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ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลัง 5 ปี
Five - Year Financial Statistic Summary

หน่วย: (ล้านบาท)
Unit : Million Baht
สินทรัพย์รวม
Total Asset
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
Cash & Deposit of Financial Institutions
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
Investment in Securities
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
Registered and Paid-up Capital
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
Par Value (Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders Equity
รายได้ค่าธรรมเนียม
Fee Income
รายได้รวม
Total Income
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม
Total Operating Expenses
กำไรสุทธิ
Net Profit
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)**
Earnings per share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)**
Dividend per share (Baht)
หมายเหตุ :
Note :



*
**
*
**

2550
2007
1,437.07

ผลการดำเนินงานรวม
Consolidated
2549
2548
2547
2006
2005
2004
1,374.04
1,384.87
1,523.99

2546
2003
1,455.13

301.96

917.85

774.61

1,146.46

966.06

660.63

2.69

1.13

1.13

408.06

108.30

88.17

103.06

106.10

85.82

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

1.00**

1.00**

1.00**

1.00**

10.00

1,328.77

1,285.88

1,281.80

1,417.88

1,369.31

463.70

372.43

390.30

490.37

329.46

529.18

420.29

437.61

526.72

413.42

369.83

300.42

299.86

289.18

233.72

115.17

88.09

103.92

178.37

147.62

0.96

0.73

0.87

1.49

12.30

0.70

0.60

0.70

2.00*

10.00

รวมเงินปันผลพิเศษแล้ว
ในปี 2547 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par value) จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น
Included Extra Dividend
a change at par value from Baht 10 to Baht 1 per share in 2004

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ตัวเลขสำคัญทางการเงินของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)

Important Financial Figures of the Company (as at 31 December)

หน่วย : ร้อยละ
Unit : Percent

2550
2007

2549
2006

2548
2005

2547
2004

2546
2003

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้รวม
Operating Expenses to Total Income
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Assets (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return on Equity (ROE)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม
Total Assets Growth
อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity Growth
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม
Fee Income Growth
อัตราการเติบโตของรายได้รวม
Total Income Growth
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
Operating Expenses Growth
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ
Net Profit Growth
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น
EPS Growth
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book value per share (Baht)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
Dividend Payout Ratio

69.89

71.48

68.52

54.90

56.53

8.01

6.41

7.50

11.70

10.14

8.67

6.85

8.11

12.58

10.78

4.59

-0.78

-9.13

4.73

6.30

3.34

0.32

-9.60

3.55

4.67

24.51

-4.58

-20.41

48.44

33.04

25.91

-3.96

-16.92

27.40

49.55

23.10

0.19

3.69

23.73

13.10

30.74

-15.23

-41.75

20.83

193.07

31.51

-16.09

-41.61

21.14

192.86

21.76

20.96

23.75

33.86

35.71

11.07

10.72

10.68

11.81

114.11

72.92

82.19

80.46

134.55

81.30

MFC Asset Management Public Company Limited



คำแถลงของคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในโอกาสวนั ประชุมใหญ่สามัญผถู้ อื หนุ้ ประจำปี คณะกรรมการ
มีความรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแถลงผล
การดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาต่อท ่านผู้ถือหุ้น
ในป ี 2550 ที ่ ผ ่ า นม าบ ริ ษ ั ท ด ำเนิ น ธ ุ ร กิ จ เจริ ญ เติ บ โต
ก้าวหน้าไปอย่างเห็นได้ชัดเจน แม้จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ
และสภาวการณ์ทางการเมืองที่นักลงทุนยังไม่ไว้วางใจที่จะลงทุน
มาก แต่บริษัทก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขึ้นและมีการบริหาร
กองทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
120 ล้านบาท มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,437 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิข องกองทุนภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 221,187 ล้านบาท
ในร อบป ี 2550 ภาวะก ารล งทุ น ใ นต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นปีที่มีการผันผวนมากปีหนึ่ง ดัชนี
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (SET Index) เพิ ่ ม ข ึ ้ นจ าก 679.84 จุ ด ณ
วันที่ 29 ธันวาคม 2549 มาอยู่ที่ 858.10 จุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2550 หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 26.22 ส่วนในทำนองเดียวกัน
ภาวะก ารล งทุ นต ลาดต ราสารห นี ้ ก ็ ม ี ผ ลต อบแทนท ี ่ ส ู ง ก ว่ า ป ี ท ี ่
ผ่านมา กล่าวคือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล หรือ TBDC Government
Bond Index ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อยู่ที่ 155.15 และณ
วั นท ี ่ 31 ธั น วาคม 2550 อยู ่ ท ี ่ 166.99 เพิ ่ ม ข ึ ้ น เป็ น อ ั ต รา
ร้อยละ 7.63
ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 อยู่ในระดับเป็นที่
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทมีรายได้และผลกำไรสูงขึ้นจากปี
ที่แล้วพอสมควร กล่าวคือ รายได้ร วมของบริษัทในปี 2550 เท่ากับ
529.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 420.29 ล้านบาทในปี 2549
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.91 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงาน ในปี 2550 เท่ากับ 369.83 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับ 300.42 ล้านบาทในปี 2549 หรือเพิ่มข ึ้นเป็นอัตราร้อยละ 23.10
ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.74 จาก 88.09
ล้านบาท หรือ 0.73 บาท ต่อห ุ้นในปี 2549 เป็น 115.17 ล้านบาท
หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น สาเหตุสำคัญค ือ บริษัทส ามารถจัดตั้งก องทุน
ใหม่ได้เป็นผลสำเร็จหลายกองทุน นอกจากนน้ั ผลการบริหารจดั การ
กองทุนส่วนใหญ่สูงกว่า Benchmark ที่กำหนด ทำให้บริษัทได้
รับค่าธรรมเนียมการจัดการที่สูงขึ้นตามผลการบริหารจัดการด้วย
ส่งผลให้รายได้หลักของบริษัท ซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ
เพิ่มขึ้นจาก 372.43 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 463.70 ล้านบาท



ในปี 2550 หรือเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 24.51 ในขณะที่รายได้จาก
ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลงร้อยละ 5.48
ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีกองทุนทุกประเภทภายใต้การจัดการ
รวมทั้งสิ้น 137 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ จำนวน 65 กองทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ จำนวน
15 กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 41 กองทุน และกองทุนส่วน
บุคคล จำนวน 16 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งสิ้น 221,187
ล้ า นบ าท โดยเป็ นกอ งท ุ นท ี ่ บ ริ ษ ั ท ได้ จ ั ด ต ั ้ ง ใหม่ จ ำนวนท ั ้ ง ส ิ ้ น
14 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,188 ล้านบาท ประกอบด้วย
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 5 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ 7 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2 กองทุน
ในป ี 2550 นี ้ บริ ษ ั ท ได้ ร ิ เริ ่ ม ก ารจ ั ด ต ั ้ ง ก องทุ น ร ู ป แบบ
ใหม่ ๆ เพื ่ อ ส นองค วามต ้ อ งการข องน ั ก ล งทุ น ใ นร ู ป แ บบท ี ่
หลากหลายมากขึ้น เช่น กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล
ชิค ฟันด์ (MFC International CHIC Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่
ลงทุนในบริษัทแบรนด์เนมชั้นนำของโลก กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์เนชั่นแนล แนชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ (MFC International
Natural Resources Fund) ลงทุนในหลักท รัพย์ของบริษัทที่ดำเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึง
การขนส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน
ร่วมลงทุน (Private Equity) กองทุนที่สำคัญ คือกองทุนเปิด
เอ็ ม เอฟซ ี เอ็ น เนอร ์ จ ี ฟั นด ์ (MFC Energy Fund) ซึ ่ ง เป็ น
กองทุนทเ่ี น้นการลงทุนโดยตรงในบริษทั ทด่ี ำเนินกจิ การดา้ นพลังงาน
และพลังงานทดแทน ถือได้ว่าเป็นกองทุนที่มีนโยบายที่ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็น
อย่างยิ่ง
ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม บริษัทได้ดำเนินการช่วย
เหลือสังคมมาโดยต่อเนื่อง กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการ
ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรมที่ได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสนึ ามิ ที่ได้จัดตั้งเมื่อปี 2548 และ
ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนั้น ผู้ประกอบการเปิดดำเนินกิจการได้
เกือบหมดทุกโครงการ เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก ธุรกิจท่อง
เทีย่ วและธรุ กิจอน่ื ๆ ทัง้ หลายรวมถงึ ชวี ติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในพื้นที่ดังกล่าวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โครงการ MFC Talent Award
ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ได้รับความสนใจจากเยาวชน
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Statement of the Board of Directors
Dear Shareholders:
At the end of 2007, the Company had 137 funds
The Board is honored once again to have this
opportunity to report the Company’s performance in under its management. This consisted of 65 local and
offshore mutual funds, 15 property funds, 41 provident
previous year.
funds, and 16 private funds. The total net asset value of
In 2007, the Company’s business performance grew these funds was Baht 221,187 million. This comprised of 14
noticeably despite an unstable economy and a political new funds set up by the company, with net asset value
situation which did not encourage investor’s confidence. of Baht 7,188 million made up of 5 flexible funds, 7
However, new funds were set up with progressive foreign investment funds, and 2 long term equity funds.
management and at the end of 2007, the Company had
The Company began setting up new funds to
registered capital of Baht 120 million, total assets of Baht
1,437 million, and net asset value of funds under its answer to diversified investor’s needs, for example the
MFC International CHIC Fund, a fund to invest in the
management totaling Baht 221,187 million.
world’s leading brand names; MFC International Natural
The Thai stock market was highly volatile in 2007. Resources Fund which invests in companies who work to
The SET index increased from 679.84 points on 29 benefit natural resources, from the start of the process
December 2006 to 858.10 points on 28 December 2007, until the delivery to the consumer. Furthermore, the
representing an increase of 26.22 percent. Likewise, yield company has initiated a private equity fund. Another
on the Thai bond market was higher than the previous important fund is the MFC Energy Fund, which focuses on
year. On 31 The TBDC Government Bond Index was at directly investment in companies in the energy and
155.15 on 31 December 2006, and increased to 166.99 on alternative energy sector. It can be said that this fund
31 December 2007, which is an increase of 7.63 percent. has a policy of encouraging alternative resources, which
is a great benefit to society and the country.
The Company’s performance in 2007 was at a
In terms of Corporate Social Responsibility, the
satisfactory level compared with other companies in the
same business sector, yielding a substantially higher Company has continuously carried out work to help
revenue and higher profit from last year. The Company’s others in society. The Tsunami Recovery Fund, which was
total revenue in 2007 was Baht 529.18 million, compared set up in 2005 to help those in the tourism and hotel
to Baht 420.29 million in 2006, or an increase of 25.91 business that have been affected by the tsunami disaster
percent. Meanwhile, operation expenses in 2007 totaled and carried out successfully reported that businesses
Baht 369.83 million, compared to Baht 300.42 million in have reopened in almost every project, and has created
2006, which is an increase of 23.10 percent. As a result, many jobs in tourism and other businesses as well as
net profit increased 30.74 percent from Baht 88.09 million, visibly improving the livelihood of many local people. The
or Baht 0.73 per share in 2006 to Baht 115.17 million or MFC Talent Award, which has continued into its fourth
Baht 0.96 per share. A significant reason for this was the year, has garnered a lot of attention from high school
company’s ability to set up many successful funds. youths because it is a project which supports and
Furthermore, management of most funds yielded better encourages youths to gain knowledge about managing
returns than that specified benchmark, earning the investments and savings. Moreover, the Company has
Company a proportionately higher management fee. This donated a proportion of the management fees from
resulted in the Company’s core revenue, which is from managing MFC Islamic Fund towards scholarships funds
management fees and service fees, increasing from Baht and organizations that work for a social cause.
372.43 million in 2006 to Baht 463.70 million in 2007, or an
increase of 24.51 percent. Meanwhile, income from
interest and dividends decreased 5.48 percent.

MFC Asset Management Public Company Limited



ในระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุน
และการออม นอกจากนี้บริษัทยังได้บริจาคเงินบางส่วนของค่า
ธรรมเนียมการจดั การกองทุนทบ่ี ริษทั ได้รบั จากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
อิสลามิก ฟันด์ โดยบริจาคเป็นทุนการศึกษาและเป็นเงินให้การ
สนับสนุนกับองค์กรที่ช่วยเหลือสังคม

วงศ์รวมลาภ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมี
คุณบุญศักดิ์ เจียมปรีชา, คุณชุมพร รัตม งคล, คุณมนัส แจ่มเวหา,
คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล และคุณนิศา เลาหสมบูรณ์ เข้ามา
ดำรงตำแหน่งแทน ส่วนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ได้แก่ คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, คุณณรงค์ชัย อัครเศรณี,
คุณป ระพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง และคุณกำธร ตติยก วี นั้น คุณจักรกฤศฏิ์
พาราพันธกุล, คุณณ
 รงค์ช ัย อัครเศรณี, คุณป ระพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
สำหรับในปี 2551 นี้ บริษัทมีนโยบายที่จะออกกองทุนใหม่ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ส่วนคุณบุญชัย
ประมาณ 16 กองทุน มูลค่าโครงการประมาณ 29,500 ล้านบาท โชคว ั ฒ นา ได้ ร ั บ ก ารเลื อ กต ั ้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ก รรมการแทน
ประกอบด้วย กองทุนประเภทตราสารหนี้ 3 กองทุน กองทุนรวม คุณกำธร ตติยกวี
ผสมแบบยืดหยุ่น 5 กองทุน กองทุน รวมลงทุนในต่างประเทศ
6 กองทุ น และก องทุ น ร วมอ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ 2 กองทุ น โดย
นอกจากนี้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ที่ประชุม
กองทุนดังกล่าวจะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของบริษัท ได้ ม ี ม ติ แ ต่ ง ต ั ้ ง ก รรมการอ ิ ส ระเพิ ่ ม เติ ม อ ี ก 1 ตำแหน่ ง ซึ ่ ง
ที่มุ่งสนองตอบความต้องการของนักลงทุนแต่ละประเภท เช่น คุณกริช อัมโภชน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และต่อมา
โครงการ Smart Wealth Solution ที ่ป ระกอบด ้ ว ยก ลุ ่ มข อง คณะกรรมการยงั ได้แต่งตง้ั ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และ
กองทุนที่จัดตั้งขึ้นและมีนโยบายการลงทุนตามลักษณะการลงทุน มอบหมายให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
ของประเภทของนักลงทุน หรือกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ต่างประเทศ กองทุนประเภท Private Equity และกองทุนรวม
เนื ่ อ งจากค ุ ณก รพ จน์ อั ศ วิ น ว ิ จ ิ ต ร และค ุ ณนงลั ก ษณ์
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายพัฒนา วีระเมธีกุล เป็นผู้ทรงความรู้ และมีความเชี่ยวชาญการบริหาร
ประสิ ท ธิ ภ าพก ารบ ริ ห ารจ ั ด การก องทุ น เพื ่ อ ให้ ได้ ผ ลต อบแทน กิ จ การแ ละก ารล งทุ น โดยต ลอดร ะยะเวลาท ี ่ ด ำรงต ำแหน่ ง
ที่ดีและสม่ำเสมอ การอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่จะ กรรมการของบริษัทได้มีคุณูปการ และให้การสนับสนุนการดำเนิน
เข้าถึงข้อมูลและทำธุรกรรมกับบริษัท
กิจการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด คณะกรรมการจึงเห็นควร
แต่งตั้งให้ทั้ง 2 ท่าน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้
ในทำนองเดียวกันบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ คุณธีระ วิทวุฒิศักดิ์ คุณวิชัย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทให้ก้าวทันต่อการพัฒนาองค์กร จึงรักเกียรติ และคุณว ศิ ิษฐ์ วงศ์ร วมลาภ ทีไ่ด้ป ฏิบัตหิ น้าทีก่ รรมการ
โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้ความรู้ การฝึกอบรมที่ทันสมัย และเป็น เป็นอย่างดียิ่งและให้การสนับสนุนส ่งเสริมกิจการบริษัทต ลอดวาระ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ การดำรงตำแหน่ง
เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น องค์กรทั้งภาค
อนึง่ ในระหว่างปี 2550 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการบริษทั รัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม
จำนวน 5 ท่าน คือ คุณกรพจน์ อัศวินวิจิตร คุณธีระ วิทวุฒศิ ักดิ์, ทั้งลูกค้าของบริษัทและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ที่ได้ให้
คุณนงลักษณ์ วีระเมธีกุล, คุณวิชัย จึงรักเกียรติ และคุณวิศิษฐ์ การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีตลอดมา

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ



ดร.พิชิต อัคราทิตย์
กรรมการผู้จัดการ
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In 2008, the Company’s policy proposes to set up
16 new funds with a total value of about Baht 29.5 billion
consisting of 3 Debt instrument funds, 5 flexible funds, 6
foreign investment funds, and 2 property funds. These
funds will be set up to correspond with the Company’s
policy to respond to each type of investor’s needs, for
example, the Smart Wealth Solution project, which
consists of funds which have been set up and have
investment policies corresponding to each type of
investor; a fund which invests in foreign securities; Private
Equity funds and property funds. Furthermore, the
Company’s policy aims to enhance efficiency in
managing funds in order to get good and consistency
return and provide convenient access to data and
business dealings for investors.

Parapuntakul and Khun Nisa Laohasomboon. Khun
Chakkrit Parapuntakul Khun Narongchai Akrasanee and
Khun Prapan Siriratthamrong completed their terms and
were reelected to carry out another term and Khun
Kamthorn Tatiyakavee completed their terms. Khun
Boonchai Chokwatana was elected to take Khun
Kamthorn Tatiyakavee’s place as Board member.
Furthermore, in the Annual General Shareholder’s
Meeting, the meeting agreed to create another position
for Independent Director and elected Khun Krit Umpote.
The board also elected him as a member of the
Audit committee and Nomination and Remuneration
committee.

As Khun Goanpot Asvinvichit and Khun Nongluck
Virameteekul are knowledgeable people with
considerable expertise in management and investment,
and have served the Company well, the Board decided
to appoint them as Advisors to the Board of Director. The
Company would like to thank Khun Theera Vitwuttisak
Khun Wichai Chungrakkiat and Khun Visit Vongruamlarp
for their dedication and supporting the Company’s
In 2007, there were 5 changes to the Board of operations during their term.
Directors. Khun Goanpot Asvinvichit Khun Theera
Vitwuttisak Khun Nongluck Virameteekul Khun Wichai
Finally, the Board wishes to thank our shareholders,
Chungrakkiat and Khun Visit Vongruamlarp resigned government and private organizations, local and foreign
from being members of the board and were replaced financial institutions, and especially our customers and
by Khun Boonsak Chiempricha Khun Choomporn unitholders for their continuing support and confidence in
Ratamongkol Khun Manas Jamveha Khun Chakkrit the Company.
In this manner, the Company recognizes the
importance of developing the capacity of its human
resources for the purposes of organizational development,
with a particular aim to giving knowledge and providing
modern training which is beneficial to operations, as well
as creating an appropriate organization culture.

Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman

MFC Asset Management Public Company Limited

Dr. Pichit Akrathit
President



คณะกรรมการ

Board of Directors

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

Dr. Narongchai Akrasanee

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

Mr. Boonsak Chiempricha

นายมนัส แจ่มเวหา

Mr. Manas Jamveha



ประธานกรรมการบริษัท
อายุ : 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์ John Hopkins University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ตำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี
• สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ และประธานอนุกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หัวหน้าทีม คณะวิจยั โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเจรจาความตกลง
การค้าเสรีทวิภาคี
• สมาชิก คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาการเจรจาจัดทำความ
ตกลงเขตการค้าเสรี
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด
(มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรองประธานสภา สถาบันความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
• กรรมการและกรรมการสภา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
• ประธาน สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
• รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Chairman of the Board
Age : 62
Education :
• Master’s degree and Ph.D. in Economics, John Hopkins University, U.S.A.
Training :
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years):
Present position
• Chairman of the Board of Directors, Seranee Group
• Member of the National Legislative Assembly
• Chairman of the Board, MFC Asset Management Public Company Limited
• Chairman of the Board and Compensation Sub - committee Export Import Bank of Thailand (EXIM)
• Honorary Advisor, the Fiscal Policy Research Institute Foundation (FPRI)
• Head of the Group on FTA Impact Research Project
• Member of FTA Strategy and Negotiations Committee
• Chairman of the Board of Directors and Independent Director,
Brooker Group Plc.
• Chairman of the Audit Committee and Director Malee Sampran Public
Company Limited
• Chairman of the Steering Committee and Vice Chairman of the Council of
Mekong Institute (MI)
• Member of the Board of Directors & Council of Trustees, Thailand
Development Research Institute (TDRI)
• Chairman, Economic Society of Thailand (EST)
• Vice Chairman of the Board of Directors, Thai-German Product Public
Company Limited

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
อายุ : 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE, C.A.,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ก ารทำงาน 5 ปีย ้อนหลัง :
ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2547
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2546
รองปลัดกระทรวงการคลัง
2545
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2544
รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

Director and Chairman of Executive Director
Age : 57
Education :
• MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SAN JOSE, C.A., U.S.A.
Training :
• Directors Certificate Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years)
Present Inspecter General, The Ministry of Finance
2004 Director - General The Comptroller General’s Department
2003 Deputy Permanent Secretary, The Ministry of Finance
2002 Inspecter General, The Ministry of Finance
2001 Deputy Director General, The Revenue Department

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 71
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 46 สำนักงาน ก.พ.
• Executive Development Program Kellogg School of Management,
Northwestern University, U.S.A.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรวิชากฎหมายปกครอง รุ่นที่ 1 สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตร Middle Management Professional, Revenue Canada
Quebec, Canada
• ประกาศนียบัตร Financial Management, กองทัพอากาศ Texas, U.S.A.
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2548 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2547
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน ด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2546
นิติกร 9 ชช. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

Director and Executive Director
Age : 51
Education :	
• M.A. (Public Admin), Thammasat University
• LL.B. (Laws) Thammasat University
Training :
• The Programme for Senior Executive on Criminal Justice Administration,
Class 11, National Academy of Criminal Justice, Office of the Judiciary
• Directors Certificate Program Class 71, by Thai Institute of Directors 		
Association
• The Civil Service Executive Development Program, Class 46, Civil Service
Training Institute
• Executive Development Program Kellogg School of Management, Northwestern
University, U.S.A.
• Certificate of Public Administration & Public Law, King Prajadhipok’s Institute
• Certificate in Administrative law, Thai Barrisator of Law
• Certificate of Middle Management Professional, Revenue Canada,
Quebec, Canada
• Certificate in Financial Management, United States Air Force, Texas, U.S.A.
Experience (The last 5 years) :
2005 - Present Deputy Comptroller-General The Ministry of Finance
2004
Director, Bureau of Legal Standards and Fiscal Regulations
2003
Senior Specialist in Fiscal Law

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

Mr. Chakkrit Parapuntakul

นายยงยุทธ ตะริโย

Mr. Yongyuth Tariyo

นางสาวชุมพร รัตมงคล

Miss Choomporn Ratamongkol

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ : 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, U.S.A.
การอบรม :
• นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 46, สำนักงาน ก.พ.
• Audit Committee Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 66 Kellogg School
of Management, Chicago
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Team Building Workshop โรงแรมการ์เด้น เอไพรม รีสอร์ท
สวนสามพราน
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน รองโฆษกกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการการตรวจสอบ
บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักเงินกู้ตลาดทุนต่างประเทศ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

Director and Executive Director
Age : 48
Education :
• Master Degree in Business Administration, Angelo State, Texas, U.S.A.
Training :
• The Civil Service Executive Development Program :
Visionary Leadership, Executive class 46
• Audit Committee Program by Thai Institute of Directors Association
• Executive Development Program (class 66), Kellogg School of
Management, Chicago, U.S.A.
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Executive Team Building Workshop, Garden A Prime Resort,
Rose Garden
Experience (The last 5 years)
2007 - Present Director, MFC Asset Management Public Company Limited
2007 - Present PDMO Representative in Sub-Committee for Corporate
Risk Management of AOT
2006 - Present Vice spokesman of the Ministry of Finance
Spokesman of the Public Debt Management Office
Chairman of the Audit Committee (PSAP LISTED COMPANY)
2002 - Present Director, International Finance Bureau, Public Debt
Management office (Ministry of Finance)

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทอร์น อิลลินนอยส์
(Northeastern Illinois University) นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ดี พอล (De Paul University)
นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร The 4 Roles of Leadership and The Seven Habits
จัดโดยสถาบัน Franklin Covey
• หลักสูตร Directors Certification Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• FINEX (Financial Executive) รุ่นที่ 10 จัดโดยสมาคมธนาคารไทย
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง “Chief Information Officer :
CIO” รุ่นที่ 4 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
และศูนย์เทคโนโลยีอีเล็คทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 9
จัดโดยสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Postal Savings Bureau, Minister of Posts and Telecommunication
(MPT) Executive’s Seminar on Postal Savings Service, JICA,
ที่ประเทศญี่ปุ่น
• QES (Quality Education System), Philips Crosby Associates Inc.
Florida ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (ปัจจุบัน)
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารออมสิน

Director and Executive Director
Age : 56
Education :
• Bachelor of Computer, Northeastern Illinois University, U.S.A.
• Master of Science, De Paul University, U.S.A.
Training :
• The 4 Roles of Leadership and The Seven Habits by Franklin Covey
• Directors Certificate Program by Thai Institute of Directors Association
• Financial Executive Class 10 by The Thai Bankers’ Association
• Chief Information Officer : CIO, Class 4 by Office of the Civil Service
Commission and National Electronics and Computer Technology Center
• The Senior Executive Program (SEP) Class 9 by Sasin Graduate Institute
of Business Administration of Chulalongkorn University
• Postal Savings Bureau, Minister of Posts and Telecommunication (MPT),
Executive’s Seminar on Postal Saving Service JICA, Japan
• Quality Education System (QES), Philips Crosby Associates Inc.,
Florida, U.S.A.
Experience (The last 5 years)
• Deputy Director-General, The Government Savings Bank (Present)
• Senior Assistant Director-General, The Government Savings Bank

กรรมการ
อายุ : 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้าน Technology of Management (Computer System
Application) The American University, วอชิงตัน ดี ซี 			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• จัดโดยสมาคม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายการลงทุน
ตุลาคม 2547 - มกราคม 2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
		
สายการลงทุน
ตุลาคม 2539 - กันยายน 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารออมสิน
ตุลาคม 2527 - กันยายน 2539 รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
ธนาคารออมสิน

Director
Age : 59
Education :
• Master of Science in Technology of Management (Computer
System Application) The American University, Washington, D.C. , U.S.A.
• Bachelor degree in Accounting, Thammasat University
Training :
• Thai Institute of Directors Association (IOD) Director Accreditation
Program (DAP)
Experience (The last 5 years):
Present Senior Executive Vice President (Investment), The Government
Savings Bank
Oct 2004 - Jan 2007
: Executive Vice President (Investment)
Oct 1996 - Sep 2004
: Senior Vice President, Treasury Dept.
Oct 1984 - Sep 1996
: Vice President, Information Technology Dept.

