as well as assessing risk of all departments and propose the guideline of managing and
protecting risk which may occur, including the development of early warning system. In case where the risk may
incline, they shall prepare the risk assessment report both for the Company level and the fund level and propose
				 to the Audit Committee and relevant parties. Furthermore, the Internal and IT Audit Department shall propose the
				 auditing report to the President and also the Audit Committee as soon as there is any situation which may damage
				 to the Company or the funds under its management.
In addition, the Company has the plan for internal audit and risk assessment of implementing anti-corruption policy and anti-money laundering and combating financing of terrorism and proliferation of mass destructive weapons policies,
which deems as the integral part of audit plan of each department, and reports the results of the risk assessment to the Risk
Management Committee and the Board of Directors annually.

PART 4 Business Code of Conduct
The Company has issued working rules, a Compliance Manual and Code of Conduct for Securities Business, and
regulations on employee’s securities trading in addition to the handbooks published by associations related with securities
businesses, such as the Investment Management Code and Professional Standard stipulated by the Association of Investment
Management Companies (AIMC), and the Code and Principles for Professional Analysts and Investment Management
stipulated by the Securities Analysts Association. All of these are guidelines urging employees to conduct their duties with
honestly integrity and equitable to the Company, all stakeholders, the public and society.   The Company’s executives and
concerned employees have signed in acknowledgement and agreed to comply with these guidelines. Regular communication
between Company and the employees has taken place to monitor compliance. In addition, the disciplinary punishment has
set in case of any infringement or violation to those guidelines is appeared.
In this regard, the Company has defined 10 standard guidelines for executives and employees to comply therewith at
all times while performing duties as follows:
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(1)		การปฏิิบััติิหน้้าที่่�หรืือให้้บริิการด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต (Integrity) ในการปฏิิบัติั งิ านพนัักงานต้้องไม่่กระทำำ�การไปในทางไม่่ซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต หรืือมีีพฤติิกรรมที่่เ� ห็็นได้้ว่า่ เป็็นการทุุจริิตต่่อหน้้าที่่ที่่� บริ
� ษัิ ทั ได้้มอบหมาย โดยให้้พนัักงานปฏิิบัติั งิ านบนพื้้น� ฐานของความซื่่อ� สััตย์์
สุุจริิตต่่อการประกอบวิิชาชีีพโดยไม่่กระทำำ�การในลัักษณะเอาเปรีียบลููกค้้า หรืือแสวงหาประโยชน์์จากลููกค้้าให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�น
พนัักงานทุุกคนต้้องยึึดหลัักความสำำ�คััญและประโยชน์์อัันสููงสุุดของกองทุุนและลููกค้้าพร้้อมๆ กัับผลประโยชน์์ของบริิษััท ตััวอย่่าง
เช่่น ห้้ามพนัักงานขายหลัักทรััพย์์ให้้แก่่ลููกค้้าโดยที่่�บริิษััทไม่่ได้้อนุุญาต เป็็นต้้น
(2)		การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบและรอบคอบเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ และปฏิิบััติิต่่อผู้้�ลงทุุนทุุกรายอย่่างเป็็นธรรม ด้้วยความ
			เอาใจใส่่ ระมััดระวััง รอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�ลงทุุนเป็็นสำำ�คััญ (Skill, Care and Diligence)  พนัักงานทุุกคนต้้องใช้้
วิิจารณญาณในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างรอบคอบ  เป็็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิิชาชีีพ เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�
ได้้รัับมอบหมายจากบริิษััทอย่่างเต็็มความสามารถ รวมถึึงปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
ต่่อกองทุุน ลููกค้้าและบริิษััท
(3)		หลัักปฏิิบัติั ทั่่ิ ว� ไปในธุุรกิิจ (Market Practice) พนัักงานทุุกคนต้้องปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามมาตรฐานที่่ย� อมรัับกันั ทั่่ว� ไป ซึ่่งร
� วมทั้้ง� การปฏิิบัติั ิ
ตามระเบีียบ หลัักเกณฑ์์หรืือมาตรฐานใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(4)		ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้า (Information About Customers) ในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า พนัักงานต้้องมีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลููกค้้าที่่�ครบถ้้วน
และเพีียงพอ เพื่่�อทราบถึึงสถานภาพและวััตถุุประสงค์์ของลููกค้้า และสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ในบริิการแต่่ละประเภทให้้แก่่ลููกค้้า
ได้้อย่่างเหมาะสม และต้้องรัักษาความลัับของลููกค้้า
(5)		ข้้อมููลสำำ�หรัับลููกค้้า (Information for Customers) ในการตััดสิินใจลงทุุน ให้้คำำ�แนะนำำ�หรืือกระทำำ�การใดๆ เพื่่�อประโยชน์์ของลููกค้้า
บริิษััทจะต้้องมีีข้้อมููลที่่�ครบถ้้วน เหมาะสม ทัันเวลาและเสมอภาคกัับลููกค้้าทุุกราย นอกจากนี้้ บริ
� ิษััทจะต้้องให้้มีีการจััดเก็็บข้้อมููล
เอกสารหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อเป็็นหลัักฐานสนัับสนุุนในการกระทำำ�ใดๆ ว่่ามีีความชััดเจน และโปร่่งใส
(6)		ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflicts of Interest) ในการดำำ�เนิินการใดๆ ของบริิษััทอยู่่�บนพื้้�นฐานของการไม่่ก่่อให้้เกิิดความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หรืือมีีพฤติิการณ์์ให้้สงสัยั ได้้ว่า่ จะเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ หากจะเกิิดขึ้้น� โดยไม่่สามารถหลีีกเลี่่ยง
�
ได้้ บริิษััทจะยึึดหลัักการเปิิดเผยข้้อมููลโดยเคร่่งครััด
(7)		การเก็็บรัักษาทรััพย์์สิินของลููกค้้า (Customer Assets) ในกรณีีที่่�ต้้องจััดเก็็บทรััพย์์สิินของลููกค้้า บริิษััทจะจััดเก็็บรัักษาทรััพย์์สิินไว้้ใน
สถานที่่�ที่่�ปลอดภััย มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม อีีกทั้้�งมีีการแยกทรััพย์์สิินของลููกค้้าออกจากทรััพย์์สิิน
ของบริิษััท โดยสามารถระบุุทรััพย์์สิินที่่�เป็็นของลููกค้้าแต่่ละราย มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�อย่่างชััดเจนระหว่่างผู้้�บัันทึึกข้้อมููลกัับผู้้�จััดเก็็บ
รัักษา และมีีการตรวจสอบความครบถ้้วนถููกต้้องอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
(8)		เงิินทุุน (Financial Resources) บริิษััทในฐานะบริิษััทจััดการลงทุุนมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบในการดำำ�รงสภาพคล่่องทางการเงิิน
ของกองทุุนภายใต้้การบริิหารของบริิษััทให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมเพีียงพอที่่�จะรัับความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการลงทุุน
และไม่่ก่่อภาระผููกพัันใดๆ แก่่กองทุุน
สำำ�หรัับการบริิหารเงิินทุุนของบริิษััท บริิษััทจะต้้องดำำ�รงสภาพคล่่องทางการเงิินที่่�เพีียงพอที่่�จะรัับภาระผููกพัันจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การลงทุุน ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และจััดให้้มีีเงิินทุุนและการบริิหารเงิินทุุนที่่�ดีี 
(9)		การจััดองค์์กรและการควบคุุมภายใน (Internal Organization) บริิษััทมีีนโยบายในการจััดการและควบคุุมการบริิหารงานภายใน
ของบริิษััทที่่�ดีี มีีการจััดเก็็บเอกสารหลัักฐาน และการมอบหมายงานที่่�ชััดเจน นอกจากนี้้ยั� งต้
ั ้องจััดให้้มีีการฝึึกอบรมและการกำำ�กัับ
ดููแลให้้มีีการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้้
(10)	ความสััมพัันธ์์กัับองค์์กรกำำ�กัับดููแล (Relations with Regulators) บริิษััทให้้ความร่่วมมืือต่่อองค์์กรกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง และในกรณีี
ที่่�คาดว่่าจะต้้องมีีการเปิิดเผยหรืือชี้้�แจงใดๆ บริิษััทจะรายงานต่่อองค์์กรกำำ�กัับดููแลในทัันทีี
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(1)		Integrity : Employees shall perform their duties based upon honesty, good-faith, morality, equitable treatment to
					all parties, legally and good moral judgment. All employees shall always consider the importance and best
					 benefit of funds together with its clients and the Company.
(2)		Skill, Care and Diligence : Employees will exercise their discretion carefully and reasonably for the best benefits
					 to the fund, clients, and the Company.
(3)		Market Practice : Employees shall conduct their duties according to acceptable standards including regulations,
					 criteria or relevant standards.
(4)		Information About Clients : Employees shall have complete and adequate information about the clients in order
					 to gain a clear understanding of the situation and objectives of the customer and to provide appropriate advice
about different type of services. Also, the employees shall keep confidential to the clients’ information.
(5)		Information for Clients : For benefits of the clients, the Company shall have complete, proper, timely and equal
					information before deciding to invest, offering advice, or acting on the client’s behalf. Furthermore, the
					Company shall maintain data and relevant documents as evidence to support its transaction to be done
					 clearly and transparently.
(6)		Conflicts of Interest : Any action by the Company shall not cause conflicts of interest, or any events that may be
					cause conflicts of interest. In the event of unavoidable situation, the Company will strictly comply with the
					 principle of information disclosure.
(7)		Customer Assets : If the clients’ assets need to be maintained, the Company shall store the assets in a safe place
					 with adequate internal control systems. The clients’ assets shall be separated from those of the Company and
each of them shall be able to be specified. The duties of data recorder and keeper shall be separated clearly
and shall be checked regularly for completeness and accuracy
(8)		Financial Resources : As an asset management company, the Company shall be responsible for maintaining the
financial liquidity of the funds under its management to be at an adequate level against the possible risks that
					 may occur as a result of investment, as well as shall refrain from creating any encumbrances on the fund.
			The Company’s capital management shall be maintained adequately liquidity so as to cope with its business
encumbrances, investment, and possible risk. The Company shall provide a sufficient amount of capital and ca
					 pable fund management.
(9)		Internal Organization and Control : The Company has set a policy in good management and internal control of
the organization, equipped with proper document keeping system and clear designation of duties. Moreover,
it has organized training session for its employees and monitoring all performing duty to compliance with set rules
					 and regulations
(10) Relations with Regulators : The Company shall cooperate with all regulators. If any disclosures or explanations are
					 expected, the Company will report such information to regulators immediately.
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หลัักการดัังกล่่าวข้้างต้้นได้้กำำ�หนดไว้้สำำ�หรัับพนัักงานของบริิษัทั ทุุกคน เพื่่อ� ใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่แ� ละความรัับผิดิ ชอบที่่�ได้้รับั มอบ
หมาย พนัักงานจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามหลัักการนี้้ร� วมทั้้งร
� ะเบีียบ กฎเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนดโดยองค์์กรกำำ�กับดู
ั แู ล เช่่น สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ธนาคารแห่่งประเทศไทย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นักั งานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน และสมาคมวิิชาชีีพ
ต่่างๆ เป็็นต้้น
นอกจากนี้้ บริ
� ิษััทได้้กำำ�หนด หลัักจริิยธรรมของเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลการปฏิิบััติงิ าน (Code of Ethics of Compliance Officer) ไว้้ดังนี้
ั ้�
1. ต้้องตั้้�งมั่่�นอยู่่�ในความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต มีีศีีลธรรม ปราศจากอคติิส่่วนตััว และปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความขยัันหมั่่�นเพีียร  เต็็มความรู้้�
ความสามารถ และมีีความรัับผิิดชอบ
2. ต้้องมีีความจงรัักภัักดีีต่่อบริิษััท แต่่จะไม่่กระทำำ�ผิิดกฎหมายหรืือปฏิิบัติั ิตนผิิดศีีลธรรมอัันดีี
3. ต้้องไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการกระทำำ�หรืือกิิจกรรมใดๆ อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความเสื่่�อมเสีียเกีียรติิยศชื่่�อเสีียงของบริิษััท
4. ต้้องไม่่กระทำำ�การใดๆ อัันนำำ�ไปสู่่�ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ (Conflict of Interest) กัับกองทุุน ลููกค้้าและหรืือบริิษััท อัันอาจนำำ�
ไปสู่่�ความมีีอคติิ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยจิิตใจเป็็นอิิสระและความเที่่�ยงธรรมได้้
5. ต้้องไม่่รัับสิ่่�งของมีีค่่า หรืือผลประโยชน์์ใดๆ จากเพื่่�อนพนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้าหรืือคู่่�สััญญา ซึ่่�งอาจมีีผลกระทบต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจและ
การตััดสิินใจในการปฏิิบััติิงาน หรืือทำำ�ให้้ความเป็็นอิิสระเที่่�ยงธรรมลดน้้อยลง
6. ต้้องรัักษาความลัับของกองทุุน ลููกค้้าและหรืือบริิษััทที่่�ล่่วงรู้้�จากการทำำ�งานในหน้้าที่่� และไม่่นำำ�ความลัับไปหาประโยชน์์ส่่วนตััว
หรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือกระทำำ�การใดอัันเป็็นการขััดผลประโยชน์์ของกองทุุน ลููกค้้า และ/หรืือ บริิษััท หรืือขััดต่่อกฎหมาย
7. ต้้องรายงานข้้อเท็็จจริิงที่่�มีีนััยสำำ�คััญจากการปฏิิบััติิงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งหากการไม่่รายงานข้้อมููลนี้้�จะมีีผลต่่อ
การดำำ�เนิินงานของกองทุุน ลููกค้้าและหรืือบริิษััท หรืือเป็็นการปกปิิดการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
8. ต้้องใฝ่่หาความรู้้�และปรัับปรุุงวิิธีีการทำำ�งานของตนให้้มีีความเชี่่�ยวชาญ มีีประสิิทธิิภาพ และมีีคุุณภาพอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ส่่วนที่่� 5 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องการเปิิดเผยสารสนเทศ เนื่่�องจากเป็็นเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 
จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องมีีการควบคุุม และกำำ�หนดมาตรการในการเปิิดเผยสารสนเทศทั้้�งที่่�เป็็นสารสนเทศทางการเงิิน และที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิินให้้
ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยมีีสาระสำำ�คััญครบถ้้วน เพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้ และทัันเวลา ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยเปิิดเผยข้้อมููล
สารสนเทศผ่่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลัักทรััพย์์และเว็็บไซต์์ของบริิษััท นอกจากนั้้�น ยัังได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุนสถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม    
ข้้อมููลของบริิษััท

ข้้อมููลที่่�บริิษััทกำำ�หนดให้้เปิิดเผยเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ รัับทราบ  และสามารถนำำ�มาใช้้พิิจารณา วิิเคราะห์์และประเมิินผลการ
ดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทได้้อย่่างถี่่�ถ้้วน มีีดัังนี้้�

1.	ข้้อมููลทางการเงิิน
• งบการเงิิน ซึ่่�งประกอบด้้วยข้้อมููลฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน โดยมีีรายละเอีียดตามมาตรฐานบััญชีี ข้้อกำำ�หนด
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
• คำำ�อธิิบายเชิิงวิิเคราะห์์สาเหตุุของการเปลี่่�ยนแปลงฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน

ANNUAL REPORT 2020

159

The aforementioned principle is applicable to each employee during the performance of their assigned responsibilities.
Employees shall follow all of the said principles as well as rules and regulations set by regulatory bodies, such as the SEC, the
Bank of Thailand, the Securities Exchange of Thailand, the Anti-Money Laundering Office, and other related professional associations.
Moreover, the Company established a Code of Ethics for Compliance Officers as follows:
1. Be honest and trustworthy, free from individual bias, and working diligently, at their fullest capacity and with
				 responsibility.
2. Be loyal to the Company and must not commit illegal or immoral acts.
3. Not engage in any action or activity that may damage the Company’s reputation.
4. Refrain from involvement in any activities that may lead to a conflict of interest with the fund, clients, or the
Company, which may lead to prejudice or inability to perform duties with independence and fairness;
5. Not accept valuables or any forms of benefit from colleagues, clients, business partners or contract parties, which
might affect their discretion and decisions, or limit their freedom or fair judgment;
6. Keep confidential on information related to the Fund, clients, and/or the Company that received from performing
their duties and shall not seek benefit for themselves or others, or act in a way that against the interest of the funds,
clients and/or the Company including the laws.
7. Immediately report significant fact derived from performing duties to their superiors, especially if failure to do so,
				 the result will affect the operations of the fund, clients or the Company, or is concealing illegal actions.
8. Always seek additional knowledge and improve their performance in order to gain expertise, efficiency,
				 and quality.

PART 5 Information Disclosure and Transparency
The Company has paid its attention to the importance of information disclosure because this issue would affect to
investors’ and stakeholders’ decision. Therefore, there should be a measure in controlling and monitoring a disclosure process
of information, both financial and non-financial, to be revealed either in Thai and English with accuracy, sufficiency, reliability
and timeliness via the ‘SET Community Portal system’ of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s website.
In addition, the investor relationship unit has also been set up to be responsible for communicating equitably and fairly with
institute investors, shareholders, analysts and other relevant governmental enterprises.
The Company’s Information

The information, which the Company discloses to its stakeholders for their acknowledgment so that they are able to
consider, analyze and evaluated the Company’s performance cautiously, shall be as follows:

1. Financial Information
		 •		Financial statements comprising of financial status information and performance having detail as stipulated in
accordance with the accounting standard, the rule of the Stock Exchange of Thailand or the SEC.
 • The Management discussion and analysis (MD&A) regarding to explanation of material changes in financial
						status and performance.
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2.	ข้้อมููลทั่่�วไปที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน
• ข้้อมููลตามที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนดให้้เปิิดเผย 
เช่่น การเปิิดเผยส่่วนได้้เสีียของคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร การได้้มาและจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ รายการระหว่่างกัันของบริิษััท
บริิษััทในเครืือ นิิติิบุุคคลหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โครงสร้้างการถืือหุ้้�น องค์์ประกอบของคณะกรรมการ หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการชุุดต่่างๆ รวมถึึงค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร  ปััจจััยความเสี่่�ยงและนโยบายเกี่่�ยวกัับการจััดการความเสี่่�ยง 
เป็็นต้้น
• ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานด้้านอื่่น� ๆ เช่่น การระดมเงิิน การบริิหารจััดการกองทุุน  ผลการดำำ�เนิินงานของกองทุุน ฯลฯ รวมทั้้�งข้อ้ มููล
เกี่่�ยวกัับการลงทุุนและการออม
• ข้้อมููลสำำ�คัญั อื่่น� ๆ ที่่�ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ ควรรัับรู้้� เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำำ�คัญั ในองค์์กร จริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ เป็็นต้้น
การเปิิดเผยข้้อมููล

บริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน ได้้แก่่ สารสนเทศเกี่่�ยวกัับบริิษััท ผลการดำำ�เนิินงาน รายงาน
วิิเคราะห์์ภาวะเศรษฐกิิจ รายงานประจำำ�ปีี และบทความต่่างๆ เผยแพร่่แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่างๆ โดยจััดทำำ�เป็็นเอกสารเผยแพร่่และ
ผ่่านทางสื่่�อต่่างๆ  ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระบบสื่่�อสารของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET Portal) และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
หนัังสืือรายงานประจำำ�ปีี
เว็็บไซต์์ : www.mfcfund.com
Contact Center : 0-2649-2000 กด 0
บริิการเอ็็มเอฟซีี ออนไลน์์ (MFC SMART Trade)
ศููนย์์บริิการผู้้�ถืือหุ้้�น MFC : 0-2649-2131-37
หนัังสืือพิิมพ์์
จดหมายข่่าวรายไตรมาส
การจััดการสััมมนาเกี่่�ยวกัับการลงทุุน

ระบบการควบคุุมและการตรวจสอบภายใน

บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
อย่่างเคร่่งครััด โดยคณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการจััดการเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งผลประโยชน์์ของผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างรอบคอบ
เป็็นธรรมและโปร่่งใส หากมีีรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จะต้้องพิิจารณาอย่่างรอบคอบ เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวอย่่างชััดเจนและทัันเวลาเพื่่�อผลประโยชน์์
ของบริิษััท โดยรวมเป็็นสำำ�คััญ
บริิษัทั ยัังให้้ความสำำ�คัญั กัับระบบการควบคุุมภายใน ทั้้�งนี้เ้� พื่่อ� ควบคุุมให้้การดำำ�เนิินงานทุุกด้้านไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านการปฏิิบัติั งิ าน การสื่่�อสาร 
และระบบสารสนเทศเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ถููกต้้องตามกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ และช่่วยลดความเสี่่�ยง
หรืือความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทั้้�งจากปััจจััยภายในและภายนอกองค์์กร  โดยจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ครอบคลุุมการควบคุุมภายในระดัับ
บริิหาร เช่่น อำำ�นาจการอนุุมััติิของผู้้�บริิหาร การควบคุุมภายในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานภายในบริิษััทและการดููแลทรััพย์์สิิน และการควบคุุม
ภายในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับระบบการเงิินของบริิษััท รวมทั้้�งมีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบการปฏิิบััติิงานตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องและ
ตรวจสอบภายในเพื่่�อตรวจสอบการปฏิิบััติิตามระบบที่่�วางไว้้ โดยมีีความเป็็นอิิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ   และมีีระบบการบริิหาร
ความเสี่่ยง 
� โดยกำำ�หนดและประเมิินความเสี่่ยง
� ของกิิจการ กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและจััดการความเสี่่ยง 
� ซึ่่งร
� วมถึึงความเสี่่ยงที่่
� มีีผ
� ลต่่อการดำำ�เนิิน
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2. Non-Financial Information
 • Any information as required to disclose by the Stock Exchange of Thailand and the SEC such as interest of the
Board of Directors and executives, the acquisition and disposal of asset, the connected transaction between the
Company, subsidiaries and other related parties, the shareholding structure and composition of the Board of
						Directors, the duties and responsibilities of each sub-committees including remuneration of directors and
executive officers, risk factors, policy of risk management, etc.
		 •		Other operating information such as fund raising, fund management, fund performance including investment
						and saving information.
 • Other material information of any stakeholders as they think fit such as any material changes in organization,
						business code of conduct etc.
Information Disclosure

The Company discloses both financial and non-financial information such as information about the Company, progress
reports, economic analyzed report, annual report, and other articles to shareholders and various stakeholders through its
publication and other medium as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Communication systems of the Stock Exchange of Thailand (SET Portal) and the Office of SEC
Annual Report
The Company’s Website : www.mfcfund.com
Contact Center : 0-2649-2000 กด 0
MFC Online Service (MFC SMART Trade)
MFC Shareholders Service Center: (662) 649-2131-37
Newspapers
Quarterly newsletter
Investment seminars