MFC Asset Management Public Company Limited



นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

Mr. Prapan Siriratthamrong

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

Mr. Adisorn Thananan-narapool

นายกริช อัมโภชน์

Mr. Krit Umpote
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กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 76 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ Syracuse University
ประเทศสหรัฐอเมริกา, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรม :
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่น 4/2001
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2544 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษทั พีเอ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติง้ จำกัด
2536 - 2550 : กรรมการ บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Director and Chairman of the Audit Committee
Age : 76
Education :
• Master’s Degree in Business Administration,
Syracuse University, U.S.A., CPA
Training :
• Chairman 2000 class 4/2001 by Thai Institute of Director Association
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Audit Committee Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
2001 - Present : Chairman, PA Associates Consulting Company Limited
1993 - 2007 : Director, CVD Entertainment Public Company Limited

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Standford Executive Program (SEP) - Standford University
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
			 บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
2534 - 2544 : กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
			 บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
2533 - 2534 : ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
			 บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
• กรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
• กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร

Director and Member of Audit Committee
Age : 53
Education :
• Master’s Degree in Business Administration, Thammasat University
Training :
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leadership Program
• Standford Executive Program (SEP) - Graduate School of Business,
Standford University
Experience (The last 5 years) :
2002 - Present : Director and Senior Executive Vice President,
			 Land and Houses Public Company Limited
1991 - 2001 : Director and Executive Vice President,
			 Land and Houses Public Company Limited
1990 - 1991 : Senior Vice President - Accounting and Finance, Land and
			 Houses Public Company Limited
Others
• Director - Land and Houses Public Company Limited
• Director - Land and Houses Properly Fund
• Director - Quality Houses Public Company Limited
• Director - Secondary Mortgage Corporation
• Director - MFC Asset Management Public Company Limited
• Member of Managerial Accounting Profession Committee

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เมษายน 2550 - ปัจจุบัน)
อายุ : 67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้าน M.S.B.A. Indiana University, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2543 - ปัจจุบัน รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2543 - ปัจจุบนั วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
2540 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยวิจยั และฝึกอบรม จำกัด
2537 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริต้ี พริน้ ติง้ จำกัด
2546 - 2549 ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เอสซี แอสเส็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2542 - 2544 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
		
กรุงไทย จำกัด

Director and Member of Audit Committee
(Since 20 April 2007 - Present)
Age : 67
Education :
• M.S.B.A. Indiana University, U.S.A.
• M.P.A., NIDA
Training :
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years)
2000 - Present Vice President for Training and Development,
		
Dhurakij Pundit University
2000 - Present Facilitator, Thai Institute of Directors Association
1997 - Present Director, Thai Research and Training Company Limited
1994 - Present Independent Director, Thai British Security Printing Public
		
Company Limited
2003 - 2006 Director, Chairman of the Audit Committee,
		
SC Asset Corporation Public Company Limited
1999 - 2001 Chairman, Krung Thai Asset Management Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นายสุรเธียร จักรธรานนท์

Mr. Surathain Chankthranont

นายบุญชัย โชควัฒนา

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม : ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการกำกับทิศทาง โครงการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อ
			 สนับสนุนการพัฒนา และการใช้พลังงานหมุนเวียนและการ
			 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในประเทศไทยของสำนัก
			 งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2550 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท อี-เอสเทอร์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
			 จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กระดาษศรีสยาม จำกัด (มหาชน)
2548 - 2550 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยชินวัตร
2546 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาอาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2538 - 2548 : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
			 จำกัด (มหาชน)
2530 - 2538 : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จุลดิศ ดีเวลลอป
			 จำกัด (มหาชน)
2526 - 2528 : วิศวกรบริหารโครงการ บริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สิน
			 ส่วนพระองค์

Director and Chairman of Risk Management Committee
Age : 55
Education :
• Bachelor’s Degree in Engineering(Environment), Chulalongkorn University
Training : Experience (The last 5 years) :
2008 - Present : Member of the Steering Committee, Research program on policy
			 research for promoting the development and utilization of
			 renewable energy and the improvement of energy efficiency in
			 Thailand, The Thailand Research Fund.
2007 - Present : Chairman, E-Ester Company Limited
2004 - Present : Independent director, MFC Asset Management Public Company
			 Limited
2005 - Present : Director, Siam Paper Public Company Limited
2005 - 2007 : Member of Council, Shinawatra University
2003 - Present : Advisor to Energy Ashram Project, Appropriate Technology
			 Association
1995 - 2005 : President, SC Asset Corporation Public Company Limited
1995 - 1997 : Director and Deputy Managing Director, Juldis Develop
			 Public Company Limited
1983 - 1985 : Project Manager, the subsidiary company of Crown Property
			 Bureau.

กรรมการอิสระ
อายุ : 61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี Business Admin., Wisconsin State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2513 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
2528 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารบมจ. สหพัฒนพิบูล
2536 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ไลอ้อน

Independent Director
Age : 61
Education : 	
• Bachelor’s Degree Business Administration, Wisconsin State University, U.S.A.
• Bachelor’s Degree B.A. (Political Science, Ramkhamhaeng University
Training : • Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
1970 - Present : Chairman, Far East DDB Public Company Limited
1985 - Present : President, Saha Pathanapibul Public Company Limited
1993 - Present : Director, Lion (Thailand) Public Company Limited

กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน)
อายุ : 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Certification Program, Strategic Banking Program, Crown Agent
Training Center, นักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษ
• ปริญญาโท School of Management, Asian Institute of Technology
• ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Direcotrs Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2548 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงบการเงินและ
		 นักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2547 - 2548 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก แอดไวซอรี จำกัด
2545 - 2546 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด
2539 - 2546 : ผู้อำนวยการ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Director
(Since 25 May 2007 - Present)
Age : 41
Education : 	
• Certification Program - Strategic Banking Program, Crown Agents Training
Center, British Government Scholarship
• MBA (Management of Technology), School of Management, Asian
Institute of Technology
• BBA (Accounting), Faculty of Commerce and Accountancy,
Thammasat Univeristy
Training :
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
2005 - Present : Senior Vice President, Head of Financial Reporting and
				 Investors Relations Department, TMB Bank Plc.
2004 - 2005
: Executive Vice President, Globlex Advisory Co., Ltd.
2003 - 2004
: General Manager, Total Industrial Services Co, Ltd.
1996 - 2003
: Vice President, Risk Management Department, IFCT

Mr. Boonchai Chokwatana

นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์

Miss. Nisa Laohasomboon

MFC Asset Management Public Company Limited
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ดร.พิชิต อัคราทิตย์

Dr. Pichit Akrathit

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร

Mr. Goanpot Asvinvichit
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กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส (ออสติน)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2545 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
			 เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก
			 และนำเข้าแห่งประเทศไทย
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
			 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2550 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารพัฒนา
			 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
			 (องค์กรมหาชน) กระทรวงพลังงาน
2542 - ปัจจุบัน : กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์สำนักงาน
			 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2539 - ปัจจุบัน : กรรมการอำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา
			 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จ
			 บำนาญแห่งชาติ กระทรวงการคลัง

Director, Executive Director and President
Age : 53
Education :
• Ph.D. in Economics, The University of Texas at Austin, U.S.A.
Training :
• Director Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Director Certification Program by Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leadership Program by The Stock Exchange of Thailand
Experience (The last 5 years) :
2002 - Present : President , MFC Asset Management Public Company Limited
2006 - Present : Governor and Chairman of Risk Management Committee,
			 The Stock Exchange of Thailand
2006 - Present : Member, Thailand Securities Depository Company Limited
2002 - Present : Director and Executive Director, Export - Import Bank of
			 Thailand
2006 - Present : Director and Chairman of the Executive Committee,
			 Small Business Credit Guarantee
2007 - Present : Chairman of Risk Management Committee, Small and Medium
			 Enterprise Development Bank of Thailand
2004 - Present : Director, The Energy Fund Administration Institute “EFAI”
			 (Public Organization), Ministry of Energy
1999 - Present : Disciplinary Committee Member on Economics, The National
			 Research Council of Thailand, Prime Minister Office
1996 - present : Member of Board of Directors, College of Innovative Education,
			 Thammasat University
2006 - Present : Committee for Preparation to Setting up of National
			 Pension Fund, Ministry of Finance

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท (คณะบริหารธุรกิจ) University of Southern California, U.S.A
การอบรม :
2550
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
			 (หลักสูตร วตท.)
2540
: ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ
			 ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
2540
: ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
			 เอกชน (วปอ.รุ่น 39) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2547 - 2550 : ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
2545 - 2546 : ผู้แทนการค้าไทย (Thai Trade Representative)
			 ผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรี
			 (Special Envoy of the Prime Minister)
2545
: ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2544 - 2545 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
			 • กรรมการบริหารและเลขาธิการหน่วยประจำชาติไทย
				 ในสหภาพรัฐสภา
			 • กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาโลก
				 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2542 - 2544 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Advisor to The Board of Director
Age : 52
Education :
• Master Degree in Business Administration
University of Southern California, U.S.A.
Training :
2007
: Capital Market Academy Leader Program
1997
: Politics & Governance in Development System for
			 Executive Course, King Prajadhipok’s Institute
1997
: The Joint State-Private Course (NDC., Class 39), The National
			 Defence College
Experience (The last 5 years) :
2004 - 2007 : President & CEO of the Government Savings Bank
2002 - 2003 : Thai Trade Representative, Special Envoy of the Prime Minister
2002
: Advisor to the Minister of Finance
2001 - 2002 : Member of the Parliament
			 • Member and Secretary-General of the Executive Committee of
				 the Thai Inter-Parliament Union (IPU)
			 • Titular Member of the IPU Committee for Sustainable Development
1999 - 2001 : Deputy Minister of Commerce

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล

Mrs. Nongluck Virameteekul

นายกำธร ตติยกวี

Mr. Kamthorn Tatiyakavee

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

Mr. Visit Vongruamlarp

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 21 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน
อายุ : 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2545 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัทเอ็ม ไทย อินดัสเทรียล จำกัด
2545 - 2549 : กรรมการและกรรมการบริหาร
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2545 - 2547 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2545 - 2546 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน
2544 - 2546 : ผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลังการธนาคาร
			 และ สถาบันการเงิน

2538 - 2544 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ไทย อินดัสเทรียล จำกัด
Advisor to the Board of Director
(Since 21 March 2007 - Present)
Age : 44
Education :
• Master’s Degree in Finance and International Business, Sasin Graduate Institute
of Business Administration of Chulalongkorn University
Training :
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
2002 - Present : Chairman, M. Thai Industrial Company Limited
2002 - 2006 : Director and Executive Director MFC Asset Management Public
			 Company Limited
2002 - 2004 : Advisor to the Deputy Minister of Finance
2002 - 2003 : Member of Christian University Council
2001 - 2003 : Specialist to the Committee on Monetary Affairs, Finance,
			 Banking and Finance Institutions, The House of Representatives
1995 - 2001 : Managing Director, M. Thai Industrial Company Limited

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่งถึง 20 เมษายน 2550)
อายุ : 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of Bridgeprot
Connecticut, U.S.A.
การอบรม :
• หลักสูตร Audit Committee Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท เชียงใหม่ร่วมทุนไทย คานาเดียน จำกัด
2546 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด
2547 - 2550 : กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
2546 - 2549 : กรรมการบริษัท ที เอ็ม ฟูดส์ จำกัด
2546 - 2549 : กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Director and Member of The Audit Committee
(Until 20 April 2007)
Age : 53
Education :
• Master’s Degree in Business Administration,
University of Bridgeport Connecticut, U.S.A.
Training :
• Audit Committee Program by Thai Institute of Directors Association
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
2003 - Present : President of President Holding Co., Ltd.
2003 - Present : Director of Thai President Foods Plc.
2003 - Present : Director of President Bakery Plc.
2003 - Present : Director of Chiangmai Thai Canadian Venture Co., Ltd.
2003 - Present : Director Consultant of Kerry Flour Mills Co., Ltd.
2004 - 2007 : Director of Asset Management Corporation
2003 - 2006 : Director of T M Foods Co., Ltd.
2002 - 2006 : Director of The Government Lottery Office

กรรมการ และกรรมการบริหาร
(ดำรงตำแหน่งถึง 18 พฤษภาคม 2550)
อายุ : 59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ปัจจุบัน
: รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
2546 - 2550 : กรรมการและกรรมการบริหาร
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2547 - 2549 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
2547 - 2549 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด
			 (มหาชน)
2544 - 2547 : รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Director and Executive Director
(Until 18 May 2007)
Age : 59
Education :
• Bachelor of Business Administration - Accounting Thammasat University
Training :
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
Present
: Acting President & CEO of the Government Savings Bank
2006 - Present : Member of the Board of Directors and Executive Committee,
			 Government Savings Bank
2003 - 2007 : Director, Executive Director, MFC Asset Management Plc.
2004 - 2006 : Chairman of the Board, Thai ORIX Leasing Company Limited
2004 - 2006 : Senior Executive Vice President, TMB Bank Plc.
2001 - 2004 : Senior Executive Vice President, The Industrial Finance
			 Corporation of Thailand

MFC Asset Management Public Company Limited
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รองกรรมการผู้จัดการ

Senior Executive Vice President

นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์

Mr. Chaibhondh Osataphan

นายสุนทร พจน์ธนมาศ

Mr. Soontorn Pojthanamas
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รองกรรมการผู้จัดการ
(สายแผนงานและกำกับดูแล)
อายุ : 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม:
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ผู้วางแผนการลงทุน รุ่น 6 จัดโดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• กฎหมายและจรรยาบรรณของผู้จัดการกองทุน รุ่น 8
จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการตรวจสอบภายใน
จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• ร่างมาตรฐานการบัญชี เรื่อง กองทุนรวมและงบการเงินระหว่างกาล
จัดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
• สู่ศักราชใหม่ของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
2550 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ (สายแผนงานและกำกับดูแล)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2547 - 2550 : รองกรรมการผู้จัดการ (สายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
			 และกองทุนส่วนบุคคล) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
			 เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2546 - 2547 : รองกรรมการจัดการ (สายบริหารการเงินและศูนย์กำไร)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2534 - 2546 : รองกรรมการจัดการ (สายบริหาร)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Senior Executive Vice President
(Corporate Planning & Monitoring Division)
Age : 58
Education :
• Master’s Degree in Economics. Western Illinois University, U.S.A.
Training :
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
• Finance for Non-Finance Directors by Thai Institute of Directors Association
• Investment Planners by Association of Investment Management Companies
• Ethics & Law for Fund Managers by Association of Investment Management
Companies (AIMC)
• Critical Issues for an Emerging Audit Committee by The Institute of Internal
Auditors of Thailand
• Draft of Accounting Standard for the Mutual Fund Business and Interim
Financial Statements by The Institute of Certified Accountant and Auditors of
Thailand
• New Era of Property Investment by Association of Investment Management
Companies (AIMC)
Experience (The last 5 years) :
2007 - Present : Senior Executive Vice President
			 (Corporate Planning & Monitoring Division), MFC Asset
			 Management Public Company Limited
2004 - 2007 : Senior Executive Vice President
			 (Provident and Private Fund Marketing), MFC Asset Management
			 Public Company Limited
2003 - 2004 : Senior Executive Vice President (Financial Administration
			 and Profit Center), MFC Asset Management Public Company
			 Limited
1991 - 2003 : Senior Executive Vice President (Administration), MFC Asset
			 Management Public Company Limited

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป)
อายุ : 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ University of Notre Dame
รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)
การอบรม 5 ปีย้อนหลัง :
• หลักสูตร Directors Certification Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2550 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2549 - 2550 : รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานการตลาดกองทุนรวม)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2546 - 2549 : รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานปฏิบัติการและบริหารทั่วไป)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ (ผู้แทนกองทุน Tsunami Recovery Fund)
			 - บริษัท ภูเก็ต แฟนตาซี จำกัด
			 - บริษัท ทรีดลอฟินซ รีสอร์ท จำกัด
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
			 กระทรวงการคลัง
		
: กรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนิน
			 งานทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2547 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2542 - 2546 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
			 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด
2539 - 2541 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
			 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน)
2535 - 2538 : หัวหน้าส่วน ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์และ
			 ตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์
2531-2535
: ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
			 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์อื่นๆ ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) :
2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะจัดการ
2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการติดตามประเมินความพึงพอใจลูกค้า
2548 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการคัดเลือกนายหน้า
			 ซื้อขายหลักทรัพย์
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2546 - ปัจจุบัน : รองประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2546 - 2549 : กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
2547 - 2549 : กรรมการ คณะกรรมการจัดอันดับตราสารหนี้

Senior Executive Vice President
(Operation and General Administration)
Age : 53
Education :
• Master of Business Administration, University of Notre Dame, Indiana, U.S.A.
(Sponsored by the Bank of Thailand Scholarship)
Training (The last 5 years) :
• Directors Certification Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
2007 - Present : Senior Executive Vice President
			 (Operation and General Administration) MFC Asset Management
			 Public Company Limited
2006 - 2007 : Senior Executive Vice President (Mutual Fund Marketing)
			 MFC Asset Management Public Company Limited
2003 - 2006 : Senior Executive Vice President (Operation and General
			 Administration) MFC Asset Management Public Company Limited
2006 - Present : Director (Representative of Tsunami Recovery Fund)
			 - Phuket Fantasia Company Limited
			 - Three Dolphins Resort Company Limited
2004 - Present : Committee Member, Committee for Performance Assessment
			 of Government Agencies’ Revolving Funds, Ministry of Finance
		
: Committee Member, Committee for Preparing Performance
			 Agreement and Assessment of Government Agencies’ Revolving
			 Funds, Ministry of Finance
2004 - Present : Director
			 Association of Investment Management Companies (AIMC)
2004 - Present : Secretary to Nomination and Remuneration Committee
			 MFC Asset Management Public Company Limited
1999 - 2003 : Executive Vice President Thai Rating and Information Services
			 Company Limited
1996 - 1998 : Executive Vice President Wall Street Finance & Securities
			 Public Company Limited
1992 - 1995 : Division Chief Securities Business & Capital Market Supervision
			 & Development Division The Office of Securities and Exchange
			 Commission, Thailand
1979 - 1992 : Analyst Financial Institutions Supervision & Development Division
			 Bank of Thailand
Other Experience in MFC Asset Management Public Company Limited :
2007 - Present : Committee Member, Discipline Committee
2006 - Present : Committee Member, Management Committee
2006 - Present : Committee Member, Customer Satisfaction Committee
2005 - Present : Chairman, Securities Brokers & Bond Dealers Selection Committee
2005 - Present : Committee Member, Property Investment Committee
2005 - Present : Committee Member, Risk Management Committee
2003 - Present : Vice Chairman, Good Corporate Governance Committee
2003 - 2006 : Committee Member, Investment Policy Committee
2004 - 2006 : Committee Member, Internal Credit Rating Committee

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นางกาญจนา โรจวทัญญู

Mrs. Kanchana Rojvatunyu

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

Mr. Jesadavat Priebjrivat

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
(สายการขายและการตลาด)
(ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบนั )
อายุ : 42 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน Asian Institute of Technology
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)
การอบรม : ประสบการณ์การทำงาน 5 ปียอ้ นหลัง
• บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
1 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ 			
		
(สายการขายและการตลาด)
• บริษทั Unilever Thai Holding Co., Ltd.
2548 - 2550
Customer Marketing Director - เครือ่ งใช้ในครัวเรือน,
		
เครือ่ งใช้สว่ นบุคคล, ผลิตภัณฑ์อาหาร และไอศกรีม|
2545 - 2548
Trade Marketing Manager - ผลิตภัณฑ์ดแู ลและทำ
		
ความสะอาดผิว
2544 - 2545
Trade Marketing Manager - เครือ่ งใช้สว่ นบุคคล
2542 - 2543
Senior Category Manager - ผลิตภัณฑ์เส้นผม
2540 - 2541
Product Group Manager - คลินกิ /ลักส์
2538 - 2539
Brand Manager - ออแกนิกส์		
2536 - 2537
Development Manager - ผลิตภัณฑ์เส้นผม		
2534 - 2535
Production Manager - สบู่
2533 - 2534
Management Trainee
• บริษทั Viptel Co., Ltd.
2531 - 2532
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ตำแหน่งงานอืน่ ๆ
• 2540 - ปัจจุบนั
อาจารย์พเิ ศษ คณะเศรษฐศาสตร์
		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		
วิทยากรของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Senior Executive Vice President
(Sales and Marketing Division)
(Since 1 July 2007 - Present)
Age : 42
Education
• M.B.A., Sasin Graduate School, 1997
• MSc, Asian Institute of Technology, 1988
• BSc., Sciences, Kasetsart University (with Honour), 1986
Training :
Experience (The last 5 years)
• MFC Asset Management Public Company Limited
1 July 2007 - Present Senior Vice President
• Unilever Thai Holding Co., Ltd.
2005 - 2007
Customer Marketing Director- Home & Personal Care,
		
Food & Ice-cream
2003 - 2005
Trade Marketing Manager - Skin Care & Cleansing
2002 - 2003
Trade Marketing Manager - Personal Care
2000 - 2001
Senior Category Manager - Hair
1997 - 1999
Product Group Manager- Clinic/Lux
1995 - 1996
Brand Manager- Organics
1993 - 1994
Development Manager- Hair
1991 - 1992
Production Manager- Soap
1990 - 1991
Management Trainee
• Viptel Co., Ltd.
1988 - 1989
Assistant to President
Other Present Positions
• 1997 - present
Special Lecturer on Marketing Management for Economics
Faculty of Thammasart University
Guest Speaker on Marketing topics, Thailand Marketing
As sociation (TMA)

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานบริหารกองทุนและสายงานพัฒนาธุรกิจ)
(ดำรงตำแหน่งถึง 31 พฤศจิกายน 2550)
อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• หลักสูตรปริญญาเอก ด้านการเงิน
New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตรผู้จัดการกองทุน จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหลักทรัพย์
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรตราสารอนุพันธ์ รัฐชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFOs) ประเทศสิงคโปร์
จัดโดยมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
28 เมษายน 2549 - พฤศจิกายน 2550 :	
รองกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหารกองทุนและสายงานพัฒนาธุรกิจ)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
กันยายน 2547 - เมษายน 2549 :
รองกรรมการผูจ้ ดั การ (สายงานบริหารกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2545 - สิงหาคม 2547 :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานบริหารกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2541 - 2545 : ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
• โครงการ “Financing Strategy for SMEs” ของธนาคารเพื่อการพัฒนา
		 เอเชีย (ADB)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง “Power Pool”
• องค์การเภสัชกรรมเรือ่ ง “การแปรรูปองค์กร”

Senior Executive Vice President
(Fund Management & Business)
Development Division) (Until 30 November 2007)
Age : 51
Education :
• Doctoral Program Study (Finance), New York University, U.S.A.
Training :
• Fund Manager by Association of Investment Management Companies
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Executive course on Modern Investment Professional (“Mini MIP”)
by The Stock Exchange of Thailand
• Executive course on derivatives Chicago, USA
• Training for chief financial officers (CFOs) organized
by Singapore Institute of Management and New York University
Experience (The last 5 years) :
28 April 2006 - November 2007 :
Senior Executive Vice President (Fund Management & Business Development
Division) MFC Asset Management Public Co., Ltd.
September 2004 - April 2006 :
Senior Executive Vice President (Fund Management), MFC Asset Management
Public Company Limited
2002 - August 2004 :
: Executive Vice President KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
: Director Investment Banking Club
1998 - 2002 : Consultant and Expert
		 • Financing Strategy for SMEs supported by Asian Development Bank
		 • EGAT on power pool system
		 • Government Pharmaceutical Organization on Privatization

MFC Asset Management Public Company Limited
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Executive Vice President

นายสมพร บุรินทราธิกุล

Mr. Somporn Burintrathikul

นางนิภาพรรณ รี้พลกุล

Mrs. Nipapan Reepolkul

นายศุภกร สุนทรกิจ

Mr. Supakorn Soontornkit
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)
อายุ : 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) Asian Institute of Management
ประเทศฟิลิปปินส์
การอบรม :
• ร่วมประชุม REITs World Asia Pacific 2002 และ 2004 ที่ประเทศสิงคโปร์
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
พฤศจิกายน 2545 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
			 (ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
			 จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2545 - ตุลาคม 2545 : ที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
			 จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2534 - มกราคม 2545 : กรรมการบริหารภาคพื้นเอเชีย
			 บริษัท Jones Lang LaSalle จำกัด

First Executive Vice President
(Property Fund Department)
Age : 57
Education :
• Master of Business Management (Finance), Asian Institute of Management,
Philippines
Training :
• REIT’s World Asia Pacific 2002 and 2004 in Singapore
Experience (The last 5 years) :
November 2002 - Present : First Executive Vice President (Property Fund
			 Department), MFC Asset Management Public
			 Company Limited
March 2002 - October 2002 : Real Estate Investment Advisor, MFC Asset
			 Management Public Company Limited
May 1991 - January 2002 : Regional Director-Asia, Jones Lang LaSalle
			 Company Limited

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล)
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร
หลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบัน
พระปกเกล้า
การอบรม :
• “หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง” จัดโดยสถาบันการบริหารและ
จิตวิทยา “ผู้วางแผนการลงทุน รุ่นที่ 2” จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Fist Executive Vice President
(Investment Planner Retail Department)
Age : 56
Education :
• Master’s Degree in Finance, Kasetsart University Certificate of public
• Certificate of Public Economics for Senior Executive from King Prajadhipok’s
Institute
Training :
• “Executive Training Program”by Management and Psychology Institute
“Investment Planner class 2” by Association of Investment Management
Companies
Experience (The last 5 years) :
July 2007 - Present
: First Executive Vice President
			(Financial Planner Department) MFC Asset
			Management Public Company Limited
November 2002 - June 2007 : Executive Vice President (Business Relations),
			MFC Asset Management Public Company Limited
October 1999 - October 2002 : Business Development Director,
		
MFC Asset Management Public Company Limited

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 		
			 (ฝ่ายวางแผนการลงทุน)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน		
			 เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2545 - มิถุนายน 2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจสัมพันธ์)
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 		
			 เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2542 - ตุลาคม 2545
: ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 		
			 เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส
(วิจัย และกลยุทธ์)
อายุ : 41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาเอก (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (วิจัยและกลยุทธ์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• เมษายน 2546 - กันยายน 2547 :
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2544 - มีนาคม 2546 :
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