Internal Control and Internal Audit Systems

The Company strictly complies with the regulations of the SEC and of the Stock Exchange of Thailand. By this purpose,
the Board of Directors recognized the significant regarding management of a conflict of interest among stakeholders with due
care, fairness and transparency. If there is a connected transaction, it shall be considered with due care and also to be revealed
clearly and timely for the utmost benefit of the Company.
The Company recognizes the important role of an internal control system in supervising all aspects of work, including
operation, communication, and information system, to be effective, lawful, in line with goals, and reducing risk or losses that
may occur from internal and external factors. The Company has established the internal control system covered for internal
control at management level, such as, the authorization of executives; internal control for the Company’s internal operations
and custody of assets including internal controls of Company’s financial systems, as well as set up a responsible unit to monitor
that the Company’s operations are in line with laws and regulations, and to audit internally to ensure that those are also
compliance with the laid out system. The auditing report of such unit shall be treated as independent opinion. Also, there is a
risk management system designed to manage risk by calculating and assessing the risk to the business; defining measures for
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งานของบริิษัทั และจััดให้้มีีระบบเตืือนภััยรายการผิิดปกติิล่ว่ งหน้้า โดยหน่่วยงานที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่ดั� งั กล่่าว ได้้แก่่ ฝ่า่ ยบริิหารความเสี่่ยง
� รัับผิดิ ชอบในเรื่่อ� ง
การควบคุุมความเสี่่�ยงด้้านต่่างๆ นอกเหนืือจากการตรวจสอบฝ่่ายงานต่่างๆ โดยฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
ฝ่่ายกำำ�กับดู
ั แู ลการปฏิิบัติั ิงาน ซึ่่�งได้้ปรัับปรุงวิ
ุ ิธีีการตรวจสอบให้้ครอบคลุุมระบบงานสำำ�คัญั โดยสอดคล้้องกัับวิิธีีการตรวจสอบของสำำ�นักั งาน ก.ล.ต.
ซึ่่�งฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้้�จััดการพร้้อมกััน
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการเกี่่�ยวกัับการใช้้ข้้อมููลภายในไว้้ในอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษััท โดยมีีการพิิจารณาทบทวน
คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานและจรรยาบรรณการทำำ�งานโดยได้้เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับนโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการใช้้ข้้อมููลภายใน
สำำ�หรัับผู้้�จััดการกองทุุนและผู้้�ปฏิิบััติิงานตามเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนดพร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ให้้ พนัักงาน ผู้้�บริิหาร  และกรรมการทราบ 
พร้้อมทั้้งยั
� งมีีบ
ั ทลงโทษชััดเจนกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานนำำ�ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ไปเปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ส่ว่ นตน นอกจากนี้้�
ยัังห้้ามซื้้�อ ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด (Blackout Period) ซึ่่�งนอกจากจะรัักษาสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว ยัังเป็็นการป้้องกััน
ความขััดแย้้งของผลประโยชน์์อีีกทางหนึ่่�งด้้วย
บริิษัทั มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นชััดเจน โปร่่งใสไม่่มีีความขััดแย้้งของผลประโยชน์์ นอกจากนี้้ ยั
� งั แบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิดิ ชอบอย่่างชััดเจน
ระหว่่างคณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการบริิษััท และผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงปราศจากปััญหาการก้้าวก่่ายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ในกรณีีที่่�กรรมการบริิษััท
หรืือผู้้�บริิหารคนหนึ่่งค
� นใดมีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียกัับผลประโยชน์์ในเรื่่อ� งที่่�กำำ�ลังพิ
ั จิ ารณา ก็็จะไม่่เข้้าร่่วมประชุุม หรืืองดออกเสีียงเพื่่อ� ให้้การตััดสิินใจของ
คณะกรรมการบริิษััท และผู้้�บริิหารเป็็นไปอย่่างยุุติิธรรม เพื่่�อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างแท้้จริิง
บริิษััทเปิิดเผยโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััทไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีอย่่างชััดเจน รวมทั้้�งเปิิดเผยการถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััทและบริิษััท
ในเครืือโดยคณะกรรมการบริิษััทอย่่างครบถ้้วน  
การควบคุุมและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุุมภายใน
บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดและพััฒนาระบบการควบคุุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลทั้้�งด้้าน
สภาพแวดล้้อมภายใน การประเมิินความเสี่่�ยง ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสาร และการติิดตามประเมิินผลอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีการจััดโครงสร้้าง
องค์์กรที่่�เหมาะสมกัับแผนธุุรกิิจ แบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ชััดเจน มีีการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างเป็็นระบบ มีีการกำำ�หนดจรรยาบรรณ
เป็็นลายลัักษณ์์อักั ษร มีีระบบการกำำ�กับดู
ั แู ลที่่ดีี จั
� ดั ทำำ�ระเบีียบแนวปฏิิบัติั  มีีคู่่�มื
ิ อื อำำ�นาจดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสมกัับธุรกิ
ุ จิ  มีีระบบคอมพิิวเตอร์์ที่่พั� ฒั นา
มีีประสิิทธิิภาพและทัันสมััย มีีการประเมิินการควบคุุมภายในด้้วยตนเองของหน่่วยงานต่่างๆ และปรัับปรุงุ ให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมของธุุรกิจิ
ที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่างต่่อเนื่่�อง    

2. การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็็นการปฏิิบััติิงานด้้วยความเป็็นอิิสระในการทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและประเมิินผลการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ
ภายในองค์์กร โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านทุุกระดัับขององค์์กรปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของตนเองได้้อย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ และสนัับสนุุน
ให้้มีีการควบคุุมภายในอย่่างมีีประสิิทธิิผลภายใต้้ค่่าใช้้จ่่ายที่่�เหมาะสม ซึ่่�งเน้้นนโยบายตรวจสอบอย่่างสร้้างสรรค์์ในเชิิงป้้องกัันตามมาตรฐานสากล
และพััฒนาการตรวจสอบให้้ทัันสมััย และสอดคล้้องกัับสภาพธุุรกิิจที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
สำำ�หรัับข้้อมููลการตรวจสอบภายในประจำำ�รอบปีี 2563 โปรดดููหััวข้้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้้าที่่� 184
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risk prevention and management, which includes the risk to the Company’s operations; procuring a warning system to report
any irregular events in prior. The Risk Management Department shall be responsible for controlling various aspects of risk; while
the internal inspections within organization shall be done by the Internal and IT Audit Department and the Compliance
Department, which have been adjusted their inspection process to cover critical operating systems in order to in compliance
with the inspection criteria of the SEC. In this regard, the Internal and IT Audit Department shall report the assessing result to the
Audit Committee and the President simultaneously.
The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be under only the
authority of the Company, in doing so it has revised the compliance manual and code of ethic by inserting the conflict of
interest policy and internal information usage for fund manager and officers as stipulated in the notification of the SEC
together with publicizing to employees, executive officers and directors for their acknowledgement. In addition, the Company
also set a clear penalty in case of executives or employees’ disclosure of inside information toward the public or for their
personal use. In addition, the Company also prohibits securities trading during the Blackout period not only to protect
shareholder’s rights but also to prevent the conflict of interests.
The Company has a clear and transparent shareholding structure with no conflict of interest. Moreover, duties and
responsibilities among the Executive Committee, the Board of Directors and shareholders are clearly separated; therefore,
no overlap of duties and responsibilities happens. If one of directors or executives has stake or share benefits in any agendas,
such person shall not attend in the meeting or vote those agendas for a fair determination done by directors and executives
and the utmost benefit of shareholders
A clear structure of the Company’s shareholding and the Company’s directors’ holding of equities and bonds issued
by the Company and/or its subsidiaries has been demonstrated completely in the annual report.
Internal Control and Internal Audit

1. Internal Control
The Company has stipulated and developed its internal control system to be efficient and effective according to the
international standard in various aspects, including internal environment, risk assessment, information and communication system
and continually monitoring of assessment. For this purpose, the Company has organized its structure to be suitable for its
business plans and separated duties and responsibilities of each organization clearly together with having systematic risk
management system. Also the Company has establish a written business ethics, Good Corporate Governance system, the code
of conduct, a manual for suitable operating authority for business operation, an efficient and modern computer systems,
a self-assessment of internal control for each unit which are developed to comply with gradual alternation of business
condition.

2. Internal Audit
Internal Audit is an independent operation which has a duty on investigation and assessment all activities within the
organization. The purpose of internal audit is to ensure that all operators in each level performs their duties efficiently and to
encourage an effective internal audit with an appropriate expenses by emphasizing on a creative inspection of protective
policy pursuant to international standard, and development of investigation process to be modern and comply with a
gradual alteration of business condition.
For information regarding the internal audit for 2020, please referred to the topic “Report of the Audit Committee”
in Page 185.
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การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน

บริิษัทั กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กับดู
ั แู ลกิิจการเกี่่ย� วกัับการใช้้ข้อ้ มููลภายในไว้้ในอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษัทั โดยมีีการพิิจารณาทบทวนคู่่�มืือ
การปฏิิบัติั ิงานและจรรยาบรรณการทำำ�งานโดยได้้เพิ่่ม� เติิมเกี่่�ยวกัับนโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการใช้้ข้อ้ มููลภายในสำำ�หรัับ
ผู้้�จััดการกองทุุนและผู้้�ปฏิิบัติั ิงานตามเกณฑ์์ที่่�สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. กำำ�หนดพร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ให้้ พนัักงาน ผู้้�บริิหาร  และกรรมการทราบ  พร้้อมทั้้�งยัั
งมีีบทลงโทษชััดเจนกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััท ไปเปิิดเผยต่่อสาธารณะหรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ส่่วนตน นอกจากนี้้�
ยัังห้้ามซื้้�อ ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วงเวลาที่่�กำำ�หนด (Blackout Period) ซึ่่�งนอกจากจะรัักษาสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว ยัังเป็็นการป้้องกััน
ความขััดแย้้งของผลประโยชน์์อีีกทางหนึ่่�งด้้วย 
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Monitoring the Use of Inside Information

The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be under only the
authority of the Company, in doing so it has revised the compliance manual and code of ethic by inserting the conflict of
interest policy and internal information usage for fund manager and officers as stipulated in the notification of the Office
of SEC together with publicizing to employees, executive officers and directors for their acknowledgement. In addition,
the Company also set a clear penalty in case of executives or employees’ disclosure of inside information toward the public
or for their personal use. In addition, the Company also prohibits securities trading during the Blackout period not only to protect
shareholder’s rights but also to prevent the conflict of interests.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง รวมถึึงสนัับสนุุนกิิจกรรม
เพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพของสัังคมด้้านต่่างๆ ร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเพิ่่�มโอกาสในการศึึกษาและพััฒนาศัักยภาพของเยาวชน
รวมทั้้�งการบริิจาคเพื่่�อสาธารณประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่�องมาเป็็นเวลานาน โดยบริิษััทพึึงยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้�
(1) ส่่งเสริิมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยจััดให้้มีีระบบงานที่่�มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการตรวจสอบ
ภายในและรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีการบริิหารความเสี่่�ยง  และเผยแพร่่การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทในรายงานประจำำ�ปีี
และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(2) มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค โดยปฏิิบััติิตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงานในการติิดต่่อและให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
(3) ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานใดๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม
(4) ไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�จะมีีผลเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงของประเทศ ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
(5) ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมส่่วนรวมให้้เกิิดขึ้้�นในบริิษััทและพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
(6) ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั �น
(7) ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ มีีมาตรการประหยััดการใช้้พลัังงานภายในองค์์กร  และส่่งเสริิมนำำ�ทรััพยากรกลัับมา
ใช้้ใหม่่

การดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(1)		ด้้านเศรษฐกิิจ
บริิษััทได้้ยกระดัับการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าด้้วยการปรัับปรุุงการให้้บริิการผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ได้้แก่่ แอปพลิิเคชั่่�น MFCFUNDS และ
เว็็บไซต์์ www.mfcfund.com ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่่�งลููกค้้าสามารถเปิิดบััญชีี ซื้้�อขายหน่่วยลงทุุน ตรวจสอบสถานะบััญชีี  วางแผน
การลงทุุนแบบอััตโนมััติิ และติิดตามความเคลื่่�อนไหวของมููลค่่าหน่่วยลงทุุนได้้ด้้วยตนเอง รวมทั้้�งสามารถชำำ�ระเงิินค่่าซื้้�อหน่่วยลงทุุนง่่ายๆ ผ่่าน
ช่่องทาง MFC QR Purchase ซึ่่�งมีีความปลอดภััยและสะดวกรวดเร็็ว ด้้วยการสแกน QR Code เพื่่�อทำำ�รายการซื้้�อได้้ทัันทีี นอกจากนั้้�น บริิษััทยััง
ขยายธุุรกิจิ ด้้วยการเป็็นพัันธมิิตรกัับสถาบัันการเงิินชั้้น� นำำ�ในประเทศ ซึ่่ง� นอกจากจะช่่วยเพิ่่ม� ยอดขายแล้้วยัังเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ลูกู ค้้า
ที่่�ซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนผ่่านช่่องทางตััวแทนขาย (Selling Agent) อีีกด้้วย

(2)		ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทมุ่่�งสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพของสัังคมด้้านต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเพิ่่�มโอกาสในการศึึกษาและพััฒนา
ศัักยภาพของเยาวชน รวมทั้้�งการบริิจาคเพื่่�อสาธารณประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
• การสนัับสนุนุ โครงการด้้านวิิชาการและการศึึกษา : บริิษัทั ได้้จัดั งานสััมมนา “ถึึงเวลาเปลี่่�ยนวิิกฤติิมลภาวะ สู่่�ทศวรรษแห่่งพลัังงาน
ทดแทน” เพื่่�อให้้ความรู้้�แก่่นัักลงทุุนเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจที่่�พััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมให้้เติิบโตไปพร้้อมกััน และโอกาสในการลงทุุน
ในกองทุุนต่่างประเทศ โดยได้้รัับเกีียรติิจากวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ได้้แก่่ Mr. Alastair Bishop, Managing director and
Portfolio Manager, Blackrock ผู้้�จััดการกองทุุนหลััก BGF Sustainable Energy Fund
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Corporate Social Responsibility
The Company adheres to engage its business based upon code of ethic and good corporate governance together
with the social and environmental responsibility which shall lead to business sustainability. We emphasize the environmental
conservation extremely and consecutively including encouraging any activities which work together with the local community
to support social quality in any aspect especially increasing the opportunity in educations and development the potential of
juvenile as well as donating for public interest continually.
(1) Promote good corporate governance by providing good internal control system in accordance with the relevant
laws, internal audit and report to the Board of Directors regularly, identify and manage risks, and report and
disseminate the Company’s corporate governance in annual report and on the Company’s website;
(2) Responsible for consumers by adhering to the operating standard for dealing with and providing services to
customers;
(3) Support any activity which creates the benefit to whole community and society;
(4) Avoid any action which may adversely affect to the country’s reputation, natural resources and environment;
(5) Raise awareness of social and community responsibility to the Company and employees in all levels
consecutively;
(6) Cultivate an awareness of anti-corruption
(7) Use resource valuably and efficiently together with having the saving energy policy within the organization and
			 support the recycle policy.