First Executive Vice President
(Investment Research and Strategic)
Age : 41
Education :
• Doctor of Business Administration (Finance), Thammasart University
Training :
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
• Capital Market Academy Leadership Program by The Stock Exchange of
Thailand
Experience (The last 5 years) :
• Oct 2004 - Present :
Executive Vice President (Investment Research and Strategic) MFC Asset
Management Public Company Limited
• Apr 2003 - Sep 2004 :
Senior Vice President (Strategist), Investment Research & Strategic Department
MFC Asset Management Public Company Limited
• Feb 2001 - Mar 2003 :
Vice President, Research & Development Department, The Thai Bond
Dealing Center

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นางประไพศรี นันทิยา

Mrs. Prapaisri Nuntiya

นางจิราพร บุญวานิช

Mrs. Jiraporn Boonvanich

นางโศภิดา ลู่วีระพันธ์

Mrs. Sopida Luveeraphan

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ปฏิบัติการกองทุน)
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรีด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• หลักสูตรผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 8 จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายงานปฏิบัติการและบริหารทั่วไป)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2546 - กันยายน 2547 :
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2544 - พฤศจิกายน 2546 :
ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2539 - ตุลาคม 2544 :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Executive Vice President
(Fund Operation Department)
Age : 56
Education :
• Bachelor’s Degree in Accounting, Chulalongkorn University
Mini MBA Chulalongkorn University
Training :
• Fund Manager Course 8 by Association of Investment Management Companies
Experience (The last 5 years) :
• Oct 2004 - Present :
Executive Vice President (Fund Operation Department) MFC Asset Management
Public Company Limited
• Dec 2003 - Sep 2004 :
Senior Vice President, Fund Operation Department MFC Asset Management
Public Company Limited
• Oct 2001 - Nov 2003 :
Senior Vice President, Fund Registration Department MFC Asset Management
Public Company Limited
• Nov 1996 - Oct 2001 :
Vice President, Provident Fund Accounting & Registration Department
MFC Asset Management Public Company Limited

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(การตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม :
• หลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน รุ่นที่ 4 จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• โครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 13 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (การตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2546 - กันยายน 2547 :
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• พฤศจิกายน 2545 - พฤศจิกายน 2546 :
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม 2544 - ตุลาคม 2545 :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• เมษายน 2543 - กันยายน 2544 :
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสถาบัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Executive Vice President
(Provident Fund Department)
Age : 52
Education :
• Master’s Degree in Public Administration,
National Institute Development Administration (NIDA)
Training :
• Investment Planner, Class 4 organized by Association Investment
Management Companies
• Mini - MBA, Class 13 organized by Kasetsart University
Experience (The last 5 years) :
• October 2004 - Present :
Executive Vice President (Provident Fund Marketing) MFC Asset Management
Public Company Limited
• December 2003 - September 2004 :
Senior Vice President, Provident Fund Business Department MFC Asset
Management Public Company Limited
• November 2002 - November 2003 :
Senior Vice President, Provident Fund Service Department MFC Asset
Management Public Company Limited
• October 2001 - October 2002 :
Vice President, Provident Fund Service Department MFC Asset Management
Public Company Limited
• April 2000 - September 2001 :
Vice President, Institutional Business Department MFC Asset Management
Public Company Limited

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(บริหารกองทุน)
อายุ : 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บริหารกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2546 - กันยายน 2547 :
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
ฝ่ายบริหารธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• ตุลาคม - พฤศจิกายน 2546 :
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มบริหารตราสารทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• เมษายน 2543 - ตุลาคม 2544 :
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มบริหารกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Executive Vice President
(Fund Management)
Age : 44
Education :
• Master’s Degree in Business Administration, Assumption University
Training :
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
• October 2004 - Present :
Executive Vice President (Fund Management)
MFC Asset Management Public Company Limited
• December 2003 - September 2004 :
Senior Fund Manager, Provident and Private Fund
Management Department MFC Asset Management Public Company Limited
• October - November 2003 :
Senior Fund Manager, Equity Fund Management
Department MFC Asset Management Public Company Limited
• April 2000 - September 2001 :
Senior Fund Manager, Mutual Fund Management Group MFC Asset
Management Public Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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นางพัณณรัชต์ บรรพโต

Mrs. Pannarat Bhanpato

นายตริณญ์ อินทรโอภาส

Mr. Trin Indra-Opas
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(บริหารกองทุน)
อายุ : 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Texas at Arlington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บริหารกองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• กุมภาพันธ์ 2544 - กันยายน 2547 :
ผู้จัดการกองทุนอาวุโสกลุ่มบริหารตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• เมษายน 2543 - มกราคม 2544 :
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กลุ่มบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุน
ส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Executive Vice President
(Fund Management)
Age : 45
Education :
• Master’s Degree in Business Administration (Finance),
University of Texas at Arlington, USA.
Training :
• Directors Accreditation Program by Thai Institute of Directors Association
Experience (The last 5 years) :
• October 2004 - Present :
Executive Vice President (Fund Management) MFC Asset Management Public
Company Limited
• February 2001 - September 2004 :
Senior Fund Manager, Fixed Income Fund Management Group MFC Asset
Management Public Company Limited
• April 2000 - January 2001 :
Senior Fund Manager, Provident Fund and Private Fund Management
Group MFC Asset Management Public Company Limited

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ตราสารหนี้ต่างประเทศ)
อายุ : 38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทด้านศิลปศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Columbia University
Graduate School of Arts and Science ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมการเงิน MIT Sloan School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• International Center for Financial Management & Engineering (FAME),
Geneva, Switzerland: เศรษฐมิติการเงิน (ส.ค. 2548)
• ศูนย์การศึกษางานธนาคารกลาง ธนาคารกลางอังกฤษ
การดำเนินนโยบายการเงิน (มี.ค. 2547)
• Unit Trust of India, New Mumbai, India : ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ (ต.ค. 2544)
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• พฤศจิกายน 2550 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• มิถุนายน 2549 - พฤศจิกายน 2550 :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• กรกฎาคม 2547 - พฤษภาคม 2549 :
เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ทีมวิเคราะห์การลงทุนทางเทคนิค
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรกฎาคม 2545 - กรกฎาคม 2547 :
เจ้าหน้าที่ลงทุน/เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย นครลอนดอน
• กันยายน 2542 - กรกฎาคม 2545 :
เจ้าหน้าที่ลงทุน ส่วนบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กันยายน 2539 - กันยายน 2542 :
ผู้วิเคราะห์ ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตุลาคม 2535 - กรกฎาคม 2536 :
ผู้วิเคราะห์ สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Executive Vice President
(Global Fixed Income & FX)
Age : 38
Education :
• MA (Economics), Columbia University, Graduate School of Arts and Science,
City of New York, NY, U.S.A.
• MBA (Financial Engineering), The MIT Sloan School of Management,
Cambridge, MA, U.S.A.
Training :
• International Center for Financial Management & Engineering (FAME), Genevéa,
Switzerland: Financial Econometrics (August 2005)
• Bank of England, Center for Central Bank Studies: Monetary Operations
(March 2004)
• Unit Trust of India, New Mumbai, India : Understanding International Financial
Markets (October 2001)
Experience (The last 5 years) :
• November 2007 - Present: Executive Vice President (Global Fixed Income & FX)
MFC Asset Management Public Company Limited
• June 2006 - November 2007 : Executive Vice President (Fund Management)
MFC Asset Management Public Company Limited
• Senior Investment Office (July 2004 - May 2006)
- Bangkok of Thailand Responsibilities include the works
		in Quantitative Analysis, Technical Analysis, and Financial Modeling.
• Investment Officer (July 2002 - September 2003)
- Bank of Thailand, London office
• Analyst (September 1996 - September 1999)
- Domestic money market development, 			
• The Office of Securities and Exchange Commission, Thailand
(October 1992 - July 1993)
Analyst, Capital market development (Futures and securitization master plan)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

นายนพพร ลิมปวุฒิวรานนท์

Mr. Nopporn Limpavuttivaranon

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ดำรงตำแหน่งถึง 29 กุมภาพันธ์ 2551)
อายุ : 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• แนวทางปฏิบัติของระบบงานในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน
		 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
		 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
		 การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
		 การพัฒนาศักยภาพระดับบริหาร
		 การเสริมสร้างบุคลิกภาพผู้บริหาร
		 Wealth Management
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ตุลาคม 2547 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)
• ธันวาคม 2546 - กันยายน 2547 :
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• เมษายน 2543 - พฤศจิกายน 2546 :
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)

Executive Vice President
(Until 29 February 2008)
Age : 48
Education :
• Bachelor Degree of Art in Economics (Econometrics), Thammasat University
Training :
• Practice guideline of asset management business system
		 Human Resource Management Strategy
		 Corporate Risk Management
		 Operational Risk Management
		 Efficiency Development for Executive Program
		 Personality Development for Executive Program
		 Wealth Management
Experience (The last 5 years) :
• October 2004 - Present :
Executive Vice President MFC Asset Management Public Company Limited
• December 2003 - September 2004 :
Senior Vice President, System Development Office MFC Asset Management
Public Company Limited
• April 2000 - November 2003 :
Senior Vice President, Client Service Center MFC Asset Management
Public Company Limited

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม : ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน :
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน)

Executive Vice President
Age : 53
Education : MBA , Chulalongkorn University
Training : Experience (The last 5 years) :
• October 2002 - Present :
Executive Vice President, Data Center, MFC Asset Management Public
Company Limited

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
(ดำรงตำแหน่งตัง้ แต่ 15 พฤศจิกายน 2550 - ปัจจุบนั )
อายุ : 47 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา :
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• Practical Private Banking : Euromoney Training
• Fundamentals of Portfolio Management Training Course :
The Euromoney Institute of Finance
• Financial Derivatives : Euromoney Training
• Investment Management Workshop Princeton University
• โครงการอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณของผูจ้ ดั การกองทุน
รุน่ ที่ 1/2540 : สมาคมบริษทั จัดการลงทุน
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปียอ้ นหลัง :
• 15 พ.ย. 50 - ปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
• 2550 Head of Institutional Sale บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
อเบอร์ดนี จำกัด
• 2546 - 2549 Head of Institutional Sale บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
อยุธยา จำกัด

Executive Vice President
(Since 15 November 2007 - Present)
Age : 47
Education :
• Bachelor degree or Bachelor of Accountancy Chulalongkorn University
• Master degree Sasin Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
Training :
• Practical Private Banking : Euromoney Training
• Fundamentals of Portfolio Management Training Course : The Euromoney Institute
of Finance
• Financial Derivatives : Euromoney Training
• Investment Management Workshop Princeton University : Association for
Investment Management and Research
• Ethics & Law for Fund Manager by Association of Investment Management
Companies
Experience (The last 5 years)
• 15 Nov 2007 - Present : Executive Vice President
MFC Asset Management Public Company Limited
• 2007 : Head of Institutional Sale
Aberdeen Asset Management Company Limited
• 2003 - 2006 : Head of Institutional Sale
Ayudhya Fund Management Company Limited.

นายชาญ พวงสุดรัก

Mr. Charn Puangsudrak

นางอภิรดี พิชัยศรทัต

Mrs. Apiradee Bijaisoradat

MFC Asset Management Public Company Limited
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ผังองค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
Organization Chart MFC Asset Management Public Company Limited

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee
คณะกรรมการ
ด้านการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
Corporate
Governance
Committee

สายแผนงานและกำกับดูแล
Corporate Planning
& Monitoring Division

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.
ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศองค์กร
Planning & Management Information Dept.

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
Company Secretary & Legal Services Dept.
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division
ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
Investment Planner-Retail Dept.
ฝ่ายบริหารตัวแทนขาย
Selling Agents & Freelance Dept.
ฝ่ายการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Dept.
ฝ่าย Private Wealth
Private Wealth Dept.
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สายบริหารกองทุน
Fund Management Division

ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering Dept.
ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร
Marketing Communication & Corporate PR Dept.

ฝ่ายการตลาดลูกค้า
Customer Marketing Dept.
สำนัก Telemarketing & Contact Center
Telemarketing & Contact Center Office

ฝ่ายตราสารทุน
Domestic Equity Dept.
ฝ่ายตราสารหนี้
Domestic Fixed Income Dept.
ฝ่ายตราสารทุนต่างประเทศ
Global-Equity & Alternatives Dept.
ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ
Global-Fixed Income & FX Dept.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการบริหาร
Executive Board

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

กรรมการผู้จัดการ
President
คณะจัดการ
Management Committee

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
Internal Audit Dept.

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป

Operation & General Administration Division

สำนัก Quant
Quant Office
ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

สายพัฒนาธุรกิจ
Business Development Division
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
Property Fund Dept.

Research & Strategic Investment Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
Fund Operation Dept.
ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท

Corporate Accounting & Finance Dept.

สำนักซื้อขายหลักทรัพย์
Securities Trading Office

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administration Dept.
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Dept.

ฝ่าย Thailand Equity Fund
Thailand Equity Fund Dept.

MFC Asset Management Public Company Limited

ฝ่าย Private Equity & Financial Advisory
Private Equity & Financial Advisory Dept.
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ข้อมูลสรุป
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน โดยได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ป ระเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518
บริษัทได้ร ับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจรวม 4 ประเภท คือ
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
2. เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
4. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
วันที่ 28 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 120 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ห ุ้นละ 1 บาท กองทุนที่บริษัทจ ัดการมีทั้งสิ้น137 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินส ุทธิรวม 221,187 ล้านบาท ประกอบด้วย
•
		
		
		
		
		
		
•

กองทุนรวม จำนวน 80 กองทุน มูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวม 148,517 ล้านบาท แยกเป็น
- กองทุนรวมในประเทศ 46 กองทุน มูลค่าท รัพย์สินส ุทธิรวม 15,063 ล้านบาท
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 12 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินส ุทธิรวม 9,127 ล้านบาท
- กองทุนรวมต่างประเทศ 3 กองทุน มูลค่าท รัพย์สินส ุทธิรวม 7,671 ล้านบาท
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 15 กองทุน มูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวม 26,388 ล้านบาท
- กองทุนรวมพิเศษ 3 กองทุน มูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวม 16,718 ล้านบาท
- กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิร วม 73,550 ล้านบาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 41 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิร วม 51,742 ล้านบาท นายจ้างจำนวน 504 ราย และสมาชิก
กองทุนจำนวน 157,867 ราย
• กองทุนส่วนบุคคล จำนวน 16 กองทุน มูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวม 20,928 ล้านบาท
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Summary Information
MFC Asset Management Public Company Limited operates a fund management business. The Company was
granted a securities license to manage investment funds by the Ministry of Finance on 29 December 1975.
MFC is licensed to operate 4 businesses consisting of :
1. Investment management
2. Provident fund manager
3. Securities registrar
4. Private fund management
As at 28 December 2007, the Company’s registered and paid-up capital was Baht 120 million, consisting of
120,000,000 ordinary shares at a par value of Baht 1 per share. The Company managed 137 funds with total net asset
value of Baht 221,187 million, consisting of :
•
		
		
		
		
		
		
•
•

80 mutual funds with net asset value of Baht 148,517 million, consisting of :
- 46 local funds with net asset value of Baht 15,063 million
- 12 foreign investment funds with net asset value of Baht 9,127 million
- 3 country funds with net asset value of Baht 7,671 million
- 15 property funds with net asset value of Baht 26,388 million
- 3 special funds with net asset value of Baht 16,718 million
- Vayupak Fund 1 with net asset value of Baht 73,550 million
41 provident funds with net asset value of Baht 51,742 million for 504 employers and 157,867 fund members.
16 private funds with net asset value of Baht 20,928 million.

MFC Asset Management Public Company Limited
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธรุ กิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจดั การลงทุน” โดยรายได้
หลักมาจากการบริหารจัดการกองทุน ดังนั้น ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่
มาจากการลงทุนและปจั จัยความเสีย่ งในธรุ กิจหลักเป็นสำคัญ บริษทั 
ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในอันที่จะนำ
ประโยชน์สงู สุดมาสผู่ ถู้ อื หนุ้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ 
อืน่ ของบริษทั ทกุ กลุม่ จึงจดั ให้มกี ารศกึ ษาวเิ คราะห์ ระบุ และประเมิน
ปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนกำหนดมาตรการและทำการบริหารจัดการ
กับความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่กำหนด
ไว้เป็นนโยบาย นอกจากนี้บริษัทยังได้ติดตาม และรายงานผลของ
การบริหารความเสีย่ งอย่างสม่ำเสมอให้ผบู้ ริหารรบั ทราบ เพือ่ ดำเนิน
การปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันกาลเมื่อมีความจำเป็น พร้อมกันนี้
บริษทั ได้ใช้ความพยายามอย่างยง่ิ ทจ่ี ะสอ่ื สารและสง่ เสริมให้พนักงาน
ทั้งบริษัทได้รับรู้เข้าใจ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
และเน้ น ย ้ ำ ให้ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามแ ผนง านแ ละแนวทางในก ารล ดแ ละ
ป้องกันความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด จนนำไปสู่การเป็นว ัฒนธรรมด้าน
ความเสี่ยงของบริษัทให้ได้ในที่สุด
บริษัทระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญไว้ 2 ด้าน ดังนี้

ก. ปัจจัยค วามเสี่ยงด้านการเงิน

รายได้หลักของบริษัทมาจากการจัดการกองทุน ซึ่งคำนวณ
จากมลู ค่าทรัพย์สนิ สทุ ธิ ดังนน้ั ความเสีย่ งทเ่ี กิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งมสี าเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
และตลาดเงิน ผลประกอบการของผอู้ อกหลักทรัพย์ และเงือ่ นไขการ
จ่ายผลตอบแทนของหลักทรัพย์ต ลอดอายุ จึงอาจส่งผลทำให้มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการมีระดับลดลง และสามารถส่งผล
กระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทได้
อย่างไรกต็ าม บริษทั ได้นำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้เพือ่ ลด
ความเสีย่ งในการลงทุนและ หาชอ่ งทางการลงทุนใหม่ในตราสารทนุ
ตราสารหนี้ และตราสารอนุพนั ธ์ภายในประเทศและตา่ งประเทศ เพือ่ 
กระจายความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อีกท ั้งยังได้ประยุกต์ใช้
มูลค่าความเสี่ยง เป็นเครื่องมือส ำหรับก ารวัดระดับค วามเสี่ยง เพื่อ
นำผลลัพธ์ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของกองทุนภายใต้การจัดการ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประเมินระดับความเสีย่ งดา้ นเครดิตของตราสาร
หนี้ที่กองทุนพิจารณาแล้วผนวกเข้ากับความเสี่ยงด้านราคา ตลอด
จนสร้างระบบเตือนในกรณีที่กองทุนมีค่าความเสี่ยงเกินระดับที่
กำหนดไว้ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ออกแบบให้แต่ละกองทุน
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เป็นการเฉพาะ เพือ่ ให้บริษทั สามารถทราบระดับและจดั การกบั ความ
เสีย่ งจากการลงทุนให้อยูใ่ นระดับ ทีเ่ หมาะสมได้ตลอดเวลา นอกจากน้ี
บริษทั ได้จดั ทำแผนฉกุ เฉินสำหรับการจดั การลงทุน เพือ่ รองรับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ผิดปกติที่ไม่ได้คาดคิดมา
ก่อน เพือ่ ให้การบริหารจดั การกองทุนเป็นไปอย่างมปี ระสิทธิภาพ และ
สามารถรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าว
ได้อย่างเหมาะสม

ข. ปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจ

ภายใต้นโยบายการเปิดอนุญาตการดำเนินธรุ กิจจดั การลงทุน
ของภาครัฐนำมาซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับในปีที่
ผ่านมา บริษัทมีกองทุนปิดที่จะครบกำหนดอายุ และมีกองทุนเปิดที่
อาจมกี ารทยอยไถ่ถอนเงินลงทุนได้ ตามเงือ่ นไขทใ่ี ห้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่งผล
กระทบให้บริษทั มคี วามเสีย่ งทอ่ี าจจะสญ
ู เสียลกู ค้าบางสว่ นได้ ดังนน้ั
เพื่อจัดการกับปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
ในปที ผ่ี า่ นมา บริษทั ได้จดั ให้มแี ผนการขยายธรุ กิจเพือ่ ชดเชย
รายได้และลูกค้าที่อาจสูญเสียไป มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ขึ้นเพื่อ
ทดแทนกองทุนเดิมที่จะครบกำหนด การขยายฐานการลงทุนไป
สู่กลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มใหม่ภายในประเทศและต่างประเทศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน อันได้แก่ มีศูนย์
บริการลูกค้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุน ตลอดจนการทำ
ธุรกรรมด้านการลงทุนอย่างครบวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ซื้อขายผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ Tele-marketing พร้อมทั้งเพิ่ม
พนักงานตวั แทนขายอสิ ระและขยายจำนวนตวั แทนสนับสนุนการขาย
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อส่งเสริมยอดการลงทุนของลูกค้าเดิม
และขยายไปสู่ลูกค้าก ลุ่มใหม่ นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแบบกลยุทธ์
การลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อเร่งผลประกอบการของกองทุนภาย
ใต้การจัดการให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ดี ณ ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้ล ูกค้ากลุ่มเดิม และดึงดูด
ลูกค้าก ลุ่มใหม่ให้มาใช้บริการของบริษัท
ในปี 2551 บริษัทมีแผนในการเร่งสร้างภาพลักษณ์ข องบริษัท
ผ่านแผนการตลาด โดยมีการโฆษณาทั้งตัวบริษัท และกองทุนของ
บริษทั ผา่ นสอ่ื ตา่ งๆ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboard) โฆษณา
ทั้งด้านนอกและในของขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เพื่อสร้างความ
สนใจ และดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งที่เป็นลูกค้าบริษัทเดิม
อยู่แล้ว หรือยังไม่เคยลงทุนกับบริษัท นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการ
สร้างกจิ กรรมเพือ่ บริหารความสมั พันธ์ลกู ค้า (Customer Relationship
Management) เพื่อ มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความ
จงรักภกั ดีของลกู ค้าทม่ี ตี อ่ บริษทั ผ่านทางกจิ กรรมตา่ งๆ เช่น กิจกรรม
ให้ความรดู้ า้ นการลงทุนเชิงวชิ าการ การอบรมให้ความรเู้ รือ่ งกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Risk Factors
MFC Asset Management Public Company Limited is
an investment management company, and derives its
core revenue from fund management. Hence, the main
risk factors which will affect the Company’s operations
are risk factors arising from investment and risk factors to
the core business. The Company recognizes that risk
management plays a crucial role in the maximization of
benefits to its shareholders, unitholders and all other
stakeholders. The Company has instituted a risk
management system to analyze, identify and assess risk
factors, as well as define measures and execution to
manage risk, in order to contain risk levels as defined in
the Company’s policy. Furthermore, the Company
monitors and reports on risk management to company
executives, in order to make timely adjustments when it is
necessary. At the same time, the Company has placed
emphasis on communication and encouraging
employees to understand the importance of the risks
involved, and stressed compliance with risk management
policies, ultimately cultivating a Company culture with
regards to risk.
The Company has defined two principal risk factors,
as follows:

A. Financial Risk

The Company’s core revenue comes from managing
funds, which is calculated from the net asset value of
funds under management. Therefore, risk arises from
changes in the stock index, stock value, interest rates,
foreign exchange rates, which are caused by changes in
the economy and financial markets. The operating results
of securities issuers and yields to maturity, may cause the
net asset value of funds to decrease and can adversely
affect the Company’s operating results.
The Company uses innovative financial
management tools to mitigate portfolio risks and diversify
risks by investing in equities, bonds, and domestic and
foreign derivatives. Among the tools used is the
application of VaR to measure risk levels, the results of
which are used in market risk management. There is also
a system to assess the credit risk of the bonds being
considered, together with pricing risk, as well as a
warning system if the fund’s risk has exceeded a
predetermined threshold in accordance with each fund’s
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specific investment policy. This is so that the Company is
constantly aware of the investment risk and can keep it
at appropriate levels at all times. In addition, to ensure
the most efficient portfolio management procedure, the
Company has created an investment contingency plan
to support the risks that are caused by unexpected
events.

B. Corporate Risk

The government’s financial liberalization policy has
led to a more competitive business situation. Moreover, a
number of closed funds will mature in 2007 and there
may be gradual redemption of some open funds, which
allow investors to redeem investment units, which could
cause the company to lose some of its customers. To
counter these potential risks, the Company has made
plans to expand its business to compensate for revenue
and client losses by setting up new funds, tapping new
customer bases in the local and the overseas markets.
Additionally, there are plans to increase the efficiency of
selling and buying investment units by a customer service
center giving advice on investment, as well as a one-stop
service for investment procedures, and increasing
efficiency of buying and selling through electronics;
tele-marketing and increasing freelance sales officers and
increasing the number of Selling Agent to cover the
whole country, to boost investment from existing
customers and expand the customer base. Moreover, the
Company has designed new investment strategies to
enhance the returns of funds under management, at
acceptable risk levels, in order to increase customer
satisfaction for existing customers and to attract new
customers.
In 2008 the Company plans to build the Company’s
public image through a marketing plan, with marketing
for both the Company and the Company’s funds through
various media, for example, giant billboards and
advertising on and inside the BTS sky train carriage in
order to create interest and attract target groups, who
may be existing customers or new customers. Furthermore,
the Company has created activities to enhance
Customer Relationship Management, with a goal to
create a good relationship with customers and maintain
customer loyalty through various activities, for example
giving academic knowledge on investment; training
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ทีเ่ ปิดใหม่ ตลอดจน กิจกรรมทางดา้ นไลฟ์สไตล์ เช่น กิจกรรมดหู นัง
และทอ่ งเทีย่ ว ในสว่ นของการประชาสัมพันธ์องค์กร จะยงั เป็นชอ่ งทาง
หลักสำหรับบริษัท ในการให้ข้อมูลข ่าวสาร กับกลุ่มลูกค้า และกลุ่ม
เป้าหมาย เพือ่ ให้ได้รบั รคู้ วามเคลือ่ นไหวของบริษทั และกองทุนเสมอ
ในอกี ดา้ น บริษทั มแี ผนการยกระดับดา้ นบริการเพือ่ ขยายฐาน
ธุรกิจชดเชยรายได้และลกู ค้า ทีอ่ าจสญ
ู เสียไป การจดั ตง้ั กองทุนใหม่
ขึน้ เพือ่ ทดแทนกองทุนเดิมทจ่ี ะครบกำหนดอายุ การเพิม่ ชอ่ งทางการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนทม่ี ปี ระสิทธิภาพสงู ขน้ึ อันได้แก่ การพฒ
ั นาระบบ
Smart Access เพือ่ ให้บริการลกู ค้าเกีย่ วกบั การซอ้ื /ขายหน่วยลงทุน
ให้มคี วามสะดวกและประสิทธิภาพมากยง่ิ ขน้ึ โดยมี ระบบการสง่ั ซอ้ื 
และชำระเงินผา่ นระบบธนาคารพาณิชย์ (Smart Track) ระบบสง่ั ซอ้ื 
ขายหน่วยลงทุนผ่านทางระบบโทรศัพท์ (Smart Tele) และระบบสั่ง
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ซือ้ ขายหน่วยลงทุนผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั (Smart Net) พร้อมทง้ั 
เพิ่มพ นักงานตัวแทนขายและ ทำการตลาดร่วมกับต ัวแทนสนับสนุน
การขาย เพื่อส่งเสริมยอดการลงทุนของลูกค้าเดิมและขยายไปสู่
ลูกค้าก ลุ่มใหม่ บริษัทได้อ อกแบบกลยุทธ์ก ารลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติม
โดยเฉพาะการลงทุนด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ (Quant Model)
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนพฒ
ั นาระบบการบริหารจดั การผา่ นระบบ
Wealth Management เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและเพิ่มผล
ประกอบการของกองทนุ ภายใต้การจดั การให้ได้รบั อตั ราผลตอบแทน
ที่ดี ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระบบการบริการความ
สัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ล ูกค้า ทั้งยังเป็นการ
ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

courses on newly-opened funds, as well as organizing
lifestyle activities such as movie trips and tourism. The
Company’s public relations department remains a key
channel for the Company to distribute news and
information about the Company and its funds to
customers and target groups.
Meanwhile, the Company has planned to raise the
levels of service in order to expand the business to make
up for potential losses in business and customers. This
includes setting up new funds to replace old funds near
maturity; increasing the channels of buying and selling
units, namely developing a Smart Access system to give
customers information about buying and selling more
efficiently and effectively; installing a Smart Track system
for buying and making payments at commercial banks;
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installing a Smart Tele system to buy and sell units over
the telephone, and Smart Net, a system to buy and sell
units over the Company’s website. As well as this the
Company has increased the number of Investment
Planner and engaged in marketing with Selling Agent.
The Company has devised new investment strategies to
increase the amount of investment by existing customers
and reach a new group of customers, especially the
Quant Model for investment, as well as improving its
management system through the Wealth Management
system, to increase investment choices and revenue from
investing in funds while keeping risk at an acceptable
level. Finally, good customer relationship management
creates maximum customer satisfaction and attracts new
customers to the Company’s services.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจเมือ่ วนั ท่ี 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชอ่ื เมือ่ จดทะเบียนแรกเริม่ วา่
“บริษัท กองทุนรวม จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็น
สถาบันการเงินท่มี ีสว่ นรว่ มในการระดมเงินออมจากประชาชนทว่ั ไป
เพือ่ พฒ
ั นาตลาดทนุ ของประเทศ ทัง้ นี้ เป็นการรว่ มมอื ระหว่างรฐั บาล
ไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance
Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ป ระเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวัน
ที่ 29 ธันวาคม 2518 ผู้ถอื หนุ้ ใหญ่ของบริษทั ในปจั จุบนั ประกอบดว้ ย
ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง และธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) ในปี 2536 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัท
จดท ะเบี ย นข องต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละได้ ร ั บ ค วามเห็ นช อบก าร
จดทะเบียนดังกล่าวเมื่อว ันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544
บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดย
เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด
(มหาชน)” เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของ
บริษทั สะท้อนถงึ ลกั ษณะการประกอบธรุ กิจจดั การกองทุนทช่ี ดั เจนมี
ความโดดเด่น และเป็นทจ่ี ดจำได้งา่ ยสำหรับลกู ค้าและนกั ลงทุนทว่ั ไป
ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท
ใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ธุรกิจจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการมี
3 ประเภท โดยมรี ายละเอียดดังนี้
1. กองทุนรวม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” ตามใบ
อนุญาตเลขที่ 103/2518 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 โดยจัดตั้ง
กองทุนสินภิญโญซึ่งเป็นกองทุนรวมภายในประเทศกองทุนแรกใน
ปี 2520 ด้วยมูลค่าแ รกเริ่ม 100 ล้านบาท สำหรับกองทุนรวมต่าง
ประเทศกองทุนแรกได้จัดตั้งในปี 2529 คือ กองทุนเปิดไทยแลนด์
ฟันด์ มีม ูลค่าแรกเริ่ม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการ
คลังให้เป็นผจู้ ดั การกองทุนสำรองเลีย้ งชพี ตามกฎกระทรวงการคลัง
ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ในปี 2527
3. กองทุนสว่ นบคุ คล ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
ในปี 2540
นอกจากนี้ บริษัทได้ร ับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน
หลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจากสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2536
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
และการบริหารงาน:
• ปี 2544 บริษทั ได้จดั ตง้ั กองทุนเพือ่ การรว่ มลงทุน (Thailand
Equity Fund) ขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสถาบันโดยสถาบันหลัก ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (CalPERS), Lombard Inc., ธนาคารเพื่อการพัฒนา
เอเชีย (ADB), บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) นอกจากนี้ยัง
มีสถาบันการเงินไทยอีก 13 แห่งด้วย
• ปี 2545 ในดา้ นการบริหารกองทุน บริษทั เป็น 1 ใน 5 บริษทั
จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้จดั ตง้ั กองทุนทล่ี งทุนในตา่ งประเทศ (Foreign Investment Fund)
โดยบริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
(MFC Global Equity Fund) เสนอขายแก่นักลงทุนไทย โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก Wellington Management Inc. ซึ่งเป็นบริษัท
จัดการชั้นนำของโลกทางด้านตราสารทุน ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
นักลงทุนเป็นอย่างดียิ่ง ในด้านการบริหารงาน บริษัทได้รับห ลักการ
ของการกำกับด ูแลกิจการที่ดี จำนวน 15 ข้อข องตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยได้มีการดำเนินการและจัดการให้เป็นไปตาม
หลักก ารดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
• ปี 2546 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการ
กองทุนรวมวายภุ กั ษ์ ให้บริหารกองทุนรวมวายภุ กั ษ์ หนึง่ ซึง่ มมี ลู ค่า
เริ่มต้น 100,000 ล้านบาท ร่วมกับบริษัทหลักท รัพย์จัดการกองทุน
อีกแห่งหนึ่งโดยบริษัทเป็นผู้จัดการกองทุนในจำนวนมูลค่าเริ่มต้น
50,000 ล้านบาท โดยกองทุนรวมวายุภักษ์ห นึ่งนี้เป็นกองทุนรวมที่มี
ขนาดใหญ่ท ี่สุดในประเทศ
• ปี 2547 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล
ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ (MFC Global Opportunity Bond Fund)
ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเสนอขายให้แก่
นักลงทุนทว่ั ไป โดยรว่ มทำงานกบั ทมี ทป่ี รึกษาการลงทุนตา่ งประเทศ
ซึง่ ปจั จุบนั คือ Western Asset Management Pte Ltd. ซึง่ เป็นบริษทั 
จัดการชั้นนำของโลกด้านตราสารหนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้
จัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MFC Islamic Fund)
ซึ่งเป็นกองทุนรวมกองแรกในประเทศไทยที่ลงทุนอย่างถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม และได้รับความไว้วางใจร่วมลงทุนโดย
สถาบันการเงินสำคัญ ได้แก่ ธนาคารออมสิน กองทุนประกันสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
• ปี 2548 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
กิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund)
ตามนโยบายของรฐั บาลและเพือ่ ชว่ ยเหลือสงั คม โดยกองทุนให้ความ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

MFC’s Business
Company History and Significant Developments

MFC Asset Management Public Company Limited is
Thailand’s first asset management company. It was
founded by the Thai Government and the International
Finance Corporation (IFC) on 14 March 1975 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 29 December 1975. Current major shareholders of the
Company are Government Savings Bank, Ministry of
Finance and Thai Military Bank Public Company Limited.
In 1987, the Company filed with the Stock Exchange of
Thailand to register as the listed company and obtained
the approval on 12 November 1987. In 2001 the
Company changed its name from Mutual Fund Public
Company Limited to be MFC Asset Management Public
Company Limited and registered the new name with the
Ministry of Commerce on 9 March 2001. The purpose of
changing new Company name was to reflect its business
image and be recognized by the customers and
investors. Meanwhile the Company took this opportunity
to change its logo.
MFC is licensed to manage 3 types of funds.
1. Mutual Funds : MFC received a fund
management license from the Ministry of Finance on 29
December 1975 (License No. 103/2518). The first domestic
fund named “Sinpinyo Fund” was launched in 1977 with
an initial size of Baht 100 million. As for country funds, The
Thailand Fund was the first foreign investment fund set up
in 1986 with an initial size of USD 30 million.
2. Provident Funds : MFC received a license from
the Ministry of Finance to manage provident funds under the
Ministry of Finance Regulation No. 162 (B.E. 2526) in 1984.
3. Private Funds : MFC received a private fund
management license from the Ministry of Finance in 1997.
Besides fund management, MFC was authorized to
undertake securities registration business by the Ministry of
Finance in 1982 and by the SEC in 1993.
Significant Developments :
• 2001 MFC established Thailand Equity Fund in
accordance with the Government policy. Unitholders of
the Fund are institutional investors namely CalPERS,
Lombard Inc., Asian Development Bank, International

MFC Asset Management Public Company Limited

Finance Corporation and 13 other Thai financial
institutions.
• 2002 In the area of fund management, MFC
was one of the 5 asset management companies granted
permission by the SEC to establish foreign investment
funds. The Company set up “MFC Global Equity Fund,”
(“MGE”), in association with Wellington Management Inc the worldclass equity instrument asset management
company, as co-managers. MGE received favorable
responses from investors. As a listed company, MFC
adopted the SET’s 15 principles of corporate governance
and has rigorously implemented and adhered to
governance practices.
• 2003 MFC was entrusted by the Vayupak Fund
Committee to co-manage Vayupak Fund 1 with another
asset management company. The Fund has an initial net
asset value of Baht 100,000 million, making it the biggest
mutual fund in Thailand. The initial value of Vayupak Fund
1 under MFC’s management is Baht 50,000 million.
• 2004 MFC set up MFC Global Opportunity Bond
Fund, as a foreign investment fund, to invest in public
offering foreign bond. To manage this fund we works
closely with the Western Asset Management Pte.,Ltd.
which is worldclass debt instrument management
company. MFC also set up MFC Islamic Fund, the first
mutual fund in Thailand which invests according to
Islamic principles. Investors in the Fund are Government
Savings Bank, Social Security Fund, the Stock Exchange of
Thailand, Islamic Bank of Thailand and Thai Military Bank
Public Company Limited.
• In 2005, MFC established the “Tsunami Recovery
Fund (TSRF)” in accordance with the government policy
to provide financial support to businesses in the southern
6 provinces that suffered from the Tsunami incident. The
fund aims to assist companies to restore their businesses
back to the state they were in prior to the damaged
caused by the Tsunami. The fund is a joint venture of
many commercial banks in Thailand, the Government
Savings Bank, and the Stock Exchange of Thailand. MFC
has waived the management fee for this fund. Moreover,
the “MFC Global Alpha Fund (MGA)” was established.
The fund invests in foreign equity funds and has Smith
Barney, Citigroup, as the fund’s advisor. MFC is also
honored to be chosen by the Social Security Office to
set up and manage the “Global Premium Fund (MGP)”,
which is created to manage the SSO investment by
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ช่วยเหลือกจิ การใน 6 จังหวัดภาคใต้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากธรณีพบิ ตั ิ
สึนามใิ ห้สามารถฟน้ื ฟูกจิ การและดำเนินธรุ กิจตอ่ ไปได้ โดยบริษทั ได้
รับความไว้วางใจรว่ มลงทุนจากธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารออมสิน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมิได้คิดค่า
ธรรมเนียมการจัดการกองทุนแต่ป ระการใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้
จัดตง้ั กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MFC Global Alpha
Fund) ซึง่ เป็นกองทนุ ทล่ี งทุนในหน่วยลงทุนตราสารทนุ ในตา่ งประเทศ
เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยมี Smith Barney, Citigroup
ซึง่ เป็นสถาบันการเงินดา้ นธรุ กิจทป่ี รึกษาการลงทุนชน้ั นำของโลกเป็น
ทีป่ รึกษากองทุน และบริษทั ได้รบั ความไว้วางใจจากสำนักงานประกัน
สังคมให้บริหารจัดการกองทุนเปิดโกลบอลพรีเมียม ฟันด์ (Global
Premium Fund) ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ใน
ต่างประเทศ ในส่วนของกองทุนร วมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้จัดตั้ง
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี นิชดาธานี (MFC Nichada Thani Property
Fund) ซึง่ เป็นกองทนุ รวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองแรกของบริษทั
ซึ่งได้ร ับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
• ปี 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชั่นแนล สปอท ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มูลค่า
ทรัพย์สินส ุทธิ 775 ล้านบาท กองทุนร วมตราสารแห่งห นี้ 8 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,411 ล้านบาท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 1
กองทุน มูลค่าท รัพย์สินส ุทธิ 106 ล้านบาท รวมทั้งหมด 11 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 4,292 ล้านบาท
• ปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวม มีทั้งสิ้น 14 กองทุน มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 7,188 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวม
ผสมแบบยืดหยุ่น 5 กองทุน กองทุนร วมที่ลงทุนในต่างประเทศ 7
กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2 กองทุน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

การจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษทั จดั การกองทุนรวมแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รบั อนุมตั ิ
จากกระทรวงการคลังให้ดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนในปี 2518
ต่อมาในปี 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ให้ใบอนุญาตจดั การกองทุน
รวมแก่บริษัทใหม่อีก 7 ราย ทำให้ม ีการแข่งขันขึ้นในธุรกิจนี้ และ
หลังจากนั้นได้อนุมัตใิ ห้มีการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เพิ่มขึ้นอีกมาเป็นระยะๆ จนในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนที่บริหารกองทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 21 ราย
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การบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทจัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับแต่ปี 2527 โดยอยู่ภายใต้ก ารกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
บริษทั ทำหน้าทีบ่ ริหารกองทุนและดแู ลงานดา้ นระบบทะเบียน
สมาชิกให้กับกลุ่มล ูกค้าที่หลากหลาย อาทิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความ
พึงพอใจสงู สุดตอ่ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุน บริษทั มรี ปู แบบ
กองทุนหลายประเภทที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ การให้คำปรึกษา
เรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับกองทุน การรับโอนกองทุน (เปลี่ยนผู้จัดการ
กองทุน) การจัดท ำข้อบังคับกองทุน การดำเนินการยื่นจดทะเบียน
กองทุนต่อนายทะเบียน และการจัดทำเอกสารต่างๆ ของกองทุน
ตามข้อตกลง และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ของนายทะเบียน
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินธุรกิจการ
จัดการกองทุนสว่ นบคุ คล เมือ่ วนั ท่ี 15 มีนาคม 2540 ด้วยจดุ มงุ่ หมาย
ที่จะขยายการให้บริการแก่นักลงทุนในรูปแบบต่างๆ กองทุนส่วน
บุคคลเป็นกองทุนที่สามารถกำหนดรูปแบบการลงทุนให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป
นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้
เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 25 ราย ประกอบด้วย บริษัท
หลักท รัพย์จัดการกองทุน 20 ราย บริษัทหลักทรัพย์ 3 ราย และ
ธนาคารพาณิชย์ 2 ราย
การเป็นนายทะเบียน
บริษัท ทำหน้าที่ เป็นนายทะเบียนให้แก่กองทุน รวมทั้งใน
ประเทศและตา่ งประเทศทบ่ี ริษทั เป็นผจู้ ดั การกองทุน โดยในปจั จุบนั 
บริษัทเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมจำนวน 75 กองทุน และกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพจำนวน 41 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

investing mainly in foreign bonds. Regarding the property
fund, MFC created the “MFC Nichada Thani Property
Fund (MNIT)” which is the company’s first publicly offered
fund and received wide interest from Thai investors.
• In 2006, MFC set up MFC International Spot
Fund which were the foreign investment funds totaling
net asset value of Baht 775 Million.
• In 2007, MFC also set up 14 Funds with a
combined net asset value of Baht 7,188 million at the
years end. They consist of 5 flexible balance funds, 7
foreign investment funds and 2 long term equity fund.

The Company provides service in fund management
and member registration system to various clients namely
state enterprises, private sector, education institution and
co-operation aimed for the best satisfactory of the
member and the fund committees. The Company has
various types of the funds which approach to the client’
need subject to the acceptable investment risk levels. In
addition, the Company also provides advisory service on
fund establishment, fund transfer (change of fund
manager), setting fund regulations, fund registration
service, and documentation.

Company Profile

Private Funds
The company received a private fund
management license from the Ministry of Finance on 15
March 1997. Private funds allow investment management
to be tailored to meet specific needs of individual clients,
who may be individuals or juristic entities or a group of
Thai or foreign individuals.
Currently 25 companies are licensed by the Ministry
of Finance to manage private funds, namely 20 asset
management companies, 3 securities companies and 2
commercial banks.

Mutual Funds
MFC Asset Management Public Company Limited
(MFC), Thailand’s first mutual fund management
company, obtained an investment management license
from the Ministry of Finance in 1975. In 1992, the business
became more competitive as the SEC granted new
fund management licenses to 7 asset management
companies. Thereafter the SEC also granted another new
fund management licenses increasingly. Currently, there
are 21 asset management companies in operation.

Provident Funds
Securities Registrar
The Company received a license from the Ministry
The Company currently acts as registrar for 75
of Finance in 1984 and under the control of the SEC (the domestic and country mutual funds and 41 provident
Provident Fund Registrar).
funds under management.

MFC Asset Management Public Company Limited
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โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้
รายได้จาก
การจัดการกองทุน
รายได้อื่น
รายได้จาก
การลงทุน
รายได้อื่น
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ดำเนินการโดย

%
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2548

%

ปี 2549

%

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2550
%

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน)

-

390.33

87.55

372.46

86.05

463.73

88.77

-

43.65

9.79

36.49

8.43

35.37

6.77

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์
จำกัด
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์
จำกัด
รวมทั้งสิ้น

99.99

-

-

-

-

-

99.99

11.87

2.66

23.87

5.52

23.29

4.46

445.85 100.00 432.82 100.00 522.39

100.00

-
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Income Structure
Type of Income

Operated by

Fund
Management
Income
Other Income
Investment
Income
Other Income

(Unit : Million Baht)
Year
%
2007

%
Holding by
MFC

Year
2005

%

Year
2006

%

MFC Asset
Management Plc.

-

390.33

87.55

372.46

86.05

463.73

88.77

MFC Asset
Management Plc.
MF Holding Co.,Ltd.

-

43.65

9.79

36.49

8.43

35.37

6.77

99.99

-

-

-

-

-

-

MF Holding Co.,Ltd.

99.99

11.87

2.66

23.87

5.52

23.29

4.46

445.85 100.00 432.82 100.00 522.39

100.00

Total Income
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์ห รือบริการ

การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น
ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้
80 กองทุน มีมูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 148,517 ล้านบาท
การจัดการทั้งสิ้น 41 กองทุน นายจ้างจำนวน 504 ราย และสมาชิก
กองทุนจำนวน 157,867 ราย รวมมลู ค่ากองทุนเท่ากับ 51,742 ล้านบาท
กองทุนรวมจำนวน 80 กองทุนป ระกอบด้วย
คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเท่ากับร้อยละ 11.71 ของมูลค่ากองทุนสำรอง
• กองทุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 46 กองทุน เลี้ยงชีพทั้งระบบซึ่งเท่ากับ 441,720 ล้านบาท หรือเป็นอันดับที่
มีมูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวม 15,063 ล้านบาท แยกได้เป็น 3 จากจำนวนผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 22 กองทุน 19 ราย
กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) 1 กองทุน กองทุน
นอกเหนือจากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ได้รับ
รวมผสมแบบยดื หยุน่ (Flexible Portfolio Fund) 7 กองทุน ผลประโยชน์สูงสุดแล้ว บริษัทยังเน้นในเรื่องความมั่นคงและการ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) ให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งแก่นายจ้าง
6 กองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของกองทนุ อาทิ การให้คำแนะนำ
1 กองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement แก่น ายจ้างทสี่ นใจจะจัดต ั้งก องทุนนับต ั้งแต่แ รกเริ่มจ นถึงก ารยื่นขอ
Mutual Fund) 5 กองทุน และกองทุนร วมหุ้นระยะยาว จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อน ายทะเบียนกองทุน การสร้าง
(Longterm Equity Fund) 4 กองทุน
ทางเลือกการลงทุนของสมาชิก (Employee’s choice) รวมถึงให้
• กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 12 กองทุน มีมูลค่า บริการสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทรัพย์สินส ุทธิรวม 9,127 ล้านบาท
ผ่านอินเตอร์เนตและระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
• กองทุนรวมตา่ งประเทศ (Country Fund) จำนวน 3 กองทุน
มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สทุ ธิรวม 7,671 ล้านบาท เป็นกองทนุ รวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ประเภทตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 2 กองทุน และ
ณ สิ้นปี 2550 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้ก ารจัดการ
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) 16 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สทุ ธิรวม 20,928 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด
1 กองทุน
เท่ากับรอ้ ยละ 11.93 ของมลู ค่ากองทุนสว่ นบคุ คลทง้ั ระบบ ซึง่ เท่ากับ
• กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) จำนวน 175,480 ล้านบาท หรือเป็นอันดับที่ 4 จากจำนวนผู้จัดการกองทุน
15 กองทุน มีมูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวม 26,388 ล้านบาท ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 25 ราย
ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 1 กองทุน
กองทุนสว่ นบคุ คลทจ่ี ดั ตง้ั ขน้ึ ใหม่ในปี 2550 มีทง้ั สน้ิ 4 กองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ
มีมูลค่าทรัพย์สินส ุทธิรวม 847 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2550
สถาบันการเงิน (กอง 2) 6 กองทุน และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์แ ละสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) 8 กองทุน
• กองทุนรวมพิเศษ จำนวน 3 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สิน การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การจัดการกองทุนรวม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
สุทธิรวม 16,718 ล้านบาท คือก องทุนเพื่อการร่วมลงทุน
กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผ ลกระทบ เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมแห่งแรก
ในประเทศไทย โดยได้รบั อนุมตั จิ ากกระทรวงการคลังให้ดำเนินธรุ กิจ
จากสึนามิ และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอรจ์ ี ฟันด์
• กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จำนวน 1 กองทุน มีมูลค่า จัดการกองทุนในปี 2518 ณ สิ้นปี 2550 มีบริษัทหลักท รัพย์จัดการ
กองทุน ทั้งสิ้น 21 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สินส ุทธิ 1,610,892 ล้านบาท
ทรัพย์สินส ุทธิรวม 73,550 ล้านบาท
ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทกุ ประเภทของบริษทั เท่ากับรอ้ ยละ โดยกองทุนรวมภายใต้การจดั การของบริษทั มมี ลู ค่า 148,517 ล้านบาท
7.23 ของมลู ค่าทรัพย์สนิ สทุ ธิทง้ั ระบบประมาณ 2,054,691 ล้านบาท หรือคดิ เป็นรอ้ ยละ 7.23 ของมลู ค่าทรัพย์สนิ ของกองทนุ รวมทง้ั ระบบ
เป็นอันดับ 3 ในอุตสาหกรรมจัดการกองทุน
เป็นอันดับ 3 จากจำนวนบริษัทจัดการ 21 ราย
อั ต ราก ารเติ บ โตข องกองท ุ น ร วมข องบ ริ ษ ั ท ในป ี 2550
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2550 มีท ั้งสิ้น 14 กองทุน
มีมูลค่าทรัพย์สินส ุทธิรวม 7,188 ล้านบาท ณ สิ้นป ี 2550 ประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.23 เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเติบโตในอัตรา
ด้วย กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 5 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุน ร้อยละ 37.11
ในต่างประเทศ 7 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2 กองทุน
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Product of Services
Type of Business

of service and convenience to employers, fund
committees and members. Each employer is provided
Mutual Fund Management
At the end of 2007, MFC had 80 mutual funds advice starting from the first step in setting up a fund to
under management with a total net asset value of Baht fund registration, employee’s choice including to serve 24
hours online and IVR service for all members to check the
148,517 million.
fund information.
80 mutual funds consist of
• 46 local funds with a combined net asset value Private Fund Management
At the end of 2007, MFC had 16 private funds
of Baht 15,063 million, comprising 22 equity funds,
1 balance fund, 7 flexible portfolio funds, 6 fixed under management with net assets totaling Baht 20,928
income funds, 1 money market fund, 5 Retirement million. MFC ranked fourth among the 25 licensed private
fund managers. Its market share is 11.93% of the system
Mutual Funds and 4 Longterm Equity Funds.
• 12 Foreign Investment Funds with a combined net of Baht 175,480 million.
Four private funds were set up in 2007 with Baht
asset value 9,127 million.
• 3 country funds with a combined net asset value 847 million in net asset value at the yearend.
of Baht 7,671 million, comprising 2 equity funds
Industry and Competitive Situation
and 1 flexible portfolio fund.
Mutual Fund Management : MFC Asset
• 15 property funds with a combined net asset
value Baht 26,388 million, 1 property fund (Type I), Management Public Company Limited (MFC). Thailand’s
6 property funds (Type II) and 8 property and first mutual fund management company, received an
investment management license from the Ministry of
loan funds (Type IV).
• 3 special funds namely Thailand Equity Fund, finance in 1975. At the end of 2007, there were 21 asset
Tsunami Recovery Fund and MFC Energy Fund management companies with total assets of Baht
with a combined net asset value Baht 16,718 1,610,892 million. MFC had the third rank in market share
or 7.23%. The Total net asset value of funds managed by
million.
• Vayupak Fund 1 with a net asset value of Baht MFC was Baht 148,517 million at the end of 2007.
In 2007 the growth rate of the Company’s mutual
73,550 million.
MFC’s market share is 7.23% of total industry fund increased 7.23% comparing with the industry growth
net asset Value Approximately of Baht 2,054,691 million. at the rate of 37.11%.
MFC is the third largest market share among 21 asset
Provident Fund Management : There were 19 juristic
management companies.
Fourteen new funds were launched in 2007 with a persons who obtained the grant from the Ministry of
combined net asset value of Baht 7,188 million at the Finance to be the provident fund manager. It comprises
years end. They consist of 5 Flexible Funds, 7 Foreign 3 commercial banks, 14 asset management companies, 1
Securities company and 1 life insurance company with
Investment Funds and 2 Long Term Equity Funds.
combined assets of Baht 441,720 million at the end of
2007. MFC managed provident funds worth Baht 51,742
Provident Fund Management
At the end of 2007, MFC had 41 provident funds million. It ranked third among the 19 licensed provident
under management for 504 employers and 157,867 fund fund managers, with a market share of 11.71%. The
members with assets totaling Baht 51,742 million or the competition trend in provident fund business increases
third largest market share among the 19 licensed slightly.
Private Fund Management : There are currently 25
provident fund managers. Its market share is 11.71% of
the value of the provident fund in the whole business licensed private fund management comprising 20 asset
management companies, 3 Securities companies and 2
totaling Baht 441,720 million..
In managing provident funds, MFC focuses on commercial banks. At the end of 2007, the value of
maximizing returns to members as well as stability, speed private fund under management in the system was Baht
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การจดั การกองทุนสำรองเลีย้ งชพี : นิตบิ คุ คลทไ่ี ด้รบั อนุญาต
จากกระทรวงการคลังให้เป็นผจู้ ดั การกองทุนสำรองเลีย้ งชพี มีทง้ั สน้ิ 
จำนวน 19 ราย ประกอบดว้ ย ธนาคารพาณิชย์ 3 ราย บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน 14 ราย บริษทั หลักทรัพย์ 1 ราย และบริษทั ประกันชวี ติ
1 ราย ณ สิน้ ปี 2550 กองทุนสำรองเลีย้ งชพี ทง้ั ระบบมมี ลู ค่า 441,720
ล้านบาท โดยกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทมีมูลค่า 51,742
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.71 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบ หรือเป็นอันดับที่ 3 ในจำนวนผู้จัดการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 19 ราย การแข่งขันในธุรกิจกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล : ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
20 ราย บริษัทห ลักทรัพย์ 3 ราย และธนาคารพาณิชย์ 2 ราย ณ
สิ้นปี 2550 กองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบมีมูลค่า 175,480 ล้านบาท
โดยกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทมีมูลค่าประมาณ 20,928
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.93 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ส่วนบุคคล หรือเป็นอ ันดับท ี่ 4 ในจำนวนผจู้ ัดการกองทุนส ่วนบุคคล
25 ราย ในปี 2550 นี้ กองทุนส่วนบุคคลของบริษัท มีอัตราการ
เติบโตเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม คือ ประมาณ
ร้อยละ 19