Operations related to Sustainability Development
(1)		Economy
The Company has developed and improved its online services including MFCFUNDS mobile application and
website www.mfcfund.com to be more efficient. The client could do account opening, trading, checking status of account,
investment planning, monitoring net assets value, also make payment via MFC QR Purchase by scanning QR Code to purchase
investment units immediately which is safe, convenient and fast. Moreover, the Company has expanded its business by
partnering with leading financial institutions in Thailand to increase sales volume and facilitates the clients of Selling Agent.

(2)		Society and Environment
			 The Company has continually supported a social supported activity in several aspects especially increase in youth’s
potential and their educational opportunities as well as a donation for public purposes continually as follows;
• MFC held the seminar “Time to change the pollution crisis into the decade of renewable energy” to educate
				 investors connected with the businesses that grow together with society and environment development and
suggest investment opportunities in foreign investment fund. The honored speaker was Mr. Alastair Bishop,
Managing Director and Portfolio Manager of Blackrock, the Master Fund Manager of BGF Sustainable Energy Fund.
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• การสนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านการส่่งเสริิมศาสนา : ค่่าธรรมเนีียมการจััดการกองทุุนเอ็็มเอฟซีีอิิสลามมิิกฟัันด์์ (MIF) ส่่วนหนึ่่�ง บริิษััท
จะนำำ�ไปบริิจาคผ่่านมููลนิิธิิหรืือองค์์กรการกุุศลเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาสภายใต้้คณะกรรมการศาสนาอิิสลาม (Shariah
Committee) โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้บริิจาคเงิินจำำ�นวน 2 ล้้านบาท ให้้กัับสถาบัันและโรงพยาบาล 4 แห่่ง ได้้แก่่ โรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย  โรงพยาบาลราชวิิถีี สถาบัันบำำ�ราศนราดููร  และโรงพยาบาลรามาธิิบดีี  เพื่่�อจััดซื้้�ออุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์สำ�ำ หรัับช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
• การสนัับสนุนุ กิิจกรรมส่่งเสริิมสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม : ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษัทั ได้้ร่ว่ มมอบของอุุปโภคบริิโภคและของเล่่น
ให้้แก่่สถานสงเคราะห์์เด็็กพิิการและทุุพพลภาพปากเกร็็ด (บ้้านนนทภููมิิ) และบริิจาคเงิินจำำ�นวน 1 ล้้านบาท ให้้แก่่มููลนิิธิิ
ป่่อเต็็กตึ๊๊�ง เพื่่�อช่่วยระดมทุุนช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

• Religious Supported Programs : MFC Islamic Fund (MIF), of which the Company devoted a portion of the
management fees for donations with a foundation or charitable organization to help underprivileged people
under the Shariah Committee. In 2020, the Company donated 2 million baht to Chulalongkorn Hospital,
Thai Red Cross, Rajavithi Hospital, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute and Ramathibodi Hospital for
				 acquisition of medical equipment to support COVID-19 infectious.
• Social and Environmental Supported Program : The Executives and employees jointly donated consumer goods,
food and toys to the Home for Children with Disabilities, Pak-kred (Nontapum Home) and donated 1 million
baht to Po Tek Tung Foundation to help raise funds for helping people affected by the COVID-19 epidemic.
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เอ็็มเอฟซีี คว้้ารางวััล งาน SET AWARDS 2020

MFC received “Outstanding Company Performance” on SET AWARDS 2020

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริิหาร คุุณพััณณรััชต์์ บรรพโต และคุุณชาคริิต พืืชพัันธ์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ร่่วมรัับรางวััลเกีียรติิยศจากงาน SET
AWARDS 2020 ประเภทบริิษัทั จดทะเบีียนด้้านผลการดำำ�เนิินงานดีีเด่่น
(Outstanding Company Performance Awards) กลุ่่�มบริิษััทจด
ทะเบีียนที่่�มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดไม่่เกิิน 3,000 ล้้านบาท
โดยมีีนายภากร ปีีตธวัชั ชััย กรรมการและผู้้จั� ดั การตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย และนางสาวภาคนีี วิิริิยะรัังสฤษฏ์์ บรรณาธิิการอำำ�นวย
การ วารสารการเงิินการธนาคาร ร่่วมแสดงความยิินดีี เมื่่�อวัันที่่� 15
ธัันวาคม 2563 ณ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

Mr. Thanachote Rungsitivat, the Senior Executive
Vice President, Mrs. Pannarat Bhanpato and Mr. Chakrit
Puechpan, the First Executive Vice President, represents the
Company in receiving “The Outstanding Company
Performance Awards : Market Capitalization of less than THB
3 Billion” on SET Awards 2020. They took photo with Dr. Pakorn
Peetathawatchai, the President of the Stock Exchange of
Thailand, and Ms. Phakani Wiriyarangsarit, Editor-in-Chief of
Money and Banking Journal on December 15, 2020 at the
Stock Exchange of Thailand.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เอ็็มเอฟซีี มอบดอกไม้้แสดงความยิินดีีงานประกาศผลรางวััล
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพดีีเด่่น ครั้้�งที่่� 8 ประจำำ�ปีี 2562
MFC congrats to the customers on the 8th Outstanding Provident Funds Awards for the year 2019

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ ร่่วมแสดง
ความยิินดีีในโอกาสลููกค้้าของบริิษััท จำำ�นวน 5 กองทุุน ได้้รัับรางวััล
จากการประกวดกองทุุนดีีเด่่น ประจำำ�ปีี 2562 โดยมอบดอกไม้้แสดง
ความยิินดีีแก่่ คุุณบุุญสน เจนชััยมหกุุล รองผู้้�อำำ�นวยการธนาคาร
ออมสิินอาวุุโส กลุ่่�มเทคโนโลยีีสารสนเทศ ธนาคารออมสิิน
(ภาพที่่� 1) คุุณปิิยพจน์์ รุุธีีรโก รองผู้้�ว่่าการก่่อสร้้างและ
บริิหารโครงการ การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค 
(ภาพที่่� 2) คุุณภััทรกฤช เตชะศิิกานต์์ รองผู้้�ว่่าการการเงิิน
และบััญชีี การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย 
(ภาพที่่� 3) คุุณสมจิิตต์์ ธีีระชุุติิกุุล ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ สำำ�นักั งานขายและบริิการลููกค้้านครหลวงที่่� 2 บริิษัทั  ทีีโอทีี จำำ�กัดั
(มหาชน)
(ภาพที่่� 4) และคุุณวิิชัย บุ
ั ญุ ยู้้� รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
(สำำ�นักั งานพััฒนาธุุรกิจิ และการตลาด) บริิษัทั  ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กัดั
(มหาชน)
(ภาพที่่� 5) ที่่�โรงแรมโซฟิิเทล กรุุงเทพ สุุขุุมวิิท เมื่่�อวัันที่่� 21
กุุมภาพัันธ์์ 2563

MFC congrats to the customers on the 8th Outstanding
Provident Funds Awards for the year 2019 Mr. Thanachote
Rungsitivat, the Senior Executive Vice President, congratulated
to the Company’s customers of 5 provident funds under the
Company’s management by giving bouquets to Mr. Boonson
Jenchaimahakoon, First Senior Executive Vice President
(Information Technology Group) of Government Saving Bank
(No. 1), Mr. Piyapoj Ruthirago, Deputy Governor
(Construction and Project Management) of Provincial
Electricity Authority (PEA)
(No. 2), Mr. Patarakit Techasikarn, Deputy Governor
(Construction and Project Management) of Electricity
Generating Authority of Thailand (EGAT)
(No. 3), Mrs. Somchit Teerachutikul, Executive Vice
President (Sales Operation and Customer Service Office 1)
of TOT PLC.
(No. 4), Mr. Wichai Boonyoo, Senior Executive Vice
President (Business Development and Marketing) of Airport of
Thailand (AOT)
(No. 5), at Sofitel Bangkok Sukhumvit on February 21,
2020.
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งานสััมมนา “ถึึงเวลาเปลี่่�ยนวิิกฤติิมลภาวะ สู่่�ทศวรรษแห่่งพลัังงานทดแทน”
พร้้อมเปิิดตััวกองทุุน MRENEW เพิ่่�มโอกาสลงทุุนในธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
The seminar “Time to change the pollution crisis into the decade of renewable energy” and
launch of MRENEW Fund for increasing investment opportunities in renewable energy businesses.

เอ็็มเอฟซีีจััดงานสััมมนา “ถึึงเวลาเปลี่่�ยนวิิกฤติิมลภาวะ
สู่่�ทศวรรษแห่่งพลัังงานทดแทน” พร้้อมเปิิดตััวกองทุุนใหม่่ “เอ็็มเอฟซีี 
รีีนิิวเอเบิิล เอนเนอร์์จีี (MRENEW)” เมื่่�อวัันที่่� 18 สิิงหาคม 2563 โดย
ได้้รัับเกีียรติิจากวิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ได้้แก่่ Mr. Alastair Bishop,
Managing Director and Portfolio Manager, Blackrock ผู้้�จััดการ
กองทุุนหลััก BGF Sustainable Energy Fund ซึ่่�ง  VDO Call จาก
กรุุงลอนดอน ประเทศอัังกฤษ โดยมีีคุุณธนาพล อิิทธิินิิธิิภััค  Vice
President and Head of Thailand Business Blackrock และ
คุุ ณ ชาญวุุ ฒิิ  รุ่่�ง แสงมนูู ญ ผู้้�ช่่ ว ยกรรมการผู้้�จัั ด การ  พร้้ อ มด้้ ว ย
คุุณธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ  ณ โรงแรม Four
Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

MFC held the seminar “Time to change the pollution
crisis into the decade of renewable energy” and launched
MRENEW Fund for increasing investment opportunities in
renewable energy businesses on August 18, 2020 at Four
Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River. The honored
speaker was Mr. Alastair Bishop, Managing Director and
Portfolio Manager of Blackrock, the Master Fund Manager of
BGF Sustainable Energy Fund, whose VDO Call from London,
England, together with Mr. Thanapol Itthinithipak, Vice
President and Head of Thailand Business Blackrock,
Mr. Charnwut Roongsangmanoon, Executive Vice President
of MFC, and Mr. Thanachote Rungsitivat, Senior Executive
Vice President of MFC.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เอ็็มเอฟซีี มอบ 1 ล้้านบาท แก่่มููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�ง
เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก COVID-19
MFC donated 1 million baht to Po Tek Tung Foundation to help people affected by COVID-19
เอ็็มเอฟซีีมอบเงิินจำำ�นวน 1 ล้้านบาท แก่่มููล
นิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�ง  เพื่่�อช่่วยระดมทุุนช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับผล
กระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เมื่่อ� วัันที่่� 21
พฤษภาคม 2563 โดยนายวิิเชีียร เตชะไพบููลย์์ ประธาน
กรรมการ มููลนิิธิป่ิ ่อเต็็กตึ๊๊�ง เป็็นผู้้�รัับมอบ ณ มููลนิิธิิป่่อ
เต็็กตึ๊๊�ง
MFC donated 1 million baht to Po Tek
Tung Foundation to help raise funds for helping
people affected by the COVID-19 epidemic
on May 21, 2020 by Mr. Wichian Techaphaibool,
Chairman of the Board of Po Tek Tung Foundation,
was the recipient at Po Tek Tung Foundation.

เอ็็มเอฟซีีมอบ 2 ล้้าน ช่่วยเหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19
MFC donated 2 million baht to support COVID-19 infectious

เอ็็มเอฟซีี  ในฐานะบริิษััท
จััดการกองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี อิิสลามิิก
ฟัันด์์ (MIF) ร่่วมบริิจาคเงิินสมทบทุุน
จำำ�นวน 2 ล้้านบาท ให้้กับส
ั ถาบัันและ
โรงพยาบาล 4 แห่่ง ได้้แก่่ โรงพยาบาล
จุุ ฬ าลงกรณ์์  ส ภากาชาดไทย  โรง
พยาบาลราชวิิถีี สถาบัันบำำ�ราศนราดููร 
และโรงพยาบาลรามาธิิบดีี  เพื่่�อจััดซื้้�อ
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ สำำ�หรัับช่่วย
เหลืือผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19

MFC, as the management company of MFC Islamic Fund (MIF), donated 2 million baht to Chulalongkorn Hospital, Thai
Red Cross, Rajavithi Hospital, Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute and Ramathibodi Hospital for acquisition of medical
equipment to support COVID-19 infectious.
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เอ็็มเอฟซีี ได้้รัับความไว้้วางใจจากองค์์กรต่่างๆ ให้้บริิหารกองทุุน
MFC has been entrusted to manage funds

เอ็็มเอฟซีี ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นบริิษััทจััดการนายทะเบีียนสมาชิิก
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ พนัักงานการไฟฟ้้าซึ่่�งจดทะเบีียนแล้้ว
EGAT Provident fund appointed MFC to be the provident
fund registrar.