หมายเหตุ ณ 5 ตุลาคม 2550 ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการ
กองทุนสว่ นบคุ คลโดยขยายธรุ กิจ และเพิม่ รปู แบบการบริหารจดั การ
ทางการเงินให้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับนักลงทุนมาก
ยิ่งขึ้น ในรูปแบบการบริหารการจัดการ Private Wealth
• ลูกค้าเป้าหมาย
		
บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทัง้ ท่เี ป็นบุคคลธรรมดาและลกู ค้าสถาบัน สำหรับบคุ คลธรรมดา
นั้น บริษัทเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการทางเลือก
ใหม่ที่นอกเหนือจากการออม
		
สำหรับลูกค้าสถาบัน บริษัทเน้นทั้งกลุ่มสถาบันภาครัฐ
และเอกชน โดยกลุ่มภาครัฐได้ให้ความสำคัญทั้งภาคราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
• ลักษณะของลูกค้า
		
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 บริษัทมีผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 76,131 ราย
เป็นบุคคลธรรมดา 74,682 รายหรือร้อยละ 98.10 และเป็น
นิติบุคคล 1,449 รายหรือร้อยละ 1.90
		
สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนนายจ้าง 504 ราย สมาชิก
157,867 ราย จำนวนกองทุน 41 กองทุน
		
สำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 ลูกค้าหลักเป็นกลมุ่ สถาบันซง่ึ มที ง้ั ภาครฐั ภาคเอกชน และ
สหกรณ์อ อมทรัพย์

จำนวนและมูลค่ากองทุนรวม (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550)
ทั้งระบบ
1. กองทุนรวมในประเทศ
2. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนรวมต่างประเทศ และอื่นๆ
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
5. กองทุนรวมพิเศษ
6. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
ส่วนแบ่งตลาด

จำนวนกองทุน
885
113
58
95
1*

ล้านบาท
1,415,780
209,274
51,350
231,186
147,101

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน
46
12
3
15
3
1
7.23%

ล้านบาท
51,063
9,127
7,671
26,388
16,718
73,550

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
* บริษัทห ลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริหาร
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

175,480 million. MFC managed private funds worth Baht 		 Target institutional clients are both private and
20,928 million. It ranked fourth among the 25 private fund
public sectors, the latter including government
managers and had a market share of 11.93%. In 2007 the
agencies and state enterprises.
private fund of the Company’s growth rate in
comparative with the growth rate of the industry was at • Clients’ Profiles
19% approximately.
		 As at 28 December 2007, there were 76,131
Remark At October 5, 2007, MFC adopted the
unitholders of MFC’s mutual funds. Of these 74,682 or
Private Wealth Process to change its private fund
98.10% were individual investors and 1,449 or 1.90%
management by expanding its business and increase the
were juristic persons.
form of financial management to be various and 		 The Company had 41 provident funds under
appropriate for the investors.
management for 157,867 fund members and 504
employers as at 31 December 2007.
• Target Clients
		 The important target of the Company was the
As at 31 December 2007, major private fund clients
unitholders of the mutual fund both individual and were institution in the government sectors, private sectors
institution. For the individual, the Company focused and saving cooperatives.
the investors who need the new choice of investment
other than saving.

1. Local Fund
2. Foreign Investment Fund
3. Country Fund
4. Property Fund
5. Special Fund
6. Vayupak Fund
Market Share

Number and Size of Mutual Funds (as at 28 December 2007)
MFC Asset Management Public
Industry
Company Limited
No. of Funds
THB Million
No. of Funds
THB Million
885
1,415,780
46
15,063
113
209,274
12
9,127
58
51,350
3
7,671
95
231,186
15
26,388
3
16,718
1*
147,101
1
73,550
7.23%

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

MFC Asset Management Public Company Limited
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จำนวนและมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
ทั้งระบบ
จำนวนกองทุน (กองทุน)

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

513

41

จำนวนสมาชิก (ราย)

1,923,034

157,867

จำนวนนายจ้าง (ราย)

8,692

504

441,720

51,742

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

11.71%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จำนวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)
ทั้งระบบ

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

จำนวนกองทุน (กองทุน)

1,185

16

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

175,480

20,928

ส่วนแบ่งตลาด

11.93%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เงินลงทุนของธุรกิจกองทุนรวมมาจากการระดมเงินจากนัก
ลงทุนโดยทั่วไป ส่วนธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินลงทุนเป็นเงิน
สมทบที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเข้ากองทุน ในการจัดหาผลิตภัณฑ์
หรือบริการนั้น บริษัทจะเน้นในการให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า
เป้าหมาย ปัจจัยสำคัญทส่ี ดุ ในการบริหารกองทุนได้แก่บคุ ลากรดา้ น
การจัดการกองทุนที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ตลอดจนระบบปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
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ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนทุกคน เป็นผู้ที่
มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน
ก.ล.ต.) และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Number and Size of Provident Funds (as at 31 December 2007)
Industry
Number of Funds

MFC Asset Management Public
Company Limited

513

41

Number of Members

1,923,034

157,867

Number of Employers

8,692

504

441,720

51,742
11.71%

Size of Fund (Million Baht)
Market Share

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Private Funds (as at 31 December 2007)
Industry
Number of Funds
Size of Fund (Million Baht)

1,185
175,480

Market Share

MFC Asset Management Public
Company Limited
16
20,928
11.93%

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

Source of Funds
Money invested in mutual funds are mobilized from
MFC’s fund management staffs have the
the general public while provident funds comprise of qualifications and experience according to the SEC’s
contributions from employees and employers. Emphasis is requirements and are authorized by the SEC to act as
placed on developing products and services to suit investment fund managers.
target customers requirements. The most crucial factors in
fund management are skilled and knowledgeable staffs,
effective risk management, operation & management
systems and technologies.

MFC Asset Management Public Company Limited
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การวิจัยและการพัฒนา
ฝ่ า ยว ิ ศ วกรรมก ารเงิ น ม ี ห น้ า ท ี ่ ห ลั ก ในก ารว ิ เคราะห์ ว ิ จ ั ย
สถานการณ์ดา้ นการตลาดและความตอ้ งการของผ้ลู งทุนในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยออกแบบ
กองทุนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับการลงทุนและความต้องการของ
ผู้ลงทุนในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินสมัย
ใหม่ในการจัดทำ Model และตรวจสอบผลการลงทุน เพื่อให้การ
จัดตั้งกองทุนมีความชัดเจนและมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดี
ที่สุดแก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ได้พัฒนาเครื่องมือ
ในด้านการลงทุนร่วมกับฝ่ายบริหารกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญ
ประการหนึ่งในการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งการจัดทำ Islamic
Index และเผยแพร่เป็นข้อมูลก ารลงทุนแก่ผู้ลงทุนชาวอิสลามด้วย
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ปัจจุบนั บริษทั ได้พฒ
ั นารปู แบบของ Model และขอ้ มูลตา่ งๆ ในการ
ลงทุน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารกองทุนหลายกองทุน
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
กองทุน Qualitative Portfolio ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปได้ให้ความสนใจ
ลงทุนเป็นจำนวนมาก
ในปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนารูปแบบการลงทุนใหม่
หลายรูปแบบ และพัฒนา Model ต่างๆ เพื่อการบริหารกองทุนรวม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมิได้มีค่าใช้จ่าย
หลักใด ๆ เพิ่มเติม ยกเว้นค่าใช้ด้านบุคลากร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Research and Development
The core responsibilities of the Financial Engineering
Department are to analyze market situation, demand
from domestic and international investors, both individual
and institutions, as well as structure new funds that suit
investors’ investment needs.
Equipped with technology and innovation, our
customized financial models are implemented from
running the simulation to monitoring fund performance.
Moreover, the Research and Strategic Department and
the Fund Management Department have collaborated in
developing investment tools to enhance fund
management, includingthe creation of the Islamic Index

MFC Asset Management Public Company Limited

for Muslim investors. In addition, the Company has
developed models and investment knowledge to
enhance management of our funds, specifically, foreign
investment funds (FIF) and Qualitative Portfolio funds,
which has gained great interest from our retail customers.
In 2006, The Company applied various investment
styles and techniques, as well as developed financial
models to support the management of mutual funds,
provident funds and private funds without extra costs,
except employee salaries.

41

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคาร
คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเช่าจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ ทัง้ นีค้ า่ เช่าในปี 2550 ทีจ่ า่ ยให้กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ จำนวน 18,163,307.64 ล้านบาท
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีที่ทำการสำนักงานเดียวกับ
บริษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยไม่มี
การจ่ายค่าเช่า

เงินล งทุนในหลักทรัพย์

นโยบายเกี ่ ย วก ั บ เงิ น ล งทุ น ใ นห ลั ก ท รั พ ย์ ข องบ ริ ษ ั ท
เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.29/2549 เรื่องการกระทำที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์
ในการป้องกัน
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอ็มเอฟซี
เรียลตี้ จำกัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ด้วยทุน
จดทะเบียน 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,000 หุ้น โดย
บริษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ถือห ุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ
ดำเนินธุรกิจการค้าและก่อสร้าง รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษาการบริหาร
งานของธรุ กิจพาณิชยกรรมและอตุ สาหกรรมตา่ งๆ ได้เปลีย่ นชอ่ื เป็น
“บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำกัด” เมือ่ วนั ท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2536 พร้อม
กับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยได้เรียกชำระร้อยละ
25 ของมูลค่าหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 50,007,500 หุ้น
คณะกรรมการของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีท ั้งส ิ้น
4 คน ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ในปจั จุบนั บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำกัด มิได้ดำเนินธรุ กรรม
ใดๆ ยกเว้นการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมไิ ด้มกี าร
กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผ ู้บริหารของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Business Assets
Premises and Equipment

The Company’s office which locates at No. 199,
Column Tower G Floor and 21-23 Floors, Ratchadapisek
Road, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110
have been leased from The Column Property Fund. In
2007, the rental paid to the Column Property Fund was
Baht 18,163,307.64.
MF Holdings Company Limited shares the
Company’s office with no rental.

Investment in Subsidiary

MF Holdings Company Limited (formerly MFC Realty
Company Limited) was founded on 15 January 1992 with
a registered capital of Baht 100,000 (10,000 shares).
It is 99.99 percent owned by MFC Asset Management
Public Company Limited. Its objectives were to engage
in commerce and construction, commercial and industrial
consultancy. It was renamed MF Holdings Company
Limited on 1 February 1993 at the same time as the
increase in its registered capital to Baht 2,000 million, of
Investment in Securities
which 25 percent was paid-up. The Company has
The Company’s policy on securities investment is in 50,007,500 shares.
compliance with the SEC Notification Sor Nor 29/2549 Re:
The Transaction may cause the Conflict of Interest in fund
The Board of Directors of MF Holdings Company
management and protection measure.
Limited has four members, all of whom are executives of
MFC Asset Management Public Company Limited.
Presently MF Holdings Company Limited is not
engaged in any business except securities investment
which is in compliance with the SEC Notifications. Its
management does not receive any remuneration.

MFC Asset Management Public Company Limited
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โครงการในอนาคต
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โดยร วม โดยเฉพาะก ารนำร ะบบค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศทท่ี นั สมัยมาใช้บริหารงาน และให้บริการการนำเครือ่ งมอื
ทางด้านการจัดการใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และการให้ความสำคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดตั้งฝ่าย
บริหารความเสี่ยงขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการดำเนินงานของบริษทั รวมทง้ั หามาตรการในการปอ้ งกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการทำงานให้มี
ความคล่องตัว ชัดเจน มีค ู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับ
ทุกฝ่ายงาน ควบคู่ไปกับการยึดหลักการบริหารตามแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย
นอกจากน้ี บริษทั มนี โยบายทจ่ี ะพฒ
ั นากองทุนประเภทใหม่ๆ
ที่อาศัยหลักการบริหารความเสี่ยง และมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ อีก

ทัง้ ปรับปรุงคณ
ุ ภาพบริการดา้ นตา่ งๆ เพือ่ สร้างมลู ค่าเพิม่ ให้แก่ลกู คา้
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทมีนโยบายขยาย
ตลาดในเชิงรุก เน้นการให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก
บริษัทเน้นการจัด Smart Wealth Solution ให้ลูกค้าได้วางแผน
ทางการเงิ น แ ละก ารล งทุ น ในร ะยะย าวท ี ่ เหมาะส มในแต่ ล ะค น
รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายกองทุนผ่านระบบ
Smart Access ซึ ่ ง ก ลุ ่ ม ล ู ก ค้ า เป้ า ห มายข องบ ริ ษ ั ท ประกอบ
ด้วยลูกค้า บุคคลธรรมดา และลูกค้า สถาบัน ในส่วนของลูกค้า
บุคคลธรรมดา จะเน้นผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปจนถึงสูง โดยจะ
มี ก องทุ นท ี ่ ห ลากห ลายร ู ป แบบ และร ะดั บ ค วามเสี ่ ย งให้ ล ู ก ค้ า
ได้เลือกลงทุน ในส่วนลูกค้าสถาบัน จะเน้นทั้งภาคเอกชนและ
ภาคร ั ฐ ซึ ่ ง จ ะอ อกแบบก องทุ นต ามค วามเหมาะส มก ั บ ล ู ก ค้ า
แต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทเน้นการจัดตั้งกองทุนรูปแบบใหม่
เช่นกองทุน Private Equity สำหรับผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่าง กองทุนที่ลงทุนใน Derivative
ซึ่งเป็นการลงทุนใหม่ที่น่าสนใจของผู้ลงทุน

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ สิ้นปี 2550 บริษัท มิได้มีคดีความที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสินทรัพย์ข องบริษัทหรือบ ริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น หรือ คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยอย่างมนี ัยสำคัญ
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Future Plans
The Company will continue to focus on enhancing
operational efficiency and effectiveness for fund
management and customer service. To accomplish this,
the Company uses the most efficient and modern
technologies to enhance operations management and
competitiveness. Emphasis is placed on management of
business risks. A specialized group is formed to identify
and assess business risks and to develop preventive
measures to protect the Company and its stakeholders.
Improvements in flexibility and clarity of operational
systems and procedures have been adopted together
with updating operational manuals in accordance with
the SET’s 15 principles of good Corporate Governance.
The Company plans to design and launch new
varieties of funds based on risk management techniques
to meet investor needs. The quality of services rendered
will also be enhanced to add value for the customers.

For 2008, the Company has a policy to aggressively
expand the market with primary focus on the customers.
The Company will give emphasis to establishing “Smart
Wealth Solution”, a program designed to help our
customers to plan their finances through customized
long-term investments. In addition, we will create
convenience in subscription and redemption of
investment units through internally developed Smart
Access system. The target customers include both
individual and institutional investors. With respect to
individual investors, we will focus on those with medium to
high income by offering a variety of funds with different
levels of risks. As for institutional investors, we will focus on
both government related and private institutions and will
customize funds to the investors’ individual needs. In
addition, the Company will concentrate on setting up
new mutual funds that invest in other asset classes such
as private equity for institutional investors to create
different forms of returns and derivatives, which has
garnered great interest from investors.

Legal Disutes

At the end of 2007, the Company had no pending
legal dispute that may affect its assets or those at its
subsidiary by more than 5% of its shareholders’ equity or
that may materially affect the business of the Company
and its subsidiary.

MFC Asset Management Public Company Limited
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ข องบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว จำนวน 120 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นล ะ 1 บาทและไม่ได้มกี ารเพิ่มทุนในช่วง 5 ปีทผี่ ่านมา

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแ รก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ตามทะเบียนผู้ถือห ุ้น มีดังต่อไปนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น

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

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก*
กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositors
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
นายสอง วัชรศรีโรจน์
นายสุภศิษฎ์ จักรวาลธรรม
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
น.ส.พัชนี วัชรศรีโรจน์
บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย

จำนวนหุ้น

% ของจำนวน
หุ้นทั้งหมด

48,759,980
20,000,000
16,000,000
15,019,900
12,173,000
4,305,000
784,000
730,000
556,000
454,000

40.63
16.67
13.33
12.52
10.14
3.59
0.65
0.61
0.46
0.38

หมายเหตุ : ณ วันที่ 28 ธั น วาคม 2550 สั ด ส่ ว นท ี ่ธ นาคารอ อมสิน ถือหุ้นทั้งหมด คือ 24.50% (ซึ่งมีทั้งระบบมีใบหุ้นและระบบไร้ใบหุ้นภายใต้ช ื ่ อ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผ ฝู้ าก และสัดส่วนที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คือ 11.68% ซึ่งอยู่ในระบบไร้
ใบหุ้นภายใต้ชื่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราผลกำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอ ยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นแ ละความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่
ประกาศแล้ว สำหรับรอบระยะเวลานั้น)
สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน

46

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Capital Structure
Share Capital

The Company’s registered and paid up capital was Baht 120 million as at 31 December 2007, divided into 120
million ordinary shares at a par value of Baht 1 per share. The Company has not increased its capital over the past 5
years.

Shareholders

Top ten major shareholders as at 28 December 2007 :
Name

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

THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD. FOR DEPOSITORS
MINISTRY OF FINANCE
GOVERNMENT SAVINGS BANK
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD. FOR DEPOSITORS
THAI ASSET MANAGEMENT CORPORATION
MR. SONG WATCHARASRIROJ
MR. SUPASIT JAKKAWANTHAM
SIAM CITY CREDIT FINANCES AND SECUIRITIES PLC.
MS. PATCHANEE WATCHARASRIROJ
THAI ASSET MANAGEMENT CORPORATION

Number of Shares

% of Total Shares

48,759,980
20,000,000
16,000,000
15,019,900
12,173,000
4,305,000
784,000
730,000
556,000
454,000

40.63
16.67
13.33
12.52
10.14
3.59
0.65
0.61
0.46
0.38

Remark As of the 28th of December 2007, the Government Savings Bank hold the shares 24.50 Percent both in script holding and scriptless
holding in the name of Thailand Securities Depository Co.,Ltd. TMB Bank Public Company Limited. holds the shares 11.68 Percent in
scriptless holding in the name of Thailand Securities Depository Co.,Ltd.

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 subsidiary does not have a definite
dividend policy.
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน ได้แก่ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 11 คน และกรรมการ
ผู้ จั ด การ 1 คน นอกจากนี้ ยั ง มี ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการ อี ก 2 คน คณะกรรมการจะมี ก ารประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั้ ง
เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการ
ดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการได้แต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการในปี 2550 ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายชื่อ
นายณรงค์ชัย
นายบุญศักดิ์
นายมนัส
นายจักรกฤศฏิ์
นายยงยุทธ
นางสาวชุมพร
นายประพันธ์
นายอดิศร
นายสุรเธียร
นายกริช
นายบุญชัย
นางสาวนิศา
นายพิชิต
นายกรพจน์
นางนงลักษณ์
นายชัยพนธ์

อัครเศรณี
เจียมปรีชา
แจ่มเวหา
พาราพันธกุล
ตะริโย
รัตมงคล
ศิริรัตน์ธำรง
ธนนันท์นราพูล
จักรธรานนท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา
เลาหสมบูรณ์
อัคราทิตย์
อัศวินวิจิตร
วีระเมธีกุล
โอสถาพันธุ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เมษายน 2550)
กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เมษายน 2550)
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2550)
กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2550)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 21 มีนาคม 2550)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2550
ลำดับที่
1.
2.
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รายชื่อ
นายวิศิษฐ์
นายกำธร

วงศ์รวมลาภ
ตติยกวี

ตำแหน่ง
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 18 พฤษภาคม 2550)
กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งถึง 20 เมษายน 2550)
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Management Structure
The Company’s Board of Directors is made up of 13 members, namely one Chairman of the Board of Directors,
11 Directors, and one President. There are also two advisors. The Board meets once a month to determine policy and
business direction, as well as oversee that management under the guidance of the President goes according to set
guidelines.
The Board has appointed the Senior Executive Vice President of Corporate Planning and Monitoring Division to
act as the Secretary of the Board.
The list of Board Members and advisors, as well as the Secretary of the Board in 2007 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Name
Mr. Narongchai
Mr. Boonsak
Mr. Manas
Mr. Chakkrit
Mr. Yongyuth
Miss Choomporn
Mr. Prapan
Mr.Adisorn
Mr. Surathian
Mr. Krit
Mr. Boonchai
Miss Nisa
Mr. Pitchit
Mr. Goanpot
Mrs. Nongluck
Mr. Chaibhondh

Akrasanee
Chiempricha
Jamveha
Parapuntakul
Tariyo
Ratamongkol
Siriratthamrong
Thananan-narapool	
Chakthranont
Umpote
Chokwatana
Laohasomboon
Akrathit
Asvinvichit
Virameteekul
Osataphan

Position
Chairman of the Board (Independent director)
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director (since 20 April 2007)
Independent Director (since 20 April 2007)
Director (since 25 May 2007)
President
Advisor to the Board of Directors (since 1 January 2007)
Advisor to the Board of Directors (since 21 March 2007)
Secretary of the Board

Directors who completed their term/ resigned in 2007
No.
1.
2.

Name
Mr. Visit Vongruamlarp
Mr. Kamthorn Tatiyakavee

MFC Asset Management Public Company Limited

Position
Director (until 18 May 2007)
Independent Director (until 20 April 2007)
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ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กำหนดให้ ก รรมการออกจาก
ตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากออก
ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตำแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่าง
ลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
จะเป็นผู้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าว
จะต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจำนวนกรรมการที่ ยั ง เหลื อ และ
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

บริษัท นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ หรือนายพิชิต
อั ค ราทิ ต ย์ กรรมการผู้ จั ด การ คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และ
ประทั บ ตราบริ ษั ท หรื อ นายมนั ส แจ่ ม เวหา นายจั ก รกฤศฏิ์
พาราพั นธกุ ล นายบุ ญ ศั ก ดิ์ เจี ย มปรี ช า นายยงยุ ท ธ ตะริ โ ย
นางสาวชุมพร รัตมงคล สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญบริษัท ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท
จำนวน 5 คน คณะกรรมการบริ ห ารจะมี ก ารประชุ ม เดื อ นละ
1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรองนโยบายและ
เรื่องสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ หรือดำเนินการ
การลงนามแทนบริษัท
ในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ รองกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการกำหนดชื่อกรรมการ ผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท อนึ่ง คณะกรรมการบริหารเช่นกัน
ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2550
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายบุญศักดิ์
นายมนัส
นายจักรกฤศฏิ์
นายยงยุทธ
นายพิชิต
นายวิศิษฐ์
นายชัยพนธ์

เจียมปรีชา
แจ่มเวหา
พาราพันธกุล
ตะริโย
อัคราทิตย์
วงศ์รวมลาภ
โอสถาพันธุ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 18 พฤษภาคม 2550)
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ห าร โปรดดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ การกำกั บ
ดูแลกิจการที่ดี หน้า 80
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The Company’s articles of association states that
one - third of The directors must leave their position. In
the first and second year the names will be drawn out,
and in the following years, the director who has served
the longest term must be the one to leave their position.
Directors are elected in the shareholder’s meeting using a
majority vote, except in the case that the position is
vacated for reasons other than completion of the term.
The board of the directors elect a suitable person to be
a director in the next board meeting, with the resolution
by the vote of no less than three quarters of remaining
directors and the new director will only serve in the
position for the remaining term of the director who
vacated the position.

Authorized Signatures to Bind the Company

As of 31 December 2007, and according to
Company’s artricle of association ether Mr. Narongchai
Akrasanee, Chairman of the Board, or Mr. Pichit Akrathit,
President, is authorized to sign in the name of the
company and affix the Company seal. Alternatively,
two of the following directors: Mr. Manas Jamveha,
Mr. Chakkrit Parapantakul, Mr. Boonsak Chiempricha,
Mr. Yongyuth Tariyo, Miss Choomporn Ratamongkol, may
co-sign and affix the Company seal. There is no limit to
the authority of directors.

The Board of Directors has appointed subcommittees as follows:

1. Executive Committee. This consists of 5 board
members. The executive committee meets once a month
to consider, revise and review policy and important
matters before submitting it to the Board or carries out
tasks as assigned by the Board. The Senior Executive Vice
President of Corporate Planning and Monitoring Division
serves the Secretary of the Executive Committee.
The members of the executive committee in 2007 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Name
Mr. Boonsak
Chiempricha
Mr. Manas
Jamveha	
Mr.Chakkrit
Parapuntakul
Mr. Yongyuth Tariyo
Mr. Pichit
Akrathit
Mr. Visit
Vongruamlarp
Mr. Chaibhondh Osataphan

Position
Chairman of the Executive Committee
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director
Executive Director (Until 18 May 2007)
Secretary to the Executive Committee

To see functions and responsibilities of the Executive
Committee, please refer to topic Corporate Governance,
page 79
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คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 คน ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ได้กล่าวถึงในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี
2550 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายประพันธ์
นายอดิศร
นายกริช
นายกำธร
นายอภิรักษ์

ศิริรัตน์ธำรง
ธนนันท์นราพูล
อัมโภชน์
ตติยกวี
พุ่มกลิ่น

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2550)
กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งถึง 20 เมษายน 2550)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี หน้า 80
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท 1 คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระ 3 คน เพื่อให้เป็นไปตาม
หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงาน

ความเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝ่ า ย และไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่
วั น แต่ ง ตั้ ง โดยมี เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน ในปี 2550 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
และบริหารทั่วไป ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

รายนามผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ในคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนในปี 2550 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
ดร.มารวย
ร้อยเอกชาญชัย
นายสุนัย
นายกริช
นายสุนทร

ผดุงสิทธิ์
ชาญชยศึก
เศาภายน
อัมโภชน์
พจน์ธนมาศ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 มิถุนายน 2550)
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 82
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2. The Audit Committee comprises 3 independent
directors, who have roles and responsibilities as
mentioned in the Report of the Audit Committee.
The members of the Audit Committee in 2007 are
as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Name
Mr. Prapan
Siriratthamrong
Mr. Adisorn
Thanan-narapool
Mr. Krit 		
Umpote
Mr. Kamthorn Tatiyakavee
Mr. Aphirak
Poomklin

To see functions and responsibilities of Audit
Committee, please refer to topic Corporate Governance,
page 81	
3. The Nomination and Remuneration Committee
has 4 members, that is, one independent director from
the company and 3 qualified directors who are
independent. This is to ensure good corporate

Position
Chairman of the Audit Committee
Audit Committee
Audit Committee (since 25 May 2007)
Audit Committee (until 20 April 2007)
Secretary to the Audit Committee
governance, and fairness to all sides, and prevent any
possible conflict of interest. The term lasts 2 years from the
date of the appointment, with one Secretary appointed
by the Nomination and Remuneration committee. In 2007,
the senior executive vice president of operation and
General Administration Division was the Secretary of the
Nomination and Remuneration Committee. 	

The names of the Nomination and Remuneration Committee in 2008 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Name
Position
Dr. Maruey Phadoongsidhi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Captain
Charnchai Charnchayasuk
Nomination and Remuneration Committee member
Mr. Sunai Saubhayana
Nomination and Remuneration Committee member
Mr. Krit
Umpote
Nomination and Remuneration Committee member (since 29 June 2007)
Mr. Soontorn Pojthanamas
Secretary to the Nomination and Remuneration Committee

To see functions and responsibilities of the
Nomination and Remuneration Committee, please see to
topic Corporate Governance page 83

MFC Asset Management Public Company Limited

53

4. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง : ประกอบด้ ว ย
กรรมการ 5 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดย
มี ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งทำหน้ า ที่ เป็ น เลขานุ ก าร
ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายสุรเธียร
นายพิชิต
นายชัยพนธ์
นายสุนทร
นายเจษฎาวัฒน์
นายเจริญชัย

จักรธรานนท์
อัคราทิตย์
โอสถาพันธ์ุ
พจนธนมาศ
เพรียบจริยวัฒน์
เล็งศิริวัฒน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 30 พฤศจิกายน 2550)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

l ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมามี
ขอบเขต อำนาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โปรดดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ จำนวนเงินรวม 400,000 บาท
		 l สำนั ก งานสอบบั ญ ชี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี สั ง กั ด บุ ค คล
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้า 84
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนรวม - บาท
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
		 โปรดดู ร ายละเอี ย ดในหั ว ข้ อ การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ 		 ในปี 2550 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
หน้า 64, 66 และ 68
		 l ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมา
มีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
ค่าตอบแทนอื่น
การตกลงที่ ยั ง ให้ บ ริ ก ารไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ่ า นมา
ไม่มี
มีจำนวนเงินรวม - บาท
		 l สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		 ในปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
สอบบัญชี ได้แก่
บัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
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4. The Risk Management Committee comprises 5
directors and has a term of 2 years. The Secretary is the
Senior Vice President of Risk Management Department.
They are:
No.

Name

Position

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mr. Surathian Chakthranont
Mr. Pitchit Akrathit
Mr. Chaibhondh Osataphan
Mr. Soontorn Pojthanamas
Mr. Jesadavat Priebjrivat
Mr. Chareonchai Lengsiriwat

Chairman of the Risk Management Committee (Independent director)
Director
Director
Director
Director (until 30 November 2007)
Secretary to the Risk Management Commitee

The functions and responsibilities of the Risk
l The Auditor’s Audit firm and individual or firms
Management Committee, please refer to topic Corporate relating to the Auditor and Audit firm, totaling - baht in
Governance, page 85
the last financial year.

Remuneration

2. Non-Audit Fees
Remuneration of Management
		 In 2007 the Company and its subsidiaries paid
		 For monetary remuneration please see page 65, for other services, namely:
67 and 69
		 l The Company’s Auditor, totaling - baht in the
previous financial year, and future payments arising from
Other remunerations
agreed but unfinished services in the past financial year
None
totaling - baht.
		 l The Auditor’s Audit firm and individual or firms
Remuneration for Auditors
relating to the Audit and Audit Company, totaling - baht
1. Audit Fee
in the last financial year, and future payments arising
		 In 2007, the Company and its subsidiaries paid from agreed but unfinished services in the past financial
the following audit fees:
year totaling - baht.
		 l The Company’s auditor, totaling 400,000 baht
in the last financial year.
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การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นบริษัทจัดการ
ลงทุ น เพี ย งแห่ ง เดี ย วในประเทศไทย ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับ
การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการ
บริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นพื้นฐานใน
การขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไป
สู่ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด แก่ บ ริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น โดยรวม โดย
นโยบายสำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ได้แก่
l มุ่ ง เน้ น ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนของ
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
l มุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ กิ จ การในระยะยาว
โดยการบริ ห ารงานด้ ว ยความรอบคอบ ระมั ด ระวั ง ซื่ อ สั ต ย์
ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ
และประสิ ท ธิ ภ าพที่ เพี ย งพอเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง ต่ อ
ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยลงทุน ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของ
ตนเอง
l ดำเนิ นธุ ร กิ จ โดยมี ก ารควบคุ ม และบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่กำหนด
มาตรการในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน โดย
ทำงานประสานกั บ สำนั ก งานตรวจสอบกิ จ การภายในและฝ่ า ย
กำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานของ
บริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
l การกำหนดจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ก รรมการและ
พนักงานถือปฏิบัติ
l จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีหรือจรรยาบรรณพนักงาน (Code
of Conduct) เพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
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จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
l

สิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือน
เมษายน และถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ กฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยก่ อ นการประชุ ม บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม พร้ อ ม
ข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม ตามวาระต่ า งๆ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ และมี ก ารบั น ทึ ก และจั ด ทำรายงาน
การประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจ
สอบได้ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ประกอบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
พร้อมคำชี้แจงเหตุผล และข้อมูลทางสถิติในแต่ละวาระ เนื่องจาก
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัท บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่จดหมายเชิญประชุม
พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า เป็ น เวลา 21 วั น (เริ่ ม ในปี 2550)
นอกจากนี้บริษัทยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ เป็ นการอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ ถื อ หุ้ นกรณี ที่
ไม่สามารถมาใช้สิทธิด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ โดย
บริ ษั ท ได้ จั ด ทำหนั ง สื อ มอบฉั นทะในรู ป แบบที่ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถ
ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท มี ก ารจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
อย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
บริษัทกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในไม่เกิน 4 เดือน
นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด รอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท เพื่ อ รายงานผลการ
ดำเนิ นงานต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยคำนึ ง ถึ ง ความสำคั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ต่ า งๆ
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน และในหนังสือเชิญประชุม
ได้แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวัน
ประชุมด้วย ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์
กำหนด และรายชื่ อ ของกรรมการอิ ส ระทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ
หุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิออกเสียงลงมติใน
การประชุมวาระต่างๆ ได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ด้วยตนเอง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Corporate Governance
MFC Asset Management Public Company Ltd.’s
major shareholders are the Government Savings Bank,
Ministry of Finance and TMB Bank Public Company Ltd. It
is the only Asset Management Company in Thailand listed
on the Stock Exchange of Thailand (SET). Therefore, the
Company recognizes the importance of observing
and practicing good corporate governance as
contributing factors to the effectiveness and efficiency of
its management system, and a basis upon which its
continuous growth and the confidence of its shareholders,
investors and stakeholders are strengthened. The
Company conducts its activities in compliance with SET’s
principles of Corporate Governance as follows:

The Rights of Shareholders

Policy on the Rights of Shareholders
The Company recognizes the importance of
Corporate Governance for continuous and sustainable
growth, with efficient and transparent management
which will instill confidence from all parties and lead to
the utmost benefit for the company, shareholders and
investors. The Company’s important policies, which
respond to the principles of Corporate Governance are:
l Emphasis for the Company’s directors,
management and employees to treat all shareholders
and stakeholders equally, and encouraging fairness to all
parties.
l Focus on creating added value to the business in
the long run by careful, integrity, fair and accountable
performance of duties, with sufficient ability and
efficiency, for the utmost benefit of shareholders and
unitholders. Preventing conflicts of interest, and being
accountable for all decisions and actions.
l Conducting business with appropriate controls
and risk management. The Company has a Risk
Management Department which defines policy to
prevent operational risk, working in conjunction with the
Internal Audit Department and Compliance Department
to ensure that the Company’s work is carried out with
efficiency and effectiveness, under acceptable levels of
risk.
l Defining Business Ethics, to be followed by
directors and employees.

MFC Asset Management Public Company Limited

Creating a Code of Conduct, to be followed by
directors and employees.
l Organizing sufficient disclosure of information to
all involved parties in order to encourage transparency
and accountability.
l

The rights and duties of shareholders

The Company organizes the annual General
meeting (“AGM”) in April and fully complies with all laws.
The Company sends meeting invitations accompanied
with details of each agenda 14 days prior to the
meeting. Each agenda contains the opinions of the
Board of Directors. The full accurate minutes of the
meeting is produced and is available for shareholders
scrutiny. The Company also intends to improve
documents for the AGM by included more detail.
The Company recognizes the importance of the
rights of all shareholders, major or minor, in accessing
Company information. Therefore, the Company has
increased the channels of publicizing the invitation letter
of the meeting via the Company’s website 21 days prior
to the AGM (starting in 2007). Furthermore, the Company
has nominated independent directors to act as proxies
on behalf of the shareholders to provide convenience for
the shareholders in the event that they cannot exercise
their rights themselves or grant them to someone else.
The Company prepared proxy form allowing shareholders
to specify their opinions in casting their vote.

The Annual General Meeting (AGM)

The Company holds the AGM and treats every
shareholders equitably. Procedures for the AGM are in
compliance with SET’s regulations.
The Company holds the AGM no more than 4
month after the end of the Company’s financial year in
order to report on business operations to the shareholders,
with consideration for the various rights of shareholders in
a transparent and equitable way. The Company sends
the meeting invitation and all related appendices to the
shareholder no less than 14 days prior to the meeting
and the invitation details all the relevant documents
shareholders need to present on the day of the meeting,
including proxy forms as specified by the Ministry of
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ในปี 2550 บริ ษั ท ได้ จั ด การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นขึ้ น ใน
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องอบรมของ
บริษัท อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ ง เทพฯ 10110 ซึ่ ง เป็ นที่ ตั้ ง
สำนักงานของบริษัท โดยมีกรรมการของบริษัททุกท่านเข้าร่วม
ประชุ ม จำนวน 11 ท่ า น ซึ่ ง รวมถึ ง ประธานกรรมการบริ ษั ท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และคณะจัดการของบริษัทได้เข้า
ร่วมประชุมด้วย
ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการสอบถามและตรวจสอบ
การดำเนิ น งานของบริ ษั ท และแสดงความคิ ด เห็ น ตลอดจน
ข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ ก่ อ นการออกเสี ย งเพื่ อ ลงมติ ใ นแต่ ล ะ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม ซึ่ ง ในวาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการ
บริ ษั ท ได้ แจกและเก็ บ บั ต รลงคะแนนเสี ย งจากผู้ ถื อ หุ้ นทุ ก รายที่
เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก
เสียง และในระหว่างการประชุมบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพ
การประชุ ม ในลั ก ษณะสื่ อ วิ ดี ทั ศ น์ และจั ด ให้ มี ผู้ ต รวจการ
(Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย
เพื่ อ ทำหน้ า ที่ ดู แ ลให้ ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ไปอย่ า งโปร่ ง ใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
กฎหมาย ได้ จั ด ทำรายงานการประชุ ม โดยบั นทึ ก สาระสำคั ญ
รวมถึ ง ประเด็ นซั ก ถามต่ า งๆ และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม
พร้ อ มทั้ ง ได้ น ำรายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วไปไว้ ในเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัท ภายหลังการประชุม 13 วัน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจ
สอบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
โปรดดูรายละเอียดในห้วข้อ สิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
หน้า 56

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลพนักงาน
และผู้ บ ริ ห ารมิ ให้ น ำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ ว นตน โดยบริ ษั ท จั ด ให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ในเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์
ของพนักงาน การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่ น เพื่ อ บริ ษั ท และจรรยาบรรณในการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
หลั ก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะในเรื่ อ งการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ โ ดยใช้
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ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งในการนี้ บริษัท
อนุ ญ าตให้ พ นั ก งานสามารถซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ตนเองโดย
เปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายได้ เฉพาะกั บ บริ ษั ท นายหน้ า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และหากพนักงานประสงค์จะซื้อหรือขาย
หลั ก ทรั พ ย์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พนั ก งานที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารกองทุน จะต้องเสนอให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทอนุมัติก่อน รวมทั้งจะต้องจัดทำรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัท
ยั ง ห้ า มพนั ก งานทำการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ในบั ญ ชี ข องพนั ก งาน
และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีพฤติกรรมที่เป็นการซื้อขาย
หลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน (Front Running)
ห้ า มการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ กองทุ น ใดกองทุ น หนึ่ ง ที่ บ ริ ห าร
ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า มหรื อ สวนทางกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ของกองทุนอื่น ภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนคนเดียวกัน
โดยไม่ มี เ หตุ ผ ล (Against Portfolio) และการห้ า มซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทห้ามทำการซื้อ
ขาย (Restricted List) เพื่อกองทุนที่บริหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ โดยการทำรายการจะมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำ
รายการกั บ บุ ค คลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้ มี
การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปีและ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ซึ่ง ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายได้รับการดูแลอย่างดี
วิธีปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีดังนี้
ลูกค้า
1. บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการและมีความรับ
ผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จั ด การลงทุ น ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ระมั ด ระวั ง เยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
3. รักษาความลับของลูกค้าและดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำ
ความลับของลูกค้าไปหาประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการ
ใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงอื่นๆ ที่มีต่อผู้ลงทุนและเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Commerce and the names of all independent directors
whom shareholders can authorize to become their proxy
and cast their voting rights if they cannot attend the
meeting themselves.
In 2007, the Company held the AGM on Friday 20
April 2007, at 15:00 pm at the Company’s conference
Room, 23rd Floor, Column Tower, 199 Rachadapisek Road,
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, where the
Company’s office is located. 11 Members of the Board of
Directors attended the meeting, including the Chairman
of the Board, Chairman of the Audit Committee,
Chairman of the Risk Management Committee, President
and Management Committee.
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 make suggestions before casting their vote on each
topic on the agenda. To elect directors, the Company
distributed and collected ballots from all shareholders
who voted in agreement, disagreement, or abstained
from voting. During the meeting, the Company recorded
the meeting in video format and arranged for an
inspector, namely an auditor and legal consultant, to
oversee that the meeting was transparent and in
accordance with laws and the Company’s articles of
association.
After the meeting, the Company Secretary and
Legal Service Department prepared minutes of the
meeting recording all important issues as well as questions
raised during the meeting and documented it as well as
posted the minutes of the meeting on the Company’s
website 13 days after the meeting, so that it can be
examined by all parties.

Equitable treatment of shareholders

Treatment of Minority shareholders
Please see topic The rights and duties of
shareholders page 57

Conflict of Interest

The Company has a clear policy and measures to
ensure that employees and management do not use the
Company’s inside information for their personal benefit.

MFC Asset Management Public Company Limited

The Company has laid out for policies on conflict of
interest and protecting inside information, the securities
dealing by staff members, investing in or holding securities
or assets for the company, and code of business ethics to
act as a guideline of conduct for employees in order to
prevent conflict of interest and prevent violation of
securities law especially buying and selling securities using
inside information for the benefit of oneself or others. The
Company allows employees to buy and sell securities for
themselves by opening an account with approval broker
only. If the employee wishes to sell or buy securities
especially those who are involved in fund management,
they must seek the approval from the Compliance
Department before execution. They must prepare a
report of security holding and submit it to the
Compliance Department. Furthermore, the Company
forbids employees from buying or selling securities in the
accounts of the employee and/or related persons in a
manner that can be considered front running, forbids
buying and selling against the portfolio of funds under the
employee’s management, and forbids the buying and
selling of securities on the restricted list.
Moreover, the Company has complied with the
rules of the SET. Transactions were executed on condition
similar to that condition of an arm’s length basis. The
Company has disclosed relevant information in the
annual report and in form 56-1.

The roles of stakeholders

The Company gives importance to the rights of all
stakeholders involved with the company, whether internal,
which includes management and employees of the
Company and its subsidiaries, or external, which includes
customers, competitors, creditors, the government and
other related agencies. The Company complies with rules
and regulations to ensure that all stakeholders’ rights are
protected.
Guidelines on the treatment of stakeholders are as
follows:
Customers
1. Provide equitable responsible service to each
and all of its customers.
2. Manage any investment with integrity and due
care as a professional business operator.
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2. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้ ว น ทั น เวลา โปร่ ง ใส และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พนักงาน
1. กำหนดวิธีการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการ
จัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และ
ทัดเทียมกับสถาบันการเงินทั่วไป
4. ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งต้องกระทำ
ด้วยความสุจริต โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถความ
เหมาะสม และด้วยความเป็นธรรม
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
6. สร้ า งความสั ม พั นธ์ ที่ ดี กั บ พนั ก งานรวมถึ ง เคารพต่ อ
ความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
7. เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคน
และดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย และจริยธรรมที่
กำหนด
คู่แข่ง
1. แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่
เป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
3. ไม่ ท ำลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แข่ ง ด้ ว ยการกล่ า วร้ า ย หรื อ
กระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
หน่วยงานรัฐ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาค
รัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
สังคม
1. ส่งเสริมการดำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม
2. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของ
ประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจ
ผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ มั่นคงของประเทศ
4. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ในปี 2550 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้าน
ต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1. ด้านนโยบายกำกับดูแลกิจการ
		 ให้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีให้มีความครบถ้วน
เหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน
		 - เพิ่ ม ช่ อ งทางการส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน
		 - เพิ่ ม รายละเอี ย ดประวั ติ แ ละข้ อ มู ล ของกรรมการ
ในเรื่องที่สำคัญ
		 - จั ด ให้ มี ก รรมการอิ ส ระเป็ น ผู้ รั บ มอบฉั น ทะแทน
ผู้ถือหุ้น
		 - จั ด ให้ มี ก ารลงคะแนนเสี ย งเลื อ กกรรมการเป็ น ราย
บุคคล
3. ด้านสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
		 1. การจัดทำ Know Your Customer และ Customer
Due Diligence (KYC และ CDD) เพื่อรองรับกฎเกณฑ์และ
ประกาศของหน่วยงานราชการ
		 2. การจั ด ทำแนวทางการลงมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ที่กองทุนลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อความโปร่งใสและ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
		 3. การจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
		 - การปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงในด้านการลงทุน
ของกองทุ น ภายใต้ ก ารจั ด การ รวมถึ ง การทบทวนและซั ก ซ้ อ ม
แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการกองทุน (Portfolio
Contingency Plan)
		 - การจั ด ซั ก ซ้ อ มแผนการเรี ย กคื น การดำเนิ น งาน
(Recovery Plan) ณ ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Second Site)
		 - การดำเนิ น การตาม พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการใช้ ICT
		 - จัดเตรียมระบบการจัดเก็บเอกสาร E-document
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงการ
ตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Audit)
- หลักการในการพิจารณา กรณีความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

3.		 Maintain the customer’s confidential information
and prevent anyone from using customer’s confidential
information to seek benefit for themselves and others.
4.		 Organize a department to receive customer’s
complaints.
Partners and Creditors
1.		 Strictly enact all legal agreements, as well as
conditions of payment, repayment, and other conditions
to investors and creditors.
2.		 Financial report and general information in an
accurate, complete, timely and transparent in line with
regulations set forth by SET and SEC.
Employees
1.		 Establish a just and equitable standard 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 benefits, comparable to other financial institutes.
4.		 Appointments, transfers, or promotions must be
carried out in good faith and be based on knowledge,
ability, suitability and fairness.
5.		 Provide a proper and suitable working
environment.
6.		 Develop good relations with employees with
consideration for employee’s individuality and human
dignity.
7.		 Publicize ethical guidelines to all employees
and ensure their compliance rules and regulations,
disciplines and suggested ethical practices.
Competitors
1.		 Compete commercially under a justifiable and
fair framework.
2.		 Do not seek to acquire the competitor’s
confidential information through fraud or illegal means.
3.		 Do not discredit the competitor’s reputation by
slanderous activities, or take any action without truth and
fair treatment.
Government Agencies
Comply with rules, regulations, and restrictions from
related government agencies, for example the Ministry of
Finance, Bank of Thailand, Stock Exchange of Thailand,

MFC Asset Management Public Company Limited

Anti-Money Laundering office and Securities and Exhange
Commission.
Society
1.		 Encourage any undertakings in work which are
beneficial to the community and society at large.
2.		 Do not engage in any activities which will
adversely affect the reputation of the country, natural
resources, and the environment.
3.		 Do not cooperate with or support any persons
who engage in illegal practices or are a danger to
society and national security.
4.		 Continuously instill a conscience of social
responsibility in the Company and employees at all levels.
5.		 Practice or ensure strict compliance with
related laws.

Disclosure of Information and Transparency

Report on Implementation According to the
Corporate Governance Policy
In 2007 the Corporate Governance Committee
played a role in creating Good Corporate Governance
for the company in the following main areas:
1.		 Corporate Governance Policy
Created an improved, more complete and more
appropriate written version of the Corporate Governance
policy, in line with good practices, which was proposed
to the Board of Directors for consideration.
2.		 Rights of Shareholders and Equitable Treatment
of Shareholders
- Added an extra channel of extending the
meeting invitation via the Company’s website 21 days
prior to the day of the meeting.
- Added the important details and information of
the directors.
- Arranged for independent directors to act as
proxies on behalf of shareholders.
- Arranged for individual voting for directors.
3.		 Rights of stakeholders
		 1. Organized ‘Know Your Customer’ (KYC) and
‘Customer Due Diligence’ (CDD) to comply with
government regulations and requirements.
		 2. Arranged for guideline of voting at the
shareholders’ meeting of the company which the funds
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		 - จัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
		 - จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิด
		 4. การเพิ่ ม ช่ อ งทางในการจั ด จำหน่ า ยรวมถึ ง เพิ่ ม
บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งทั่ ว ถึ ง เช่ น ระบบ E-Trade,
Tele-Marketing เป็นต้น ตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการนักลงทุน
MFC Fun(d) Cafée’ เพื่อรองรับการทำธุรกรรมของบริษัท
		 5. การสนับสนุนโครงการด้านสังคม ได้แก่
		 - โครงการ MFC Talent Award เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทางด้านการจัดการลงทุนแก่นักศึกษา
		 - กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ป ระจำปี การบริ ห าร
จัดการกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบ
จากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ
การธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
พิบัตภัยสึนามิ
		 - กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
		 - ศาสนาพุ ท ธ ได้ แ ก่ การร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ในการทอดกฐิ นทอดผ้ า ป่ า อาทิ เช่ น สำนั ก งานประกั น สั ง คม
สภากาชาดมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นต้น
		 - ศาสนาอิ ส ลาม ได้ แ ก่ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น
เอ็มเอฟซี อิสลามมิกฟันด์ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วน
หนึ่งบริษัทจะนำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาสภายใต้ ค ณะกรรมการศาสนาอิ ส ลาม
(Shariah Committee)
		 6. ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการ
เงินเป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบได้โดยผู้ที่ทำหน้าที่อย่าง
อิสระ
4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
		 - การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ผ่ า นทาง
เว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
		 - การเปิ ด เผยคำอธิ บ ายและการวิ เคราะห์ ข องฝ่ า ย
จัดการ (Management Discussion & Analysis) ผ่านเว็บไซต์
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ของบริ ษั ท สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 - การเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจำปี 2550
		 - การเสนอให้ ฝ่ า ยจั ด การจั ด ให้ มี เ อกสารและข้ อ มู ล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
		 - การเสนอให้ ก รรมการปรั บ ปรุ ง นโยบายที่ ส ำคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
		 l นโยบายความเสี่ยงของบริษัท
		 l นโยบายการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
		 l นโยบายการใช้สิทธิ (Proxy Voting) ในฐานะผู้ถือหุ้น
แทนผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนที่บริษัทบริหารจัดการ
		 l นโยบายการรับลูกค้าและการทำธุรกรรมเพื่อลูกค้า
		 l นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 1) การลงทุ น เพื่ อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท จั ด การ
(Proprietary trading)
		 2) การทำธุ ร กรรมของกองทุ นกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Affiliated transaction)
		 3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุน
ใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)
		 4) การลงทุ น เพื่ อ เป็ นทรั พ ย์ สิ นของพนั ก งาน (staff
dealing)
		 l นโยบายการรับและดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
6. รายงานการทำหน้ า ที่ แ ละการประชุ ม ในปี ที่ ผ่ า นมา
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ ด้าน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ได้ ก ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2550 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท
ที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

under the Company’s management invested for
transparency and fairness for unitholders.
		 3. Made plans to improve the system of
internal control and risk management to bring about
Corporate Government, namely:
		 - Improved the risk management system for the
investment of funds under the Company’s management,
as well as revising and practicing the Portfolio Contingency
Plan.
		 - Practiced the operational Recovery Plan at
the second site.
		 - Enacted the Act on Malpractice using Computers
2007 and improving the capacity of employees in using ICT.
		 - Prepared a system for filing e-documents,
maintaining security concerning the use of technology
and information, as well as IT Auditing.
		 - Set criteria for considering malpractice by
employees.
		 - Established an Investigation Committee
		 - Established a Discipline Committee
		 4. Increased distribution channels as well as
increasing the number of staff to fully provide service to
customers, for example e-trade, tele-marketing, as well as
opening MFC Fun(d) Cafée’é for investors and Company
transactions.
		 5. Supported social programs including:
		 - Talent Award program to increase knowledge
about investment management to university students.
		 - Held the annual charity event and managed
the Tsunami Recovery Fund to help entrepreneurs in the
tourism and hotel business who were affected by the
tsunami disaster.
		 - Held activities to promote religion
		 - Buddhism, including cooperating with various
organizations in merit making, for instance the Office of
Social Security, the Red Cross, Kasetsart University, and
Aeronautical Radio of Thailand Co. Ltd.
		 - Islam, namely setting up and managing the
MFC Islamic Fund, which devotes a portion of the
management fees to donations via a foundation or
charitable organization to help underprivileged people
under the Shariah Committee.
		 6. An information management system to
comply financial reports in a standardized way, which
can be examined by an independent authority.
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4. Disclosure of Information
		 - Disclosing information about the Company
through the Company website in both Thai and English.
		 - Revealing the Management’s Discussion and
Analysis through the Company website, the Securities and
Exchange Commission and the Stock Exchange of
Thailand.
5. The Director responsibilities include:
		 - Proposing the Self Assessment for 2007 to the
Board of Directors for completion.
		 - Proposing that the management committee
prepare documents and information that will assist new
directors conduct their duties.
		 - Recommending that the Board adjust
important policies about the Company’s business
operations, which are:
		 l The Company’s risk management policy
		 l The policy to calculate the fair value of bonds
		 l The policy on Proxy Voting on behalf of
Unitholder of the fund under the Company’s management.
		 l The policy on accepting customers and
business dealings with customers.
		 l The policy on conflict of interest
		 1) Proprietary trading
		 2) Affiliated transactions
		 3) Soft Commission
		 4) Staff dealing
		 l Policy to accept and proceed to deal with
complaints.
Please refer to topic 9.3.5 on Responsibilities of
Subcommittees to see the report on duties and meetings
of subsequent subcommittees.