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ไว้้วางใจ เอ็็มเอฟซีี
บริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
Chulalongkorn University appointed MFC to be
the management company of private fund.

ธกส. วางใจ เอ็็มเอฟซีี บริิหารกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)
appointed MFC to be the management company of BAAC
Provident Fund.

สำำ�นัักงาน คปภ. ไว้้วางใจเอ็็มเอฟซีีบริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
Office of Insurance Commission (OIC) appointed MFC
to be the management company of private fund.

เอ็็มเอฟซีีได้้รับค
ั วามไว้้วางใจจาก สอ. การบิินไทย
บริิหารส่่วนบุุคคลเพิ่่�มเติิมอีีก 1 กองทุุน
Thai Airways (TG) Saving Cooperative appointed MFC to be
the management company of an additional private fund.

กสจ. วางใจ เอ็็มเอฟซีี บริิหารจััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ต่่อเนื่่�องอีีกวาระ
Government Permanent Employee Registered Provident Fund
(GPEF) appointed MFC to be the management company of
GPEF Provident Fund for another term.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
ข้้อมููลรายการระหว่่างกัันของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) (MFC) และบริิษััทย่่อย - บริิษััท เอ็็มเอฟ 
โฮลดิ้้�งส์ จำ
์ �กั
ำ ัด (MFH) - บริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (MFCA) กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในปีี 2563 สามารถสรุุปได้้
ดัังนี้้�
บุุคคลที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ลัักษณะ
ความสััมพัันธ์์

1. ธนาคารออมสิิน (GSB) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
ของ MFC
2. ธนาคารอาคาร
เป็็นบริิษััทที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น
สงเคราะห์์ (GHB)
รายใหญ่่ของ MFC
(กระทรวงการคลััง)
ถืือหุ้้�นเกิิน 10% ของทุุน
จดทะเบีียน
3. ธนาคารทหารไทย
(TMB)

MFC

รายการระหว่่างกััน
MFH
MFCA
มููลค่่า 1

-

-

1,035.51 บาท

อ = 0.125%

-

0.24 ล้้านบาท

อ = 0%3

-

15.00 ล้้านบาท

อ = 1.00%

-

50.00 ล้้านบาท

อ = 1.10%

-

0.13 ล้้านบาท

อ=0%

ฝากเงิินกัับ
TMB
(กระแสรายวััน)

7,450 บาท

อ=0%

ฝากเงิินกัับ GSB
(ออมทรััพย์์)
ฝากเงิินกัับ
GHB (ประจำำ�(3))
ฝากเงิินกัับ
GHB (ประจำำ�)
ฝากเงิินกัับ
GHB (ประจำำ�)
เป็็นบริิษััทที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น ฝากเงิินกัับ
รายใหญ่่ ของ MFC
TMB
(กระทรวงการคลััง) (กระแสรายวััน)
ถืือหุ้้�นเกิิน 10% ของทุุน
จดทะเบีียน
-

ข้้อมููลอื่่�น 2

หมายเหตุุ 1 มููลค่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
2 อ = อััตราดอกเบี้้ยต่
� ่อปีี ถััวเฉลี่่�ย ณ วัันสิ้้�นปีี
3 อ = อััตราดอกเบี้้ย� เงิินฝากประจำำ�  1 ปีี ของ  GHB (ปััจจุุบัันเท่่ากัับ  0.00%) สำำ�หรัับเงิินฝากเพื่่�อค้ำำ��ประกัันการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการ
ของพนัักงานบริิษััท

บริิษััทมีีนโยบายในการทำำ�รายการระหว่่างกัันโดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทเป็็นสำำ�คััญ ทั้้�งนี้้� ในการทำำ�ธุุรกรรมดัังกล่่าวข้้างต้้น
บริิษัทั ได้้คำำ�นึึงถึึงความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการดัังกล่่าวว่่าเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์สูงสุ
ู ดุ ของบริิษัทั และถืือเสมืือนเป็็นรายการที่่�กระทำำ�
กัับบุุคคลภายนอก นอกจากนี้้� การพิิจารณาอนุุมััติิธุุรกรรมดัังกล่่าวได้้กระทำำ�โดยผู้้�ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมนั้้�น
รายละเอีียดของรายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้จากหมายเหตุุประกอบงบการเงิินประจำำ�ปีี 2563
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Connected Transactions
Transactions with connected parties conducted by MFC Asset Management Public Company Limited (MFC) and its
subsidiary MF Holdings Company Limited (MFH), MFC Advisory Company Limited (MFCA) in 2020 are summarized in the table
below.
Name of connected
party

Relationship
with MFC

1. Government Savings Major shareholder
Bank (GSB)
2. Government Housing One of MFC’s major
Bank  (GHB)
shareholders
(Ministry of Finance)
held more than 10%
of GHB’s registered
capital
3. Thai Military Bank
One of MFC’s major
(TMB)
shareholders
(Ministry of Finance)
held more than 10%
of TMB’s registered
		
capital

MFC

Type of transaction with
Transaction
Other
MFH
MFCA
Value1 Information2

-

Saving Deposit
with GSB
Fixed Deposit3
with GHB
Fixed Deposit
with GHB
Fixed Deposit
with GHB
Current
Account TMB

-

-

-

1,035.51 Baht i  =  0.125%

-

0.24
Million Baht
15.00
Million Baht
50.00
Million Baht
0.13
Million Baht

-

Current Account
Account with
TMB

7,450.00
Baht

i  =  0%3
i  = 1.00%
i  = 1.10%
i  = 0%

i  = 0%

Notes : 1 Value as at 31st December 2020.
2 i = annual rate of interest, year-end average
3 i = GHB’s 1-year fixed deposit rate (currently 0%) applied to deposits for guarantee of housing loans to MFC’s employees which are part
of MFC’s employee benefits package

Connected- party transactions are undertaken in the best interest of the Company. The above transactions were
necessary and reasonable and were conducted in the best interest of the Company on an arm’s length basis. In addition, these
transactions were approved by persons having no beneficial interest therein.
Details of transactions with related parties please see the notes to the financial statements for 2020.
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการดำำ�เนิินงานโดยรวมของบริิษััทในปีี 2563 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น โดยในด้้านรายได้้ใกล้้เคีียงกัับปีี
ที่่�ผ่่านมา แม้้ว่่าสภาพเศรษฐกิิจมีีอััตราการขยายตััวติิดลบ ทั้้�งในประเทศและทั่่�วโลกจากผลกระทบของโรคระบาดไวรััสโคโรน่่า (COVID-19)
โดยรายได้้หลัักมาจากการบริิหารจััดการกองทุุนรวมที่่มีี� อยู่่�เดิิม และสามารถจััดตั้้ง� กองทุุนใหม่่เพื่่อ� ให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของตลาดโดยเฉพาะ
การขยายการลงทุุนในกองทุุนต่่างประเทศ โดยได้้จััดตั้้�งกองทุุนรวมใหม่่ จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 15 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 5,439 ล้้านบาท
ประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้� 5 กองทุุน และกองทุุนรวมตราสารทุุน 7 กองทุุน และกองทุุนเพื่่�อลดหย่่อนภาษีี 3 กองทุุน   
สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท รายได้้รวมของบริิษััทในปีี 2563 เท่่ากัับ  915.07 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับ  916.57 ล้้านบาท
ในปีี 2562 หรืือลดลงร้้อยละ 0.16 ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน ในปีี 2563 เท่่ากัับ 731.71 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับ 750.56 ล้้านบาท
ในปีี 2562 หรืือลดลงร้้อยละ 2.51 ส่่งผลให้้กำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 13.54 จาก 130.45 ล้้านบาท หรืือ 1.04 บาทต่่อหุ้้�นในปีี 2562
เป็็น 148.10 ล้้านบาท หรืือ 1.18 บาทต่่อหุ้้�น ในปีี 2563

สิินทรััพย์์
บริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวม 1,467.62 ล้้านบาท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10.47 จาก 1,328.51 ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2562
โดยสิินทรััพย์์ในปีี 2563 ประกอบด้้วยเงิินลงทุุน จำำ�นวน 996.74 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 67.91 ของจำำ�นวนสิินทรััพย์์รวม รายการเงิินสดและเทีียบเท่่า
เงิินสด จำำ�นวน 93.80 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 6.39 ของจำำ�นวนสิินทรััพย์์รวม รายการรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการค้้างรัับจากธุุรกิิจกองทุุน จำำ�นวน
109.12 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 7.44 ของจำำ�นวนสิินทรััพย์์รวม และรายการสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ จำำ�นวน 119.88 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 8.17
ของจำำ�นวนสิินทรััพย์์รวม   

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
บริิษััทมีีหนี้้�สิินจำำ�นวน 403.60 ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 78.60 จาก 225.98 ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2562 จากรายการหนี้้�
สิินตามสััญญาเช่่า จำำ�นวน 123.29 ล้้านบาท ซึ่่�งต้้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญา
เช่่า (TFRS16) ในขณะที่่�ส่่วนของเจ้้าของลดลงร้้อยละ 3.49 จาก 1,102.53 ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2562 เป็็น 1,064.03 ล้้านบาท ณ สิ้้�นปีี 2563

รายได้้
บริิษััทมีีรายได้้จากค่่าธรรมเนีียมและบริิการเพิ่่�มขึ้้�นจาก 873.49 ล้้านบาท ในปีี 2562 เป็็น 884.85 ล้้านบาท ในปีี 2563 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อย
ละ 1.30 กำำ�ไรและผลตอบแทนจากเครื่่�องมืือทางการเงิินลดลงร้้อยละ 27.44 จาก 40.33 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 29.26 ล้้านบาทในปีี 2563 และ
รายได้้อื่่�น ลดลงร้้อยละ 65.46 จาก 2.76 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 0.95 ล้้านบาทในปีี 2563 มีีผลทำำ�ให้้รายได้้รวมของบริิษััท ลดลงร้้อยละ 0.16 จาก
916.57 ล้้านบาทในปีี 2562 เป็็น 915.07 ล้้านบาทในปีี 2563

ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน ในปีี 2563 เท่่ากัับ 731.71 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับ 750.56 ล้้านบาท ในปีี 2562 หรืือ ลดลงร้้อยละ 2.51
จากการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

กำำ�ไรสุุทธิิ
จากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในปีี 2563 มีีกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น จาก 130.45 ล้้านบาท หรืือ 1.04 บาทต่่อหุ้้�นในปีี 2562 เป็็น 148.10 ล้้าน
บาท หรืือ 1.18 บาทต่่อหุ้้�น ในปีี 2563
หมายเหตุุ : ตััวเลขดัังกล่่าวข้้างต้้น เป็็นตััวเลขจากงบการเงิินรวมของบริิษััท
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Operational Performance and Financial Status of the Company
The performance for the year 2020, in general, shows an increase in profit when comparing with performance of the
previous year. In term of revenue, it close to the previous year, even though the economic has a negative growth rate both
domestic and worldwide caused by the coronavirus pandemic (COVID-19), with the main revenue derived from the
management fees of existing mutual funds. The Company has established 15 new funds to respond market demand,
especially expanding foreign investment funds, with a combined net asset value of Baht 5,439 million, comprising of 5 fixed
income funds, 7 equity funds and 3 tax-deductible funds.
In 2020, the Company has total revenue decreased from Baht 916.57 million in 2019 to Baht 915.07 million in 2020 or
equivalent to 0.16% lower, while total expenses decreased from Baht 750.56 million in 2019 to Baht 731.71 million in 2020 or
equivalent to 2.51% lower. As a result, the net profit of the Company increased at 13.54% from Baht 130.45 million or equivalent
to Baht 1.04 per share in 2019 to Baht 148.10 million or equivalent to Baht 1.18 per share in 2020.

Assets
As of December 31, 2020, the total assets of the Company were Baht 1,467.62 million, increased from Baht 1,328.51
million at the end of 2019 or equivalent to 10.47% higher. Total assets at the end of 2020 comprised of non-collateralized
investments totaling Baht 996.74 million, equivalent to 67.91% of total assets, cash and cash equivalents totaling Baht 93.80
million, equivalent to 6.39% of total assets, accrued fees and service income totaling Baht 109.12 million, equivalent to 7.44%
of total assets, and right-of-use assets totaling Baht 119.88 million, equivalent to 8.17% of total assets.