Remunerations of Directors and Management

Director’s remuneration: The Company has
established a clear and transparent remuneration policy,
at an appropriate rate as approved by the AGM.

Board of Directors Remuneration

In 2007, the Board of Directors received
remuneration, allowances and bonuses as shown in the
accompanying table
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
No.

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ

2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร

3. นายมนัส แจ่มเวหา

Allowance Remuneration Bonus fot
Total
(Baht/Year)
2007
(Baht/Year)
408,000.00 160,000.00 169,411.89 737,411.89
204,000.00
300,000.00
204,000.00
150,000.00

120,000.00

- 624,000.00

120,000.00

- 474,000.00

4. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล กรรมการ
กรรมการบริหาร
5. นายยงยุทธ ตะริโย
กรรมการ
กรรมการบริหาร

170,000.00
125,000.00
204,000.00
150,000.00

100,000.00

- 395,000.00

120,000.00

77,647.05 551,647.05

6.
7.
8.
9.

นางสาวชุมพร รัตมงคล
นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
นายกริช อัมโภชน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เมษายน
2550 - ปัจจุบัน)

204,000.00
204,000.00
204,000.00
136,000.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
80,000.00

84,705.87
84,705.87
-

10. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
11. นายบุญชัย โชควัฒนา

กรรมการ
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เมษายน
2550 - ปัจจุบัน)
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25/05/50)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 21 มีนาคม
2550 - ปัจจุบัน)
กรรมการ
(ดำรงถึง 20 เมษายน 2550)
กรรมการ กรรมการบริหาร
(ดำรงตำแหน่งถึง 18 พฤษภาคม
2550)

204,000.00
136,000.00

120,000.00
80,000.00

84,705.87 408,705.87
- 216,000.00

204,000.00
150,000.00
204,000.00
153,000.00

120,000.00

84,705.87 558,705.87

120,000.00
90,000.00

77,647.05 401,647.05
84,705.87 327,705.87

68,000.00

40,000.00

84,705.87 192,705.87

85,000.00
62,500.00

50,000.00

84,705.87 282,205.87

3,929,500.00 1,680,000.00

917,647.08 6,527,147.08

12. นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์
13. นายพิชิต อัคราทิตย์
14. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
15. นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
16. นายกำธร ตติยกวี
17. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
รวม
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324,000.00
408,705.87
408,705.87
216,000.00
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Remunerations of Directors
No.

Name

Position

Allowance Remuneration Bonus for
(Baht/Year)
2007
(Baht/Year)

Total

1. Mr. Nrongchai Akrasanee

Chairman of the Board

408,000.00

160,000.00

169,411.89 737,411.89

2. Mr. Boonsak Chiempricha

Chairman of the Executive
Committee Director

204,000.00
300,000.00

120,000.00

- 624,000.00

3. Mr. Manas Jamveha

Director
Executive Director

204,000.00
150,000.00

120,000.00

- 474,000.00

4. Mr.Chakkrit Parapuntakul

Director
Executive Director

170,000.00
125,000.00

100,000.00

- 395,000.00

5. Mr. Yongyuth Tariyo

Director
Executive Director

204,000.00
150,000.00

120,000.00

77,647.05 551,647.05

6. Miss Choomporn Ratamongkol Director

204,000.00

120,000.00

- 324,000.00

7. Mr. Prapan Siriratthamrong

Director

204,000.00

120,000.00

84,705.87 408,705.87

8. Mr. Adisorn Thananan-narapool Director

204,000.00

120,000.00

84,705.87 408,705.87

9. Mr. Krit Umpote

Director
(Since 20 April 2007 - Present)

136,000.00

80,000.00

- 216,000.00

10. Mr. Surathian Chakthranont

Director

204,000.00

120,000.00

84,705.87 408,705.87

11. Mr. Boonchai Chokwatana

Director
(Since 20 April 2007 - Present)

136,000.00

80,000.00

- 216,000.00

12. Miss Nisa Laohasomboon

Director (Since 25 May 2007
- Present)

-

-

13. Mr. Pichit Akrathit

Director Executive Director

204,000.00
150,000.00

120,000.00

84,705.87 558,705.87

14. Mr. Goanpot Asvinvichit

Advisor to The Board of
Director

204,000.00

120,000.00

77,647.05 401,647.05

15. Mrs. Nongluck Viramateekul

Advisor to The Board of
Director (Since 21 March
2007 - Present)

153,000.00

90,000.00

84,705.87 327,705.87

16. Mr. Kamthorn Tatiyakavee

Director
(Until 20 April 2007)

68,000.00

40,000.00

84,705.87 192,705.87

17. Mr. Visit Vongruamlarp

Director
Executive Director
(Until 18 May 2007)

85,000.00
62,500.00

50,000.00

84,705.87 282,205.87

3,929,500.00 1,680,000.00

917,647.08 6,527,147.08

Total

MFC Asset Management Public Company Limited

-

-
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดำรงตำแหน่งในอนุกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้					

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ						

ในปี 2550 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้ 	
อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

โบนัส
ประจำปี 2550

รวม

264,000.00
150,000.00
87,500.00

บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท/ปี)
-

-

264,000.00
150,000.00
87,500.00

50,000.00

-

-

50,000.00

551,500.00

-

-

551,500.00

เบี้ยประชุม

1. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการตรวจสอบ
3. นายกริช อัมโภชน์
กรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พฤษภาคม
2550 - ปัจจุบัน)
4. นายกำธร ตติยกวี
กรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่งถึง 20 เมษายน 2550)
รวม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		

ในปี 2550 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้ 	
อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
2. รอ.ชาญชัย ชาญชยศึก
3. นายสุนัย เศาภายน
4. นายกริช อัมโภชน์

ตำแหน่ง

บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท/ปี)

โบนัส
ประจำปี 2550

รวม

-

-

242,000.00

-

-

125,000.00

137,500.00

-

-

137,500.00

50,000.00

-

-

50,000.00

554,500.00

-

-

554,500.00

เบี้ยประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 242,000.00
กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนด
125,000.00
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 มิถุนายน
2550 - ปัจจุบัน
รวม

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ในปี 2550 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสุรเธียร จักรธรานนท์

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
รวม

					

			

โบนัส
ประจำปี 2550

รวม

154,000.00

บำเหน็จ
กรรมการ
(บาท/ปี)
-

-

154,000.00

154,000.00

-

-

154,000.00

เบี้ยประชุม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Remuneration of Directors and of the Sub-committee member as follows:

Remuneration of the Audit Committee	

In 2007, the Audit Committee received remuneration, allowances and bunuses as shown in the accompany table
Bonus for
No.
Name
Position
Allowance Remuneration
2007
Total
(Baht/Year) (Baht/Year)
1. Mr. Prapan Siriratthamrong

Chairman of the Audit
Committee
2. Mr. Adisorn Thananan-narapool Audit Committee
3. Mr. Krit Umpote
Audit Committee
(Since 25 May 2007 Present)
4. Mr. Kamthorn Tatiyakavee
Audit Committee
(Until 20 April 2007)

264,000.00

-

-

264,000.00

150,000.00
87,500.00

-

-

150,000.00
87,500.00

50,000.00

-

-

50,000.00

Total

551,500.00

-

-

551,500.00

Remuneration of the Nomination and Remuneration Committee		

In 2007, the Nominating and Remuneration Committee received remuneration, allowances and bunuses as shown in
the accompany table
	
No.

Name

Position

1. Dr. Maruey Phadoongsidhi

Bonus fot
Allowance Remuneration
2007
Total
(Baht/Year) (Baht/Year)
242,000.00
242,000.00

Chairman of the
Nomination
and Remuneration
Committee
2. Capt. Charnchai Charnchayasuk Director of the
125,000.00
Nomination and
Remuneration Committee
3. Mr. Sunai Saubhayana
Director of the Nomination 137,500.00
and Remuneration
Committee
4. Mr. Krit Umpote
Director of the Nomination 50,000.00
and Remuneration
Committee
(Since 20 June 2007 Present)
Total
554,500.00

-

-

125,000.00

-

-

137,500.00

-

-

50,000.00

-

-

554,500.00

Remuneration of the Risk Management Committee		

In 2007, the Risk Management Committee received remuneration, allowances and bunuses as shown in the
accompany table
Bonus for
No.
Name
Position
Allowance Remuneration
2007
(Baht/Year) (Baht/Year)
1. Mr. Surathian Chakthranont Chairman of Risk Management
Total

					

MFC Asset Management Public Company Limited

154,000.00
154,000.00

-

-

Total
154,000.00
154,000.00
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กั บ ผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท และผลการดำเนิ น งานของ
ผู้บริหารแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี
2550 เงินเดือน และโบนัส รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 21,075,769 บาท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น รวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำปี งบการเงิ นดั ง กล่ า วจั ด ทำขึ้ นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยการใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ ำ เสมอ และใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า ง
ระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
ตลอดจนสอบทานรายงานทางการเงิน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัททุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและ
รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วน และความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง
มีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำนาจของ
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor Relations และ/หรือ
พนั ก งานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ท ำหน้ า ที่ นั ก ลงทุ น สั ม พั นธ์ ทั้ ง นี้
บริษัทได้มอบหมายให้ “ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย” เป็น
ผู้รับผิดชอบงานด้าน “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) โดย
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล ชี้แจง และตอบคำถามแก่
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ผูถ้ อื หุน้ และ “สายการขายและการตลาด” (สำนัก Telemarketing
& Contact Center) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล
ข่าวสาร ชี้แจง และตอบคำถามแก่ลูกค้า โดยนักลงทุนสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-2649-2130 - 33 E-mail address : legal@mfcfund.com
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท ผลการ
ดำเนินงาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจำปี
และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้
1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
		 (IVR) : (662) 649 - 2000
5. Contact Center : (662) 649 - 2000 กด 0
6. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : (662) 649 - 2130 - 33
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหว
ทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน
อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้				
			
ปี 2549
ปี 2550
1. ข่าวประชาสัมพันธ์
38 ข่าว
52 ข่าว
2. ภาพข่าว
15 ข่าว
20 ข่าว
3. สัมภาษณ์
37 ครั้ง
52 ครั้ง
4. การจัดงานแถลงข่าว
7 ครั้ง
5 ครั้ง
5. การประเมินผลความคิดเห็น
		 ของสื่อมวลชนต่อบริษัท
1 ครั้ง
1 ครั้ง
	
สำหรับกิจกรรมในปี 2550 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรวม
ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่
การเข้าพบสัมภาษณ์ จำนวน 5 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์
ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยปีละ 2 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Management’s remuneration: The remuneration is
according to policies and principles outlined by the
Board of which is linked to the performance of the
Company and each individual management.
		 Remuneration for the top 5 management in 2007,
including salaries and bonuses, totaled 21,075,769 baht.

The Board of Director’s Report

The Board of Directors is responsible for the
Company and its subsidiaries’ financial and all financial
information that appears in the Annual Report. The
financial report is prepared according to certified
accounting standards in Thailand, using appropriate and
regular accounting policies, using utmost care and the
most reasonable calculations. There is also enough
important information included in the remark
accompanying the financial report.
Thus, the Board has appointed an Audit Committee
which comprises of independent directors, to be
responsible for the quality of the financial report and the
system of internal controls, as well as review the financial
report before submitting it to the Board each month. This
is to ensure that the Company’s financial information and
financial report are accurate and complete, and the
opinion of the Audit Committee regarding this matter
appears in the Audit Committee’s Report, which appears
in the Annual Report.
The Board of directors agrees that the Company’s
systems of internal control is at a satisfactory level and
can create reasonable confidence towards the
Company and it’s subsidiaries’ financial report, as of 31
December 2007.

Investor Relations

The Company has specified that the distribution of
Company information to investors, whether they are
shareholders or prospective shareholders, is in the
authority of the Chairman, President and High-level
executives who have been assigned the task of Chief
Investor Relations and/or employees assigned to investor
relations. The Company assigned the Company Secretary
and Legal Service Department to be responsible for

MFC Asset Management Public Company Limited

investor relations, acting as a center for giving
information, explanations, and answering enquiries from
shareholders. The Telemarketing and Contact Center acts
as a center for giving information, explanations and
answering enquiries from customers. Investors can contact
the Investor Relations unit by telephoning 0-2649-213-33 or
E-mailing legal@mfcfund.com
The company discloses financial and non-financial
information such as information about the company,
progress reports, financial analyses, annual report, and
other articles to shareholders and various stakeholders by
creating documents for distribution through these media:
1. Communication systems of the Stock Exchange
of Thailand and Securities and Exchange Commission.
2. Annual Report
3. Website : www.mfcfund.com
4. Automated telephone information service (IVR):
		 (662) 649-2000
5. Contact Center : (662) 649 - 2000 extension 0
6. MFC Shareholders Service Center :
		 (662) 649 -2130 - 33
7. Newspapers
8. Quarterly newsletter
9. Investment seminars
The Company has disseminated public relations
news, business news, progress on the Company’s projects
and activities, as well as given information and
accommodated the mass media. The activities can be
summed up as follows: 				
			
2006
2007 	
1. Public Relations News
38
52
2. Photo Captions
15
20
3. Interview
37
52
4. Press Conferences
7
5
5. Evaluating media opinion
		 towards the Company
1
1
For activities held in 2007, the Company’s high-level
executives as well as the investor relations unit provided
information on various occasions, including 5 interview
meetings and a telephone conference, as well as
meeting with analyst groups twice yearly.
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 	

หน้าที่ในการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดี

ในปี 2550 บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยศูนย์พัฒนา
การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ ง คณะกรรมการได้ ให้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งมาก
โดยนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และมีมติให้ความเห็น
ชอบกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนด
ให้บริษัทนำมาเป็นหลักการมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และแสดงถึงความโปร่งใสให้กับ
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 	

ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายณรงค์ชัย
นายบุญศักดิ์
นายมนัส
นายจักรกฤศฏิ์
นายยงยุทธ
นางสาวชุมพร
นายประพันธ์
นายอดิศร
นายกริช

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีภาวะผู้นำ
มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วม
ในการกำหนด และให้ ค วามเห็ น ชอบเรื่ อ งวิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์
เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับ
ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การดำเนิ นการให้ เป็ น ไปตามแผนธุ ร กิ จ และงบ
ประมาณที่กำหนดไว้
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถและศั ก ยภาพโดยสนั บ สนุ น ให้
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท เข้ า ร่ ว มในการอบรม
หลักสูตร Directors Certification Program (“DCP”), หลักสูตร
Directors Accreditation Programs (“DAP”) และหลักสูตร
Audit Committee Program (“ACP”) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Directors
Association, “IOD”) ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่
ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20/05/50)
10. นายสุรเธียร จักรธรานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายบุญชัย
โชควัฒนา
กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25/05/50)
12. นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25/05/50)
13. นายพิชิต
อัคราทิตย์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
14. นายวิศิษฐ์
วงศ์รวมลาภ กรรมการ และกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 18/05/50)
15. นายกำธร
ตติยกวี
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งถึง 20/04/50)
16. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 01/01/50)
17. นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 21/03/50)
18. นายชัยพนธ์ โอสถาพันธ์ุ รองกรรมการผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล
19. นายสุนทร
พจน์ธนมาศ
รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการบริหารทั่วไป
20. นายเจษฏาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน
(ดำรงตำแหน่งถึง 30/11/50)
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อัครเศรณี
เจียมปรีชา
แจ่มเวหา
พาราพันธกุล
ตะริโย
รัตมงคล
ศิริรัตน์ธำรง
ธนนันท์นราพูล
อัมโภชน์

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

DCP รุ่นที่ DAP รุ่นที่ ACP รุ่นที่
5/2003
28/2003
71/2006
8/2006 5/2005
28/2003
63/2007
32/2005 5/2005
41/2004 7/2004
0/2002
68/2005
92/2007
42/2004
44/2004
46/2004
42/2004
45/2004
49/2004
-

27/2004
3/2003
7/2004
14/2004
3/2003
7/2004
39/2005

6/2005
-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Responsibilities of the Board of Directors	

Approving of the Corporate Governance Policy
In 2007, the Company made adjustments to its
Corporate Governance policy to make it more in line
with Corporate Governance principles for listed
companies, defined by the Corporate Governance
Center of the Stock Exchange of Thailand. The Board has
paid great attention to this, and deliberated the
Corporate Governance principles in the Board meeting to
voice additional opinions. The Board approved of the
Company’s Corporate Governance principles, and
asserted that the Company should use it as a core
standard in its business operations to create
trustworthiness, confidence and prove its transparency for
customers, shareholders, employees, and other
stakeholders.

Leadership and Vision

The Board and the Company’s top management
have the leadership, vision, and free will in making
decisions for the utmost benefit of the Company and its
shareholders. The Board has been involved in defining
and approving the vision, strategy, goal, business plan
and financial budget of the company. The Board also
ensured that these were efficiently and effectively
implemented by the Management in accordance with its
plans and fixed budget.
The Company’s encourages directors and top
management to be knowledgeable and capable
individuals by encouraging directors and high-level
executives in the company to enroll in the Directors
Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) and Audit Committee Program (ACP),
organized by the Thai Institute of Directors Association.
Currently, the directors and high-level executives who
have completed the above programs are:
DCP
DAP
ACP
Name
Position
Class Class Class
1. Mr. Narongchai Akrasanee Chairman of the Board
5/2003
2. Mr. Boonsak Chiempricha Director and Chairman of the Executive Committee 28/2003
3. Mr. Manas Chamveha
Director and Executive Director
71/2006
4. Mr. Chakkrit Parapuntakul
Director and Executive Director
8/2006 5/2005
5. Mr. Yongyuth Tariyo
Director and Executive Director
28/2003
6. MissChoomporn Ratamongkol Director
63/2007
7. Mr. Prapan Siriratthamrong Director and Chairman of the Audit Committee
32/2005 5/2005
8. Mr.Adisorn Thanan-narapool Director and member of Audit Committee
41/2004 7/2004
9. Mr. Krit Umpote
Director and member of Audit Committee
0/2002
(since 20/04/50 - Present)
10. Mr. Surathian Chakthranont Director and Chairman of Risk Management Committee
27/2004 6/2005
11. Mr. Boonchai Chokwatana Independent Director (since 20/04/50 - Present)
68/2005 3/2003
12. Miss Nisa Laohasomboon
Director (since 25/05/50 - Present)
92/2007
13. Mr. Pichit Akrathit
Director, Executive Director and President
42/2004 7/2004
14. Mr. Kamthorn Tatiyakavee Director and member of Audit Committee
46/2004 3/2003
(until 20/04/50)
15. Mr. Visit Vongruamlarp
Director and Executive Director (until 18/05/50)
44/2004 14/2004
16. Mr. Goanpot Asvinvichit
Advisor to the Board of Directors
(since 01/01/50 - Present)
17. Mrs. Nongluck Virameteekul Advisor to the Board of Directors
42/2004 7/2004
(since 21/03/50 - Present)
18. Mr. Chaibhondh Osataphan Senior Executive Vice President
45/2004
(Corporate Planning & Monitoring Division)
19. Mr. Soontorn Pojthanamas Senior Executive Vice President
49/2004
(Operation and General Administration Division)
20. Mr. Jesadavat Priebjrivat
Senior Executive Vice President
39/2005
(Business Development Division) (Until 30/11/50)
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บริ ษั ท มี น โยบายจั ด หลั ก สู ต รอบรมด้ า นการกำกั บ ดู แ ล จริยธรรมทางธุรกิจ
กิจการที่ดีแก่ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ
บริ ษั ท ได้ จั ด ทำข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การทำงาน คู่ มื อ การ
และนำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบ
	
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ และกฎระเบี ย บการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และค่านิยม พนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดทำโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
(Core Values) ของบริษัท
ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ จรรยาบรรณการจั ด การลงทุ น และ
วิสัยทัศน์ (Vision)
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัท
เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่นคั่งชั้นนำในระดับภูมิภาค จัดการลงทุน จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์และ
ภายในปี 2555 โดยการสร้างธุรกิจใหม่ภายในประเทศ และขยาย การจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้พนักงาน
ธุรกิจต่างประเทศ
บริ ษั ท ยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
ภารกิจ (Mission)
สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากร ทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยผู้บริหารและพนักงาน
มื อ อาชี พ และระบบงานที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตาม ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล โดยยึ ด ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และสั ง คม แนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่าง
เป็นหลัก
สม่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
ค่านิยม (Core Values)
รวมทั้งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่า ฝืน
1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
- ลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นจะนำ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ก ำหนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต นที่ ดี 10
เสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือตลอด
เพราะเราเชื่อว่าความพอใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีให้ จะเป็น เวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10
ตัวผลักดันให้องค์กรประสบความสำคัญ
ประการ ได้แก่
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
(1) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (Integrity) ในการปฏิ บั ติ ง าน
- เราดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความ พนั ก งานต้ อ งปฏิ บั ติ ง านบนพื้ นฐานของความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
รับผิดชอบ มีหลักการและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลัก จริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
บรรษัทภิบาลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความรับผิดชอบ ศี ล ธรรมอั น ดี พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งยึ ด หลั ก ความสำคั ญ และ
ต่อสังคม
ประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์
3. ความพร้อมในการปรับตัว (Change Catalyst)
ของบริษัท
- เราพร้อมที่จะปรับตัว หรือเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง
(2) ทั ก ษะ ความระมั ด ระวั ง รอบคอบ และความขยั น
โดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อคงความเป็นผู้นำใน หมั่นเพียร (Skill, care and diligence) พนักงานทุกคนต้องใช้
อุตสาหกรรม และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง วิจารณญานอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อ
และยั่งยืน
ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
4. คำมั่นสัญญา (Commitment)
(3) หลั ก ปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปในธุ ร กิ จ (Market practice)
- เรายึดถือในข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป
เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และมั่งมั่นปฏิบัติตาม ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ
คำมั่นสัญญาให้เกิดผลสำเร็จ
ที่เกี่ยวข้อง
5. ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ (Winning Team Spirit)
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers)
- เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะ ด้วยความร่วมมือ ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่
ร่วมใจกันของพนักงานทุกคน และทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อไปให้ถึง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่วางไว้
ของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำในบริการแต่ละประเภทให้แก่
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า
(5) ข้อมูลสำหรับลูกค้า (Information for customers)
ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ให้ ค ำแนะนำหรื อ กระทำการใดๆ เพื่ อ
ประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

The Company organizes training programs on
Corporate Governance for all executive members in
order to create through understanding and encourage
the application of Corporate Governance principles to
their work.

	
The Company’s Vision Mission and Core Values

Vision :
To be the regional leading wealth management
company that doubles the business within 2012 through
new alternative businesses and international market
expansion.
Mission :
Providing wealth management services by a team
of highly experienced professionals with world-class
support systems to ensure the satisfaction of both our
clients & society.
Core Values :
The Company has defined 5 core values, which
are:
1. Customer Oriented
		 Provide the customers with the best services
and satisfaction as the top priority. 	
2. Professionalism
		 Knowledgeable, capable, responsible and
ethical in every aspect of the business.
3. Change Catalyst
		 Flexible and able to lead change for the
benefit of our customers and development of our
organization.
4. Commitment
		 Determine to fulfill our promise to all stakeholders
namely employees customers and shareholders.
5. Winning Team Spirit
		 Never surrender to a defeat. All working
towards the same goal.