Liabilities and Shareholders’ Equity
At the end of 2020, the total liabilities of the Company increased from Baht 225.98 million at the end of 2019 to Baht
403.60 million, equivalent to 78.60% higher, resulted from the recognition of lease liabilities totaling Baht 123.29 million
presented in the statements of financial position subject to the Thai Financial Reporting Standard No. 16 (TFRS 16), while the
Shareholder’s equity also decreased from Baht 1,102.53 million at the end of 2019 to Baht 1,064.03 million at the end of 2020 or
equivalent to 3.49% lower.

Revenues
The revenue of the Company arising out of the management fees and service fees increased from Baht 873.49 million
in 2019 to Baht 884.85 million in 2020 or equivalent to 1.30% higher, while gain and return on financial instruments decreased
from Baht 40.33 million in 2019 to Baht 29.26 million in 2020 or equivalent to 27.44% lower, and other income decreased from
Baht 2.76 million in 2019 to Baht 0.95 million in 2020 or equivalent to 65.46% lower. As a result, total revenue of the Company
decreased from Baht 916.57 million in 2019 to Baht 915.07 million in 2020 or equivalent to 0.16% lower.

Expenses
The operating expenses of the Company decreased from Baht 750.56 million in 2019 to Baht 731.71 million in 2020,
equivalent to 2.51% lower due higher efficient of cost management.

Net profit
Due to the Company’s operating in 2020, the net profit of the Company increased from Baht 130.45 million, equivalent
to Baht 1.04 per share, in 2019 to Baht 148.10 million, equivalent to Baht 1.18 per share, in 2020.
Source : The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries.
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การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ (MD&A) ประจำำ�งวดปีี 2563
ผลการดำำ�เนิินงานงวดประจำำ�ปีี 2563 และ 2562 (งบการเงิินรวม)
ในปีี 2563 ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััทและบริิษััทย่่อย  จะได้้รัับผลกระทบที่่�สำำ�คััญจากการใช้้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิินที่่มีีผ
� ลบัังคับั ใช้้สำำ�หรัับงบการเงิินที่่มีีร
� อบระยะเวลาบััญชีีที่่�เริ่่ม� ในหรืือหลัังวันั ที่่� 1 มกราคม 2563 ได้้แก่่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า (TFRS16) ซึ่่�งมีีผลกระทบสำำ�คััญดัังนี้้�
1) สััญญาเช่่าเดิิมที่่�บัันทึึกเป็็นค่่าใช้้จ่่ายค่่าเช่่า จะนำำ�มารัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิินทั้้�งในด้้านสิินทรััพย์์ และหนี้้�สิิน รวมถึึงค่่าใช้้จ่่าย
ดอกเบี้้�ยในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
หน่่วย : พัันบาท
2563

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
กำำ�ไรและผลตอบแทนจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน
ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่าย
หนี้้�สููญและหนี้้สงสั
� ยั จะสููญ
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
รวมค่่าใช้้จ่่าย
กำำ�ไรสุุทธิิ

884,853
29,262
954
915,069
439,555
160,736
                 -   
131,414
731,705
148,103

งบการเงิินรวม
2562
เปลี่่�ยนแปลง (%)

873,485
40,328
2,762
916,575
495,473
94,280
155
160,656
750,565
130,447

1.30
(27.44)
(65.46)
(0.16)
(11.29)
70.49
(100.00)
(18.20)
(2.51)
13.54

บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับงวดปีี 2563 จำำ�นวน 148.10 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อนจำำ�นวน 17.66 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ
13.54 โดยมีีรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ จำำ�นวน 884.85 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน จำำ�นวน 11.37 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 1.30
ปีี 2563 มีีการจััดตั้้�งกองทุุนรวมใหม่่จำ�ำ นวน 15 กองทุุน โดยเป็็นกองทุุนตราสารทุุน 7 กองทุุน กองทุุนตราสารหนี้้� 5 กองทุุน และกองทุุน
เพื่่�อลดหย่่อนภาษีี 3 กองทุุน รวมมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ 5,439 ล้้านบาท เปรีียบเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันปีีก่่อน ที่่�มีีการจััดตั้้�งกองทุุนรวมใหม่่จำำ�นวน
12 กองทุุน ซึ่่งส่
� ว่ นใหญ่่เป็็นกองทุุนตราสารหนี้้ มู
� ลู ค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิ 8,592 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีีในปีี 2563 บริิษัทั มีีค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�ลดลงจากงวดเดีียวกััน
ของปีีก่่อน จำำ�นวน 18.86 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 2.51 เนื่่�องจากการควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
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Management Discussion and Analysis for the year 2020
The operating results for the year 2020 and 2019 (consolidated financial statements)
In 2020, the operating results and the financial position of the Company and its subsidiaries have been impacted
from the Thai Financial Reporting Standard (TFRS) applicable for financial covering the accounting period starting from or after
January 1, 2020, such as, TFRS 16, which impacted the following areas :
1) Previously, lease liabilities under the lease agreements were recorded as rental expenses and recognized in the
		 statements of financial position both assets and liabilities, including interest expenses in the statements of
		 comprehensive income.
Unit : Thousand Baht
Consolidated Financial Statements
2020
2019
% change

Fees and service income
Gain and return on financial instruments
Other income
Total revenues
Employee benefits expenses
Fees and service expenses
Doubtful accounts
Other expenses
Total expenses
Net profit

884,853
29,262
954
915,069
439,555
160,736
              -   
131,414
731,705
148,103

873,485
40,328
2,762
916,575
495,473
94,280
155
160,656
750,565
130,447

1.30
(27.44)
(65.46)
(0.16)
(11.29)
70.49
(100.00)
(18.20)
(2.51)
13.54

The Company’s net profit in 2020 was Baht 148.10 million, increased by Baht 17.66 million or equivalent to 13.54%
higher when compared with the same period of the previous year. The Company’s fees and service income was Baht 884.85
million, increased by Baht 11.37 million or equivalent to 1.30% higher from the last year.
In 2020, the Company established 15 new funds divided into 7 equity funds, 5 fixed income fund and 3 tax-deductible
funds (2 SSF and 1 RMF) with the total net asset value of Baht 5,439 million, meanwhile, in the last year, the Company established
12 new funds, the most of all were fix income fund, with the total net asset value of Baht 8,592 million. However, the Company’s
expenses decreased by 18.86 million or equivalent to 2.51% lower from the last year because of efficiency expenses control.
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ฐานะทางการเงิิน (งบการเงิินรวม)
(หน่่วย: พัันบาท)

		
31 ธ.ค. 2563

สิินทรััพย์์รวม
หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
• หนี้้�สิินรวม
• ส่่วนของเจ้้าของรวม

31 ธ.ค. 2562 เปลี่่�ยนแปลง (%)

1,467,624

1,328,505

10.47

403,598
1,064,026

225,975
1,102,530

78.60
(3.49)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมทั้้�งสิ้้�น 1,467.62 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ้้�นปีี 2562 จำำ�นวน 139.12 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
อััตราร้้อยละ 10.47
สิินทรััพย์์รวม ประกอบด้้วย รายการหลัักคืือ เงิินลงทุุน จำำ�นวน 996.74 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 67.91 ของสิินทรััพย์์รวม รายการเงิินสด
และรายการเทีียบเท่่าเงิินสด จำำ�นวน 93.80 ล้้านบาท หรืือ ร้้อยละ 6.39 ของสิินทรััพย์์รวม รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการค้้างรัับจากธุุรกิิจจััดการ
ลงทุุน จำำ�นวน 109.12 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 7.44 ของสิินทรััพย์์รวม และสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ 119.88 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 8.17 ของสิินทรััพย์์รวม  
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีหนี้้�สิินรวม จำำ�นวน 403.60 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ้้�นปีี 2562 จำำ�นวน 177.62 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ
78.60 ทั้้�งนี้ส่้� ว่ นที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� คืือ รายการหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่า จำำ�นวน 123.29 ล้้านบาท ซึ่่งต้
� อ้ งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิิน ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิิน ฉบัับที่่� 16 เรื่่�อง สััญญาเช่่า (TFRS16) และรายการค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย จำำ�นวน 116.09 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 จำำ�นวน 47.26
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 68.67
สำำ�หรัับส่่วนของเจ้้าของ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 1,064.03 ล้้านบาท ลดลงจากสิ้้�นปีี 2562 จำำ�นวน 38.50 ล้้านบาท หรืือร้้อย
ละ 3.49
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Financial Status (consolidated financial statements)
Unit : Thousand Baht
As of 31 Dec 2020 As of 31 Dec 2019

Total assets
1,467,624
1,328,505
Liabilities and shareholders’ equity			
• Total liabilities
403,598
225,975
     • Shareholders’ equity
1,064,026
1,102,530

% change

10.47
78.60
(3.49)

As of December 31, 2020, the Company’s total assets was Baht 1,467.62 million, increased by Baht 139.12 million or
equivalent to 10.47% higher from the end of 2019.
Total assets, the main components were non-collateralized investments totaling Baht 996.74 million, equivalent to 67.91%
of total assets, cash and cash equivalents totaling Baht 93.80 million, equivalent to 6.39% of total assets, accrued fees and
service income totaling Baht 109.12 million, equivalent to 7.44% of total assets, and right-of-use assets totaling Baht 119.88
million, equivalent to 8.17% of total assets.
As of December 31, 2020, the total liabilities of the Company were Baht 403.60 million, increased by Baht 177.62 million
or equivalent to 78.60% higher from the end of 2019, resulted from the recognition of lease liabilities totaling Baht 123.29 million
in the statements of financial position due to the adoption of TFRS 16, and accrued expenses of Baht 116.09 million or
equivalent to 68.67% higher from the end of 2019.
Shareholder’s equity also decreased from Baht 1,102.53 million at the end of 2019 to Baht 1,064.03 million at the end
of 2020 or equivalent to 3.49% lower.
The Shareholder’s equity, there were Baht 1,064.03 million as of December 31, 2020, decreased by Baht 38.50 million
or equivalent to 3.49% lower from the end of 2019.
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�รับผิ
ั ิดชอบต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะบริิษััทของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด
(มหาชน) รวมถึึงข้้อมููลสารสนเทศทางการเงิินที่่�ปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี งบการเงิินดัังกล่่าวจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป 
ซึ่่�งได้้ใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ ประกอบกัับมีีการใช้้ดุุลพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและประมาณการที่่�มีีเหตุุผลในการ
จััดทำำ� รวมทั้้�งให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำ�คั
ำ ัญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน เพื่่�อให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไปที่่�ใช้้
ข้้อมููล
คณะกรรมการบริิษััท ได้้จััดให้้มีีระบบควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิผล เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่าข้้อมููลใน
รายงานทางการเงิินมีีความถููกต้้องครบถ้้วน และเพีียงพอสำำ�หรัับการดููแลรัักษาทรััพย์์สินิ ตลอดจนเพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการ
ที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ทำำ�หน้้าที่่�สอบทานนโยบายการบััญชีีและความถููกต้้อง ครบถ้้วนของรายงาน
ทางการเงิิน สอบทานระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะบริิษััท ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต ของสำำ�นัักงาน บริิษััท พีีวีี ออดิิท จำำ�กััด ในการ
ตรวจสอบนั้้�น คณะกรรมการบริิษััท ได้้ให้้ความร่่วมมืือโดยการสนัับสนุุนข้้อมููลและเอกสารต่่างๆ เพื่่�อให้้ผู้้�สอบบััญชีีสามารถออกรายงานของผู้้�สอบ
บััญชีีได้้ตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
คณะกรรมการบริิษััท มีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายในของบริิษััท โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่าง
มีีเหตุุผลว่่า งบการเงิินเฉพาะบริิษััทและงบการเงิินรวมประจำำ�ปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีความน่่าเชื่่�อถืือ โดยถืือปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานการ
บััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และได้้เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ

(ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี)
ประธานคณะกรรมการบริิษััท

(นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์)
กรรมการผู้้�จััดการ
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The Board of Directors’
Report on Its Responsibility to Financial Report
The Board of Directors is responsible for the consolidated financial statements and the company financial statements
of MFC Asset Management Public Company Limited including financial information as appeared in this annual report.
The financial statements were prepared in accordance with the generally acceptable accounting standard by using the
appropriate accounting policies and consistently adhering with careful discretion and reasonable estimate in preparation.
Besides, significant information was disclosed sufficiently in the notes to the financial statements for the benefit of shareholders
and general investors in a transparent manner.
The Board of Directors has provided and maintained the appropriate and efficient internal control system to
reasonably ensure that the accounting data are accurate, complete, and sufficient to maintain its assets and to prevent fraud
and materially irregular operation.
In this regard, the Board of Directors has appointed the Audit Committee to review the accounting policies, the
quality of the financial reports, the internal control, and internal audit systems. The opinions of the Audit Committee with regard
to the matters, which appear in the Report of the Audit Committee, are already shown in this annual report.
The consolidated financial statements and the company financial statement of the Company have been audited
by the Company’s Auditor, namely PV Audit Co., Ltd. By that auditing, the Board of Directors provided all relevant information
and documents to enable the Auditor to examine and express his opinion in conformity with generally accepted auditing
standards. The Auditor’s opinion, which appears in the auditor’s report, is already shown in this annual report.
The Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of the Company is satisfactory and can
bring about reasonable confidence that the consolidated financial statements and the company financial statements of
the Company for the year ending December 31, 2020 were reliable and prepared in conformity with generally accepted
accounting principles and carried out accurately in accordance with law and all relevant rules and regulations and were
sufficiently disclosed.

(Dr. Narongchai Akrasanee)
Chairman

(Mr. Thanachote Rungsitivat)
President
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััท
ซึ่่ง� กรรมการตรวจสอบที่่�แต่่งตั้้งขึ้้
� น� ทุุกท่่านเป็็นกรรมการอิิสระที่่มีีคุ
� ณุ สมบััติครบถ้
ิ ว้ นและเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
และสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้งนี้
� ้� เพื่่อ� เป็็นการเอื้้อ� อำำ�นวยต่่อกระบวนการปฏิิบัติั งิ านที่่ดีี� เกี่่ย� วกัับการกำำ�กับดู
ั แู ล
กิิจการ (Good Corporate Governance) ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�น ปััจจุุบัันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ
จำำ�นวน 3 ท่่าน โดยมีีผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีีกำำ�หนดการประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละครั้้�ง
ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุม 9 ครั้้�ง  และได้้เสนอรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง ประชุุมร่่วม
กัับผู้้�บริิหาร 4 ครั้้�ง ประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 1 ครั้้�ง และประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมด้้วย 4 ครั้้�ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท สรุุปได้้ดังนี้
ั ้�
1. พิิจารณาสอบทานและดููแลให้้บริษัิ ัทมีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม และพิิจารณาความ
เป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
2. พิิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และรายงานการกำำ�กับดู
ั แู ลการปฏิิบัติั งิ าน
ของฝ่่ายกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�งดููแลให้้มีีการติิดตามผลการปฏิิบัติั ิตามข้้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�อง 
3. พิิจารณาสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี 2563 โดยมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่า งบการเงิินของ
บริิษััทและบริิษััทย่่อยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
4. พิิ จารณาสอบทานการปฏิิ บััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรัั พย์์ และตลาดหลัักทรัั พย์์ ข้้อกำำ�หนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััท
5. พิิจารณาและจััดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และรายการระหว่่างกััน
6. พิิจารณาประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั  ประจำำ�ปีี 2563 ตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของ
สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเหมาะสมและเพีียงพอ
7. พิิจารณารายงานการตรวจสอบการปฏิิบัติั ิตามนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น โดยรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
8. เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ยง 
� (ที่่เ� ป็็นกรรมการอิิสระ) โดยได้้มีีการหารืือถึึงการประสานงานระหว่่างคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงผู้้�ปฏิิบััติิงาน ได้้แก่่ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในฯ ฝ่่ายกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงาน และฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งได้้มีีการประสานการปฏิิบััติิงานในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง
9. พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งและเสนอค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อเสนอที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
พิิจารณาอนุุมััติิให้้เสนอที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�ง  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงาน
ความเป็็นอิิสระ และความเหมาะสมของค่่าตอบแทนแล้้ว เห็็นควรเสนอแต่่งตั้้�ง  นายประวิิทย์์ วิิวรรณธนานุุตร์์ ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียน
เลขที่่� 4917 หรืือนายเทอดทอง เทพมัังกร ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3787 หรืือนายอุุดม ธนููรััตน์์พงศ์์ ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 8501
หรืือนางสาวชุุติิมา วงษ์์ศราพัันธ์์ชััย ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9622 แห่่งสำ�นั
ำ ักงานบริิษััท พีีวีี ออดิิท จำำ�กััด หรืือผู้้�สอบบััญชีีท่่านอื่่�น
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Report of the Audit Committee
The Audit Committee of MFC Asset Management Public Company Limited has been appointed by the Board of
Directors. Each member of the Audit Committee is an independent director whose qualifications are appropriate and in
compliance with the regulations stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and Exchange
Commission for the effectiveness of Good Corporate Governance. Currently, the Audit Committee consists of 3 independent
directors whereby the Executive Vice President of Internal and IT Audit Department serves as the Audit Committee’s Secretary.
The meeting of the Audit Committee shall be held at least once a quarter.
In 2020, the Audit Committee held the 9 meetings and proposed reports to every meeting of the Board of Directors.
Also, the Committee mutually held the 4 meetings with Executives, 1 meeting with non-executives directors of the Risk
Management Committee and 4 meetings with the Auditor without attendance of Executives.
The Audit Committee has performed its obligations under the Duties and Responsibilities of the Audit Committee
authorized by the Board of Directors as follows:
1. Audited and monitored the Company to have an appropriate and sufficient internal control and audit system,
		 as well as considered the independence of Internal and IT Audit Department.
2. Considered the audited reports of Internal and IT Audit Department and the performance report of the Compliance
		 Department, also monitored the consequences after giving comments.
3. Reviewed the quarterly financial statements and the annual financial statements for the year 2020, whereby the
		 Committee reached its opinion in accordance with the auditor that the financial statements of the Company and
		 its subsidiaries are correctly prepared in its material content according to the accredited accounting standard.
4. Audited the Company’s performance to be in accordance with the laws on securities and exchanges, regulations
of the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and Exchange Commission (“SEC Office”)
		 and other laws pertaining to business of the Company.
5. Considered and arranged information disclosure in relation to person(s) or juristic person(s) who may cause a
		 conflict of interest and connected transactions.
6. Considered and assessed an internal audit system of the Company for the year 2020 in accordance with the
		 internal system assessment form of the SEC Office to ensure that the Company’s internal control system is
		 appropriate and enough.
7. Considered the audited report regarding execution of the anti-bribery and corruption policy and report the same
to the Board of Directors.
8. Attended the meetings together with Independent Directors of the Risk Management Committee for discussions on
coordination between the Audit Committees and the Risk Management Committee, including operating officers,
such as Internal Audit Officer, Compliance Officers and Risk Management Officers, which has continuously
		 coordinated for operation on the relevant parts.
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ภายในสำำ�นัักงานเดีียวกััน เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ผู้้�สอบบััญชีีได้้
ปฏิิบััติิงานด้้วยความรู้้� ความสามารถในวิิชาชีีพ ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน รวมทั้้�งมีีความเป็็นอิิสระใน
การปฏิิบััติิงาน โดยผู้้�สอบบััญชีีไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใดๆ กัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย
โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริิษััทในปััจจุุบััน มีีความ
เหมาะสมและเพีียงพอ รายงานทางการเงิินมีีความถููกต้้อง มีีการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและกฎหมาย  และมีีการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน

(ดร.โชคชััย อัักษรนัันท์์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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9. Considered and nominated a person(s) for being the Company’s auditor, as well as suggest the audit fee, for the
year 2020 in order to propose the same to consideration of the Board of Directors meeting for proposing the
Annual General Meeting of Shareholders for approval. With regard to the past performance, independence,
		 and the proper audit fee, the Audit Committee agreed to propose the appointment of Mr. Prawit Viwanthananut,
Certified Public Accountant Registration No. 4917 or Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant
Registration No. 3787 or Mr. Udom Thanuratpong, Certified Public Accountant Registration No. 8501 or Miss Chutima
Wongsaraphanchai Certified Public Accountant Registration No. 9622, each of which from PV Audit Co., Ltd., or
		 other auditors of the same audit firm, as the Company’s auditor for the year 2020. In this regard, it is the Audit
Committee’s opinion that such proposed auditors have performed his/her duties professionally, given
		 recommendations in relation to the Company’s internal control and internal audit systems. In addition, the proposed
		 auditor has no relationship with the Company or its subsidiaries.
In conclusion, the Audit Committee believes that the current internal control and internal audit systems of the
Company are sufficient. The Company’s financial reports, the performance of the Company, and the disclosure of information
including connected transactions are sufficient, appropriate, accurate, and in accordance with the applicable laws.

(Dr. Chokchai Aksaranan)
Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน
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Statements of Changes in Equity

MFC Asset Management Public Company Limited and Subsidiaries
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ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่่�อ

1. ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี
2. ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์
3. นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
4. พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
5. นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
6. ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
7. ดร. พรชััย ฐีีระเวช
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึง 5 ม.ค. 64)
8. นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร
9. นายนำำ�พร ยมนา
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึง 30 ก.ย. 63)
10. นายมงคล ลีีลาธรรม
11. นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�
12. นายบิิน วีริี ิงกา
13. นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 13 มีี.ค. 63)
14. นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 11 ม.ค. 64)
15. นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึง 31 ม.ค. 63)
16. นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
17. นายชาคริิต พืืชพันธ์
ั ์
18. นายประสิิทธิ์์� พงษ์์ปฏิิมากร
19. นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์
20. ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์
21. นางสาวนริิศรา อมาตยกุุล
22. นายอนุุพงษ์์ จัันทร์จิ์ ิเรศรััศมีี
23. นางสาวพรพิิมล จิิรฐิิติิวงศ์์
24. นางสาวศศิิวิิมล สิิงห์์เงิิน
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่  26 มีี.ค. 63)
หมายเหตุุ

I   =  ประธานกรรมการ
V  =   กรรมการอิิสระ
C  =  ผู้้�บริิหาร    
F  =  ผู้�คว
้ บคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี

บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน
เอ็็มเอฟซีี

บริิษััทย่่อย
บริิษััท เอ็็มเอฟ
บริิษััท ที่่�ปรึึกษา
โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด

I, V
II, V
III, A (รัักษาการถึึงวัันที่่� 23 ก.พ. 64)
IV
IV, VI
V
IV

-

IV
-

IV
IV

-

-

IV, VI
IV
V
IV, B (ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึงวัันที่่� 23 ก.พ. 64),
A (ดำำ�รงตำำ�แหน่่งวัันที่่� 23 ก.พ. 64)
IV

-

-

-

-

V

-

-

C
C
C
C
C
C
C, E
F
D

IV
IV
-

IV
-

II  =  รองประธานกรรมการ
VI  =  กรรมการบริิหาร
D  =   เลขานุุการบริิษัทั

III  =  ประธานคณะกรรมการบริิหาร
IV  =  กรรมการ
A  =  กรรมการผู้้�จััดการ
B  =  รองกรรมการผู้�จั้ ัดการ
E  =  ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน 
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Directorship of Directors
and Executives in Subsidiaries and Affiliates
MFC Asset Management PLC.

Name

1. Mr. Narongchai Akrasanee, Ph.D.
2. Mr. Chokchai Aksaranan, Ph.D.
3. Mr. Sadawut Taechaubol
4. General Lertrat Ratanavanich
5. Mr. Surabhon Kwunchaithunya
6. Mr. Vikrom Koompirochana, Ph.D.
7. Mr. Pornchai Thiraveja, Ph.D.
(until 5 Jan 2021)
8. Ms. Chularat Suteethorn
9. Mr. Numporn Yommana
(until 30 Sep 2020)
10. Mr. Mongkon Leelatham
11. Mr. Therdtham Suvichavorraphan
12. Mr. Bin Wieringa
13. Mr. Thanachote Rungsitivat
(since 13 Mar 2020)
14. Mrs. Pachaleeporn Voraviboonsavat
(since 11 Jan 2020)
15. Mr. Pachara Yutidhammadamrong
(until 31 Jan 2020)
16. Mrs. Pannarat Bhanpato
17. Mr. Chakrit Puechpan
18. Mr. Prasit Pornpatimakorn
19. Mr. Kittikhom Suthiwong
20. Mr. Chareonchai Lengsiriwat, Ph.D.
21. Ms. Narisara Amatayakul
22. Mr. Anupong Chanchiredrasmee
23. Ms. Pornpimon Jirathitiwong
24. Ms. Sasiwimol Singha-ngoen
(since 26 Mar 2020)
Remark I   =  Chairman
V  =  Independent Director
C  =  Executives    
F  =  Accounting Supervisor

Subsidiaries
MF Holdings
MFC Advisory
Co., Ltd.
Co., Ltd.

I, V
II, V
III, A (Acting until 23 Feb 2021)
IV
IV, VI
V
IV

-

IV
-

IV
IV

-

-

IV, VI
IV
V
IV, B (until 23 Feb 2021),
A (since 23 Feb 2021)
IV

-

-

-

-

V

-

-

C
C
C
C
C
C
C, E
F
D

IV
IV
-

IV
-

II  =  Vice Chairman
VI  =  Executive Director
D  =   Company Secretary

III  =  Chairman of Executive Com. IV  =  Director
A  =  President
B  =  Senior Executive Vice President
E  =  The person taking the highest responsibility in finance and accounting
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นในบริิษััทของกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2563
Change of holding of the Company’s shares by directors and management in 2020
รายชื่่�อ
Name

1. ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี
Dr. Narongchai Akrasanee
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

การเปลี่่�ยนแปลง
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
การถืือหุ้้�นในปีี 2563 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
Chang of MFC Shares Number of MFC Shares
Holding During 2020 as of 31 December 2020

จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
Number of MFC Shares
as of 31 December 2019

-

-

-

-

-

-

2. ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์
Dr. Chokchai  Aksaranan
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

60,060

60,060

-

-

-

3. นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
Mr. Sadawut  Teachaubol
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

4. พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
General Lertrat Ratanavanich
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

5. นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

6. นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร
Miss Chularat  Suteethorn
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-
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การเปลี่่�ยนแปลง
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
การถืือหุ้้�นในปีี 2563 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
Chang of MFC Shares Number of MFC Shares
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
Number of MFC Shares
as of 31 December 2019

7. นายพรชััย ฐีีระเวช
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึง 5 ม.ค. 64)
Mr. Pornchai Thiraveja
(Until 5 Jan 2021)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

9. นายนำำ�พร ยมนา
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึง 9 ต.ค. 63)
Mr. Numporn Yommana
(Until 9 Oct 2020)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

10. นายเทอดธรรม สุุวิชิ าวรพัันธุ์์�
Mr. Therdtham Suvichavorraphan)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

11. ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
Dr. Vikrom Koompirochana
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

12. นายพชร ยุุติิธรรมดำำ�รง
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งถึึง 4 ก.พ. 63)
Mr. Pachara Yutidhammadamrong
(Until 4 Feb 2020)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

13. นายบิิน วีริี ิงกา
Mr. Bin Wieringa
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-
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ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
Number of MFC Shares
as of 31 December 2019

14. นายมงคล ลีีลาธรรม
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 13 มีี.ค. 63)
Mr. Mongkon Leelatham
(Since 13 Mar 2020)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

15. นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 13 มีี.ค. 63)
Mr. Thanachote Rungsitivat
(Since 13 Mar 2020)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

16. นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 13 ม.ค. 64)
Mrs. Pachaleeporn Voraviboonsavat
(Since 13 Mar 2021)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

17. นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
Mrs. Pannarat  Bhanpato
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

18. นายชาคริิต พืืชพันธ์
ั ์
Mr. Chakrit Puechpan
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-
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จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2562
Number of MFC Shares
as of 31 December 2019

19. นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์
Mr. Kittikhom  Suthiwong
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

20. ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริวัิ ัฒน์์
Dr. Chareonchai Lengsiriwat
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

21. นางสาวนริิศรา อมาตยกุุล
Miss Narisara Amatayakul
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

22. นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี
(ดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่ 1 ก.พ. 62)
Mr. Anupong Chanchiredrasmee
(Since 1 Feb 2019)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-

23. นายประสิิทธิ์์� พรปฏิิมากร
Mr. Prasit  Pornpatimakorn
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

-

-
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบุคคลอ้างอิง
ก. ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบริิษััท
ชื่่�อบริิษััท : บริิษัทั หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำ�กั
ำ ัด (มหาชน)
		 ประเภทธุุรกิิจ : การจััดการกองทุุน
เลขทะเบีียน : 0107536001371
		 รอบระยะเวลาบััญชีี : 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม
ทุุนจดทะเบีียน : 125,615,708 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว : 125,615,708 บาท
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกจำำ�หน่่าย : หุ้้�นสามััญ  125,615,708 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ : หุ้้�นละ 1 บาท
		 บริิการสอบถามข้้อมููลทางโทรศััพท์์อััตโนมััติิ (IVR) : 02-649-2000
เว็็บไซต์์ : www.mfcfund.com
สำำ�นัักงานใหญ่่ : ชั้้�น จีี และชั้้�น 21 - 23 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
		 หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-2649-2000
หมายเลขโทรสาร : 0-2649-2100 และ 0-2649-2111
		 สำำ�นัักงานสาขา :
		 (1) สาขาแจ้้งวััฒนะ : เลขที่่� 99,99/9 อาคารเซ็็นทรััล แจ้้งวััฒนะ ชั้้�น 4 ห้้องที่่� 405
หมู่่�ที่่� 2 ถนนแจ้้งวััฒนะ ตำำ�บลบางตลาด อำำ�เภอปากเกร็็ด  จัังหวััดนนทบุุรีี 11120
				หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-2835-3055-7 หมายเลขโทรสาร : 0-2101-0765
		 (2) สาขาขอนแก่่น : เลขที่่� 123 อาคารศููนย์์อาหารและบริิการ 1 (คอมเพล็็กซ์์) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ชั้้�น 1 ห้้องที่่� 1149
ถนนมิิตรภาพ ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น 40002
			 หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-4320-4014-6  หมายเลขโทรสาร : 0-4320-4017
(3) สาขาเชีียงใหม่่ : อาคารจอดรถถนนสุุเทพ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (S1) ชั้้�น 1 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ห้้องเลขที่่� 3
ซอยหมู่่�บ้้านทั่่�วไป ถนนสุุเทพ ตำำ�บลสุุเทพ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่ 50200
				หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-5321-8480-82  หมายเลขโทรสาร : 0-5321-8483
(4) สาขาระยอง : เลขที่่� 356/15 ถ.สุุขุุมวิิท ตำำ�บลเนิินพระ อำำ�เภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง 21000
หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-3310-0340-2 หมายเลขโทรสาร : 0-3310-0343
(5) สาขาปิ่่�นเกล้้า : เลขที่่� 7/222 อาคารเซ็็นทรััลพลาซา ปิ่่�นเกล้้า ชั้้�น 4 ห้้องเลขที่่� 426/1 ถนนบรมราชชนนีี แขวงอรุุณอมริินทร์์
เขตบางกอกน้้อย จัังหวััดกรุุงเทพมหานคร 10700
				หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-2014-3150-2 หมายเลขโทรสาร : 0-2014-3153
(6) สาขาหาดใหญ่่ : เลขที่่� 18 และ 20 ถนนจุุติิอนุุสรณ์์ ตำำ�บลหาดใหญ่่ อำำ�เภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา 90110
			 หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-7423-2324-5 หมายเลขโทรสาร : 0-7423-2326
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Company Profile and Other References
A. Company Profile
Company Name : MFC Asset Management Public Company Limited
Type of Business : Asset Management
Company Registration : 0107536001371
Accounting Period : January 1 - December 31
		 Registered Capital : Baht 125,615,708
Paid-up Capital : Baht 125,615,708
Issue Capital Shares : 125,615,708 ordinary shares Par Value : Baht 1 per share
MFC Call Center (IVR) : (662) 649-2000
Website : www.mfcfund.com
Head Office : Ground Floor & 21st - 23rd Floor, Column Tower, 199 Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-district,
Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand.
		 Tel : (662) 649-2000
Fax : (662) 649-2100, (662) 649-2111   
Branches :
(1) Chaengwattana Branch : 99 and 99/9 Central Plaza Chaengwattana, 4th Floor, Room No. 405,
Village no. 2, Chaengwattana Road, Bangtalad Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi Province 11120
				 Tel : (662) 835-3055-7
Fax : (662) 101-0765
(2) Khon Kaen Branch : 123 Complex Plaza 1, Khonkean University, 1st Floor, Room No. 149, Mitraparp Road,
Nai-Muang Sub-district, Muang District, Khonkaen Province 40002
				 Tel : (66) 43-204-014-6
Fax : (66) 43-204-017
(3) Chiang Mai Branch : 239 Chiang Mai University Parking Building-Suthep Road (S1), 1st  Floor,
Chiang Mai University, Room No. 3, Soi. Moo Bann Tua Pai, Suthep Road, Suthep Sub-District,
Muang District, Chiang Mai Province, 50200
				 Tel : (66) 53-218-480-82
Fax : (66) 53-218-483
(4) Rayong Branch : 356/15 Sukhumvit Road, Noenphra Sub-district, Muang District, Rayong Province 21000
				 Tel : (66) 3310-0340-2
Fax : (66) 3310-0343
(5) Pinklao Branch : 7/222 Central Plaza Pinklao, 4th Floor, Room No. 426/1, Baromrajachonnee Road,
Arun-Amarin Sub-district, Bangkok Noi District, Bangkok 10700
			 Tel : (662) 014-3150-2
Fax : (662) 014-3153
(6) Hat Yai Branch : 18 and 20 Chuti Anusorn Road, Hat Yai Sub-district, Hat Yai District,
Songkhla Province, 90110
				 Tel : (66) 74-232-324-5
Fax : (66) 74-232-326
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ข. บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�นๆ

• นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์

			บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
		
ตั้้�งอยู่่�ที่่� : 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
			หมายเลขโทรศััพท์์ : 02-009-9000 หมายเลขโทรสาร : 02-009-9991
			SET Contact center : 02-009-9999  
		
เว็็บไซต์์ : http://www.set.or.th/tsd  
		
อีีเมล : SETContactCenter@set.or.th

• ผู้้�สอบบััญชีี

นายประวิิทย์์ วิวิ รรณธนานุุตร์์ ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 4917 หรืือ
นายเทอดทอง เทพมัังกร ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3787 หรืือ
นายอุุดม ธนููรััตน์์พงศ์์ ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 8501 หรืือ 
นางสาวชุุติิมา วงษ์์ศราพัันธ์์ชััย ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9622

			 บริิษััท พีีวีี ออดิิท จำำ�กััด
ตั้้�งอยู่่�ที่่� : เลขที่่� 100/19 ชั้้�นที่่� 14 อาคารว่่องวานิิช บีีถนนพระรามเก้้า แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
		
หมายเลขโทรศััพท์์ : 02-645 - 0080          
หมายเลขโทรสาร : 02-645 - 0020

• ที่่�ปรึึกษากฎหมาย

			บริิษััท วีีระวงค์์, ชิินวััฒน์์ และพาร์์ทเนอร์์ส จำำ�กััด
ตั้้�งอยู่่�ที่่� : 540 อาคารเมอร์์คิิวรี่่� ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนเพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพมหานคร 10330
			หมายเลขโทรศััพท์์ : 02-264-8000   
หมายเลขโทรสาร : 02-657-2222
		
เว็็บไซต์์ : www.weerawongcp.com
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B. Other References
		 • Share Registrar
				 Thailand Securities Depository Co., Ltd.
			 Located : 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District Bangkok 10400, Thailand
				 Tel : (662) 009-9000
Fax : (662) 009-9991
				 SET Contact center : (662) 009-9999
				 Website : http://www.set.or.th/tsd
				 E-mail : SETContactCenter@set.or.th
		 • Auditor
			 Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant 4917 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant 3787 or
Mr. Udom Thanuratpong, Certified Public Accountant 8501 or
Miss Chutima Wongsaraphanchai, Certified Public Accountant 9622
PV Audit Co., Ltd.
			 Located : 100/19 14th Floors, Vongvanij B Building, Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang
District, Bangkok 10310
				 Tel : (662) 645-0080
Fax : (662) 645-0020
		 • Legal Advisors
			 Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.
				 Located : 540 Mercury Tower 22nd Floor, Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
				 Tel. : (662) 264-8000
Fax : (662) 657-2222
				 Website : www.weerawongcp.com
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การแสดงรายการที่กำ�หนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำ�ปี 2563

List of Items in Accordance with Form 56-2 in the Annual Report 2020
หััวข้้อ / Items

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
Policy and Overall Business Operations
2. ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
Business of the Company
3. ปััจจััยความเสี่่�ยง
Risk Factors
4. ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
Company Information and Other Important Information
5. ผู้้�ถืือหุ้้�น
Shareholders
6. นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
Dividend Policy
7. โครงสร้้างการจััดการ
Management Structure
8. การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
Corporate Governance
9. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
Corporate Social Responsibility
10. การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
Internal Control and Risk Management
11. รายการระหว่่างกััน
Connected Transactions
12. ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
Financial Highlight
13. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
Management Discussion and Analysis

หน้้า / Page

48
54
64
328
70
72
74
96
166
150-155, 160-165
174
2
178

หมายเหตุุ ผู้�ล้ งทุุนสามารถศึึกษาข้้อมููลของบริิษััทเพิ่่�มเติิมได้้จากแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) ของบริิษัทที่่
ั �แสดงไว้้ใน www.sec.or.th
หรืือเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mfcfund.com
Remark Investors can study further information from the Annual Registration Statement (Form 56-1) on www.sec.or.th or the Company’s website
www.mfcfund.com.

บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น จ� และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0-2649-2000
โทรสาร : 0-2649-2100
www.mfcfund.com
www.facebook.com/mfcfunds

MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor,
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
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