Business Code of Conduct

The Company has issued regulations, 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
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Management Code and the Code of Conduct for Fund
Managers stipulated by the Association of Investment
Management Companies, and the Code and Principles
for Professional Analysts stipulated by the Securities
Analysts Association. All of these are guidelines urging
employees to conduct their duties with honestly and
integrity to the Company and all stakeholders, as well as
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
take place to monitor compliance, and disciplinary
action was taken if violation on non-compliance of such
guidelines were discovered.
The Company has defined 10 standard guidelines
for executives and employees to uphold at all times while
performing duties. These are:
(1) Integrity : Employees shall perform their duties
based upon honesty, morality, equitable treatment to all
parties, legally and moral judgment. All employees shall
do what is most important and most beneficial for the
fund and its customers as well as the Company’s benefit.
(2) Skill, Care and Diligence : Employees will
exercise careful judgment and reason in their duties to
bring the most benefit to the fund, customers, and
society.
(3) Market Practice : Employees shall conduct their
duties according to acceptable standards, which
includes following regulations, criteria or relevant
standards.
(4) Information about Customers : Employees must
have complete and adequate information about the
customer in order to gain a clear understanding of the
situation and objectives of the customer and provide
appropriate advice about different types of service.
Employees must also protect the customer’s confidential
information.
(5) Information for Customers : The Company must
have complete, accurate, timely and equal information
before deciding to invest, offer advice, or act on the
customer’s behalf. Furthermore, the Company must
maintain data and relevant documents as evidence to
support its transparency.
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ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องให้
มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐาน
สนับสนุนในการกระทำใดๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)
ในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้สงสัยได้ว่า
จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด
(7) การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer assets)
ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทจะจัดเก็บรักษา
ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ในสถานที่ ที่ ป ลอดภั ย มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออก
จากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้า
แต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูล
กับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่าง
สม่ำเสมอ
(8) เงินทุน (Financial resources) บริษัทในฐานะบริษัท
จัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงสภาพคล่อง
ทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับ
ที่ เหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะรั บ ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นจากการ
ลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน
สำหรั บ การบริ ห ารเงิ นทุ นของบริ ษั ท บริ ษั ท จะต้ อ งดำรง
สภาพคล่ อ งทางการเงิ นที่ เพี ย งพอที่ จ ะรั บ ภาระผู ก พั นจากการ
ดำเนิ นธุ ร กิ จ การลงทุ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และจั ด ให้ มี
เงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี
(9) การจั ด องค์ ก รและการควบคุ ม ภายใน (Internal
organization) บริ ษั ท มี น โยบายในการจั ด การและควบคุ ม การ
บริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และ
การมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
และการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้
(10) ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with
regulators) บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะ
รายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที
หลั ก การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ ก ำหนดไว้ ส ำหรั บ พนั ก งาน
ของบริษัททุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานตามหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้
รวมทั้ ง ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ที่ ก ำหนดโดยองค์ ก รกำกั บ ดู แ ล เช่ น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น

74

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)
ไว้ดังนี้
1. ต้ อ งตั้ ง มั่ น อยู่ ใ นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ศี ล ธรรม
ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร
เต็มความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
2. ต้ อ งมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ บริ ษั ท แต่ จ ะไม่ ก ระทำผิ ด
กฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะ
นำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
4. ต้ อ งไม่ ก ระทำการใดๆ อั นนำไปสู่ ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและหรือ
บริษัท อันอาจนำไปสู่ความมีอคติ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อน
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็น
อิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่
ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่นำความลับไปหาประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผล
ประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงาน
ต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะ
มี ผ ลต่ อ การดำเนิ นงานของกองทุ น ลู ก ค้ า และหรื อ บริ ษั ท หรื อ
เป็นการปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย
8. ต้องใฝ่หาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มี
ความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6 คน
กรรมการอิสระ* 6 คน คิดเป็นจำนวนเกิน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ	
*ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัท
ได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอาจเป็นกรรมการที่มี
อำนาจลงนามตามหนั ง สื อ รั บ รองของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่มีอำนาจในการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(6) Conflicts of Interest : Any action by the
Company avoids conflicts of interest, or acts which are
likely to cause conflicts of interest. However, in the event
that a conflict of interest cannot be avoided, the
Company will strictly comply with the principle of
disclosure.
(7) Customer Assets : If the customer’s assets needs
to be maintained, the Company will store the assets in a
safe place with adequate internal control systems. The
Company’s assets are separate from those of the
Company and can be individually specified. The data
recorder and keeper are separate entities and there are
regular checkups for completeness and accuracy.
(8) Financial Resources : As an asset management
company, the Company must be responsible for
maintaining the financial liquidity of the Funds under
its management to be at an adequate level against
the probable risks that may occur as a result of
investment, as well as shall refrain from creating any
encumbrances for the fund.
The Company’s capital management must maintain
enough liquidity to cope with its business obligations,
investment, and probable risk. The Company must
provide a sufficient amount of capital and capable fund
management.
(9) Internal organization and control : The
Company must set up proper management and internal
control of the organization, equipped with proper filing
system of important documents, and clear designation of
duties. Moreover, it must train its employees and oversee
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 this
information to regulators immediately.
This principle is applicable to each employee
during the performance of their assigned responsibilities.
Employees must follow all of the above principles as well
as regulations set by regulating bodies, such as the Office
of Securities Exchange Committee, Bank of Thailand,
Securities Exchange of Thailand, Anti Money Laundering
Office, and other related professional associations.
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Moreover, the Company established a Code of
Ethics for Compliance Officers as follows:
1) They must be honest and trustworthy, free from
individual bias, and working diligently, at their fullest
capacity and with responsibility.
2) They must be loyal to the Company and must
not commit illegal or immoral acts.
3) They must not engage in any actions that may
be damaging to the Company’s reputation.
4) They must refrain from involvement in any
activities that may lead to a conflict of interest with the
fund, customers, or the company, which may lead to
prejudice or inability to perform duties with independence
and fairness.
5) They must not accept valuables or any forms of
benefit from colleagues, customers, business partners or
contract parties, which might affect their judgment and
decisions, or limit their freedom or fair judgment.
6) They must keep confidential information related
to the Fund, customers, and/or the Company that
received from perform their deities and must not seek
benefit to themselves or others, or act in a way that
against the interest of the fund, customers and/or the
Company and the law.
(7) They must immediately report important
information to their superiors, especially if failure to do so
will affect the operations of the fund, customers or the
Company, or is concealing illegal actions.
(8) Employees should always seek extra knowledge
and improve their performance in order to gain expertise,
efficiency, and quality.

Balancing Powers of Non-Executive Board
Members
The Board of Directors consists of 13 members, as
follows:
One executive director
Six independent directors
Six non-executive directors, more than one third of the
Board of Directors.
* The qualifications and criteria of selections of
Independent Directors conform to the rules and
regulations set forth by the Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand.
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คุณสมบัติ
1. ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น 1% ของจำนวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ (นั บ รวมบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งตาม
มาตรา 258 ของกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท หรือบริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้อง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหาร
งานของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่ เป็ น ญาติ ส นิ ท กั บ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข อง
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ นตั ว แทนเพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์
ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และใน
กรณี ที่ จ ำเป็ น เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท พร้ อ มที่ จ ะคั ด ค้ า น
การกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ
6. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
7. มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ เหมาะสม หรื อ เป็ น ผู้ มี
ศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
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การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ในปี 2550 ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิ ส ระ และ
ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
ทั้งนี้ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการ
แบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและหน้าที่ใน
การบริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการ
ของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการ
อิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
โปรดดูรายละเอียดในหน้า 64 และ 66
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ก ำหนดการประชุ ม โดยปกติ ทุ ก เดื อ น
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดย
มี ก ารกำหนดวาระการประชุ ม ที่ ชั ด เจนไว้ ล่ ว งหน้ า และมี ว าระ
พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เลขานุการ
คณะกรรมการได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มระเบี ย บวาระ
การประชุมและส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วัน
ทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ
2 ชั่วโมง โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตาม
วาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม
อย่างสม่ำเสมอตลอดปี โดยได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการไว้พร้อมที่จะให้คณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ สำหรับรายละเอียดจำนวนการเข้า
ประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดปี 2550 แยกตามราย
บุคคลตามตารางข้างล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Independent Directors are Directors who work
7. Has the sufficient knowledge and proper
independently and without the influence from major experience or is a highly capable person and highly
shareholders or groups of major shareholders. recognized
Independent directors may be authorized directors as
shown in the Company’s affidavit issued by Department Aggregation or segregation of position
of Business Development, Ministry of Commerce but have
In the year 2007 the Chairman of the Board was an
no administrative authority.
Independent Director, who was not the same person as
the President. This is intended to protect the interests of
Qualifications
all parties in a fair manner and separate policy
1. Holds less than 1 percent of the voting shares monitoring and operation management. Besides, the
of the Company, its subsidiaries, group of companies, structure of the Board consists of more non-executive
and is not a person who may have a conflict of interest directors and independent directors than executive
(including related persons under Securities Act 258)
director which creates a balance of power and allows
2. Takes no part in the management of the for checks and balances in management.
Company, as well as not being an employee, staff, or 	
paid consultant in the Company or its subsidiaries or Remunerations of Directors and Management
group of companies, and is not a person who may have
Please see page 65 and 67
conflict of interest. They must hold no stake in that
manner for at least one year.
Board of Directors’ Meetings
3. Has no direct or indirect business relationship in
The Board of Directors’ Meeting is normally held
the finance or management of the Company or any of monthly, and special meetings are held additionally
its subsidiaries, associated or related companies, and is as necessary. Meeting Agendas are prepared in
not a person who may have a conflict of interest in a advance including the agenda to monitor operational
manner which causes them to lack independence.
performances. The Board’s Secretary prepares and
4. Is not a close relative of the management circulates the meeting agenda and relevant documents
or major shareholder of the Company or any of its on average 5 working days in advance, so as to allow
subsidiaries, associated or related companies and is not the Board members to study the information before
an appointed nominee acting on behalf of the Board or attending the meeting. Normally each meeting lasts
major shareholders.
about 2 hours. In 2007, the
5. Is ready to exercise full independent judgment
Board held 12 ordinary meetings which were
and, if necessary, is ready to object to the actions of attended by board members regularly throughout the
other directors or executives for the benefit of the year. Written Minutes of each Meeting were prepared,
Company.
and the adopted Minutes of Meeting were documented
6. Is able to attend Board meetings to make for scrutiny by Board members and concerned parties.
decisions in the Company’s important activities.
The 2007 Board Meeting Attendance records of each
individual member is presented in the accompanying
table

MFC Asset Management Public Company Limited
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ลำดับ

ชื่อคณะกรรมการ

การเข้า
ร่วมประชุม

จำนวน
(ครั้ง)

รวม

หมายเหตุ

1. นายณรงค์ชัย

อัครเศรณี

12

12

12/12

-

2. นายบุญศักดิ์

เจียมปรีชา

11

12

11/12

-

3. นายมนัส

แจ่มเวหา

10

12

10/12

-

4. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

9

10

9/10

-

5. นายยงยุทธ

ตะริโย

10

12

10/12

-

6. นางสาวชุมพร

รัตมงคล

11

12

11/12

-

7. นายประพันธ์

ศิริรัตน์ธำรง

12

12

12/12

-

8. นายอดิศร

ธนนันท์นราพูล

9

12

9/12

-

9. นายสุรเธียร

จักรธรานนท์

12

12

12/12

-

10. นายกริช

อัมโภชน์

8

8

8/8

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เมษายน 2550

11. นายบุญชัย

โชควัฒนา

7

8

7/8

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เมษายน 2550

12. นางสาวนิศา

เลาหสมบูรณ์

5

7

5/7

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2550

13. นายพิชิต

อัคราทิตย์

12

12

12/12

-

14. นายกำธร

ตติยกวี

3

4

3/4

ดำรงตำแหน่งถึง 20 เมษายน 2550

15. นายวิศิษฐ์

วงศ์รวมลาภ

3

4

3/4

ดำรงตำแหน่งถึง 18 พฤษภาคม 2550

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย
กำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
3 คน และไม่เกิน 6 คน และมีรองกรรมการผู้จัดการสายแผนงาน
และกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการบริหาร
2. นายมนัส
แจ่มเวหา
กรรมการบริหาร
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3.
4.
5.
6.

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล
นายยงยุทธ ตะริโย		
นายพิชิต
อัคราทิตย์
นายวิศิษฐ์
วงศ์รวมลาภ
(ดำรงตำแหน่งถึง 18/05/50)
7. นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Board of Directors’ Meetings
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Board Attendance Record
Attendance Amount
Total
Mr. Narongchai Akrasanee
12
12
12/12
Mr. Boonsak
Chiempricha
11
12
11/12
Mr. Manas
Jamveha
10
12
10/12
Mr. Chakkrit
Parapuntakul
9
10
9/10
Mr. Yongyuth Tariyo
10
12
10/12
Miss Choomporn Ratamongkul
11
12
11/12
Mr. Prapan
Siriratthamrong
12
12
12/12
Mr. Adisorn
Thananan-narapool
9
12
9/12
Mr. Surathian Chakthranont
12
12
12/12
Mr. Krit 		
Umpote
8
8
8/8
Mr. Boonchai Chokwatana
7
8
7/8
Miss Nisa
Laohasomboon
5
7
5/7
Mr. Pichit
Akrathit
12
12
12/12
Mr. Kamthorn Tatiyakavee
3
4
3/4
Mr. Visit
Vongruamlarp
3
4
3/4
List of the Board of Directors

Sub-Committees

The Board of Directors appointed Sub-Committees
to assist in the supervision of the Company’s businesses,
as follows:Executive Committee: has a minimum of 3
members and maximum of 6 members. The Senior
Executive Vice President (Corporate Planning and
Monitoring Division) serves as Secretary to the
Committee.
1. Mr. Boonsak Chiempricha 	
Chairman of the Executive Committee
2. Mr. Manas Jamveha
Executive Director
3. Mr.Chakkrit Parapuntakul
Executive Director
4. Mr. Yongyuth Tariyo
Executive Director
5. Mr. Pitchit Akrathit
Executive Director
6. Mr. Visit Vongruamlarp
Executive Director
			
(Until 18/05/2007)
7. Mr. Chaibhondh Osataphan Secretary to the 		

MFC Asset Management Public Company Limited

Notes
Since 20 April 2007
Since 20 April 2007
Since 25 May 2007
Until 20 April 2007
Until 18 May 2007

			
Executive Committee
In 2007, the Executive Committee held a total of 12
meetings.
Functions and Responsibilities of the Executive Committee:
1.		 Review company policies, including business
plans, risk management plans, budget plans, etc., as well
as ensure the alignment of targets and strategies and
compliance by related organization or sector.
2.		 Review and approve the setting up of various
funds, as assigned by the Board
3.		 Consider and approve non-routine activities
under the financial budget set by the Board.
4. Review the operational performance against
monthly targeted budget before submitting it to the
Board.
5.		 Review business process improvement, defining
the scope of work, as well as adjusting organization
structure before submitting it to the Board.
6.		 Consider any other businesses as assigned by
the Board.
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ครั้ง

โดยในปี 2550 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม ทั้งสิ้น 12

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณากลั่นกรองงานด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผนงาน
การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งติดตามผล
การดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง โครงการ
กองทุนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมัติการกระทำและนิติกรรมใดที่ไม่ใช่
เป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท
กำหนด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่จัดทำทุกเดือนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับเปลี่ยนระบบงาน การกำหนดขอบเขต
งานตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหลักทรัพย์
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิ จ ารณาการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี เ กิ ด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท 1 คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระ 3 คน เพื่อให้เป็นไปตาม
หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงาน
ความเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝ่ า ย และไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วัน
แต่ ง ตั้ ง โดยมี เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน 1 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ค่าตอบแทน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
3 คน โดยทุ ก ท่ า นเป็ นกรรมการอิ ส ระและดำรงตำแหน่ ง คราว 1. ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์
ละ 2 ปี โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ทำหน้าที่
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นเลขานุการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
2. ร้อยเอกชาญชัย ชาญชยศึก
1. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุนัย
เศาภายน
3. นายกริช อัมโภชน์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
					
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25/05/50) 4. นายกริช
อัมโภชน์
4. นายกำธร ตติยกวี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
					
(ดำรงตำแหน่งถึง 20/04/50)
5. นายสุนทร พจน์ธนมาศ
5. นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น
เลขานุการคณะกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
					
ตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ำหนดการประชุ ม เดื อ นละ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่ า ตอบแทนจะมี ก าร
หนึ่งครั้ง โดยในปี 2550 มีการประชุม ทุกเดือนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในปี 2550 มีการประชุม 11 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
ผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2550 และ
1. สอบทานรายงานทางการเงิ นของบริ ษั ท และกองทุ น การปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2551 ในภาพรวมทั้งบริษัท
ภายใต้ ก ารจั ด การของบริ ษั ท ให้ ต รงต่ อ ความเป็ นจริ ง ครบถ้ ว น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัส
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจ ประจำปี 2550 และการปรับเงินเดือนประจำปี 2551 ของกรรมการ
สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง* ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Audit Committee

The Audit Committee consists of three members. All
of three are independent directors with two-year terms of
duties. The Senior Vice President of Internal Audit
Department serves as secretary to the Audit Committee.
Members of the Audit Committee consist of the following
persons:
1. Mr. Prapan Siriratthamrong
Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Adisorn Thananan-narapool
Audit Committee Member
3. Mr. Krit Umpote
Audit Committee Member (Since 25/05/2007 - Present)
4. Mr. Kamthorn Tatiyakavee
Audit Committee Member (Until 20/04/2007)
5. Mr. Apirak Poomklin
Secretary to the Audit Committee
The audit committee holds meetings once a month.
In 2007 there was a total of 12 meetings.
Functions and Responsibilities of the Audit
Committee are:
1. Review company financial report and the
financial statements of the Company and the funds
under the Company’s management to ensure complete,
accurate, adequate and trustworthy disclosure.
2. Ensure the existence of effective internal control
and internal auditing system
3. Review the Company’s compliance with
Securities Act, and regulations set by the Stock Exchange
of Thailand or laws relating to Securities businesses.
4. Review, screen, and propose remuneration fees
for the Company’s auditors
5. Review the completeness and accuracy
disclosure of Company information in the event of
connected transaction or conflict of interest or other
consequences.
6. Prepare the Audit Committee’s Report which is
disclosed in the Company’s Annual Report, endorsed by
the signature of the Chairman of the Audit Committee.
7. Consider any other businesses as assigned by
the Board.
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Nomination and Remuneration Committee:

Nomination and Remuneration Committee consists
of 4 members of which 1 member is independent
director, and 3 members are qualified and independent
persons, in compliance with corporate governance
principle, business transparency, fairness to all parties
concerned, and to avoid future conflicts of interests.
Each member has two-year terms of duties from the date
of appointment. A secretary to the committee is
appointed by the Committee, who are:
1. Dr. Maruey Phadoongsidhi	
Chairman of Nomination and Remuneration 		
Committee
2. Capt. Charnchai Charnchayasuk
Nomination and Remuneration Committee member
3. Mr. Sunai Saubhayana	
Nomination and Remuneration Committee member
4. Mr. Krit Umpote
Nomination and Remuneration Committee member
5. Mr. Soontorn Pojthanamas
Secretary to the Nomination and Remuneration
Committee
The Nomination and Remuneration Committee holds
meetings as deemed necessary. In 2007, 11 meetings
were held to discuss the following matters:
1. Review the employee bonus for 2007 and salary
adjustments for 2008 before submitting it to the Board for
approval.
2. Evaluate and review employee performance,
employee bonus for 2007, and salary adjustments for 2008
for the President and high-level executives* before
submitting it to the Board for approval.
3. Set meeting allowances for the Board members
and those assigned to by Board members to conduct
duties.
4. Review the Board of Directors’ remuneration.
5. Review selection criteria of an Independent
Director
6. Nominate, select and propose the qualified
professionals who should be appointed Independent
Directors to replace independent directors who have
completed their due terms. (Dr. Narongchai Akrasanee as
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3. กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายให้ปฎิบัติงาน
4. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
5. แก้ไขหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ
6. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการอิ ส ระแทนกรรมการที่ ค รบกำหนดออกตามวาระ
(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และนายกำธร ตติยกวี กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ) และกรรมการอิสระที่เพิ่มใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. พิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง และการเลื่ อ นตำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง* ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาการมอบหมายและจัดสรรความรับผิดชอบของ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ 9 ก่ อ นเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมัติ
9. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปรับอัตราค่าตอบ
แทนของผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9-10) หรือผู้บริหารที่มีสัญญา
จ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โครงสร้างองค์ประกอบ
รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิด
เผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงาน
ประจำปี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือ
กรณี อื่ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
พิจารณาอนุมัติ
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการผู้ จั ด การ รวมถึ ง การให้ ค วามเห็ น ในการแต่ ง ตั้ ง
ผู้บริหารระดับสูง* อื่นๆ ของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่า
ตอบแทนกรรมการ** กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง*
ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5. ประเมินผลงานกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้ได้
รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึง
ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และเสนอความเห็ น ต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอน
พนักงานตั้งแต่ระดับ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง*
ของบริษัท
8. พิ จ ารณากลั่ นกรองโครงสร้ า งค่ า ตอบแทน และผล
ประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของพนักงานบริษัท ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหาร
รายที่สี่ทุกราย โดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หาก
ตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่ สำหรับ
บริ ษั ท ฯ ในปั จ จุ บั นถื อ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท มี ทั้ ง หมด
6 ราย กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ (1), รองกรรมการผู้จัดการ
(3), และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (2)
** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความรวมถึงกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้รับมอบหมาย
อำนาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการ
5 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีผู้อำนวย
การฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังมีรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายพิชิต
อัคราทิตย์	
กรรมการ
3. นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์
กรรมการ
4. นายสุนทร
พจน์ธนมาศ
กรรมการ
5. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 30 พฤศจิกายน 2550)
6. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Independent Director and Chairman of the Board;
Mr. Prapan Siriratthamrong as Independent Director and
Chairman of Audit Committee; Mr. Kamthorn Tatiyakavee
as Independent Director and Director of Audit
Committee) and new independent directors for the
approval of the Board and Shareholders.
7. Review nomination and promotion of high-level
executives * before submitting it to the Board for
approval
8. Review the assignment and nomination of
responsibilities for all level 9 executives before submitting it
to the Board for approval
9. Define the standards and guidelines for
adjusting the remuneration for high-level executives
(level 9-10) or executives under term contracts.
Functions and Responsibilities of the Nomination
and Remuneration Committee are:
1. Set policies and guidelines regarding structure,
composition and qualifications of directors and members
of subcommittees who have been appointed and given
responsibilities and authorities by the Board, and to
disclose the details of the policy and nomination process
in the annual report.
2. Nominate, select, and propose qualified
candidates for appointment to the Board to replace
Board members who have completed their term or must
retire for other reasons, for the consideration of the Board
and shareholders.
3. Nominate, select and propose candidates for
appointment as President, as well as advise the Board on
the appointment of other senior executives**.
4. Set policies, guidelines, and procedures
concerning remuneration of directors**, President, and
senior executives, as well as other relevant benefits for
the approval of the Board.
5. Evaluate the performance of Directors and the
President and recommend Appropriate remuneration
that is commensurate with their duties and responsibilities
and linked to the Company’s performance. The
Committee may consider the industry’s standards as a
benchmark in assessment.
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6. Oversee the preparation of a succession plan
for the President to submit for the consideration of the
Board.
7. Review and advise the Board regarding the
appointment, transfer and dismissal of the President, and
senior executives
8. Review and recommend the structure of
remuneration and other related benefits for employees
before submitting to the Board for approval.
* Senior executives** means the President, 4 top ranked
executives under the President, and level 4 executives,
except accounting or financial manager if this position is
not in level 4. The Company currently has 6 senior
executives: The President, 3 Senior Executive Vice
Presidents and 2 Executive Vice President (as of 31
December 2007)
**Remuneration for Director also includes directors in
subcommittees who have been appointed direct duties
and responsibilities by the Board of Directors.
Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of five
directors with two-year terms. The first Senior Vice
President of the Risk Management Department serves as
Secretary to the Committee. The Risk Management
Committee consists of the following persons:
1. Mr. Surathian Chakthranont
Chairman of the Risk Management Committee
(Independent Director)
2. Mr. Pitchit Akrathit
Risk Management Committee member
3. Mr. Chaibhondh Osataphan
Risk Management Committee member
4. Mr. Soontorn Pojthanamas
Risk Management Committee member
5. Mr. Jesadavat Priebjrivat
Risk Management Committee member
(until 30/11/2007)
6. Mr. Chareonchai Lengsiriwat Secretary to the Risk
Management Committee
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดกรอบกลยุทธ์ แนวทางและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการที่
สามารถสะท้อนและบรรลุตามกรอบ กลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุม
ทั่วองค์กร
3. พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4. ติ ด ตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน
และแนวโน้ ม ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากปั จ จั ย ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกในอนาคต
5. รายงานสถานะความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษาและทบทวนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุง ให้เป็นไปตามหลักการการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์กรการกำกับดูแล
2. จัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. ปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึก
ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
5. ศึกษาพัฒนาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแล กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กิ จ การที่ ดี (Good Corporate-Governance Committee)
โดยในปี 2550 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ดังต่อไปนี้
ที่ดีมีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง
1. นายพิชิต
อัคราทิตย์
ทั้ ง นี้ ใ นระหว่ า งปี 2550 ถึ ง เดื อ น มี น าคม 2551
ประธาน
คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีส่วนผลักดันให้
2. นายสุนทร
พจน์ธนมาศ
เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
รองประธาน
ด้ า นนโยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ ได้ แ ก่ การปรั บ ปรุ ง
3. นายชัยพนธ์
โอสถาพันธุ์	
นโยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตามแนว
สมาชิก
ทางการปฏิบัติที่ดีให้มีความครบถ้วนเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอ
4. นางกาญจนา โรจวทัญญู
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
สมาชิก
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1/07/50 ถึงปัจจุบัน)
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
5. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อ
สมาชิกรองกรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งถึง 30/11/50)
ควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงาน
6. นางประไพศรี นันทิยา	
การสื่ อ สาร และระบบสารสนเทศเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สมาชิก (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 6/01/50 ถึงปัจจุบัน)
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่วาง
7. นางวรลักษม์ เสน่ห์ลักษณา
ไว้ และช่ ว ยลดความเสี่ ย งหรื อ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นทั้ ง
สมาชิก
จากปั จ จั ย ภายในและภายนอกองค์ ก ร โดยจั ด ให้ มี ร ะบบการ
8. นางสุวรรณา วัฒนลี
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมการควบคุมภายในในระดับบริหาร เช่น
สมาชิก (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 7/01/50 ถึงปัจจุบัน)
อำนาจการอนุมัติของผู้บริหาร การควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวกับ
9. นายกฤษฎา
ฉัตรบรรยง
การปฏิบัติงานภายในบริษัทและการดูแลทรัพย์สิน และการควบคุม
สมาชิก	
ภายในในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น ของบริ ษั ท รวมทั้ ง มี
10. นายอภิรักษ์
พุ่มกลิ่น		
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและ
สมาชิก
ข้ อ กำหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งและตรวจสอบภายในเพื่ อ ตรวจสอบการ
11. นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ปฏิ บั ติ ต ามระบบที่ ว างไว้ โดยมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการรายงาน
สมาชิก
ผลการตรวจสอบ และมีการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดและ
12. นายศักดิ์ชัย
ตั้งวัฒนาพาณิชย์
ประเมิ นความเสี่ ย งของกิ จ การ กำหนดมาตรการป้ อ งกั น และ
สมาชิกและเลขานุการ
จัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงาน
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11. Mr. Chareonchai Lengsiriwat
Functions and Responsibilities of Risk Management
		 Committee member
Committee

12. Mr. Sukchai Tangvattanapanit
		 Committee member & Secretary to the
		 Committee
The Good Corporate Governance Committee has
the following functions and responsibilities:
1. Review and revise the Company’s existing good
corporate governance system to improve and align it
with good corporate governance principles stipulated by
regulatory authorities.
2. Prepare an improvement plan to ensure the
Company’s good corporate governance by coordinating
with relevant departments
3. Examine and monitor compliance with
corporate governance principles by relevant
departments.
Good Corporate Governance Committee
4. Foster a corporate culture which recognizes
The Company has established a Good Corporate
Governance Committee consisting of the following 10 corporate governance practices, cultivating
understanding in the matter and cooperation to ensure
members:
the Company’s good corporate governance practices.
1. Mr. Pitchit Akrathit
5. Study and develop good corporate
		 Chairman of Good Corporate Governance
governance practices adopted domestically and
		 Committee
internationally in order to apply it in improving the
2. Mr. Soontorn Pojthanamas	
Company’s good corporate governance.
		 Vice Chairman
In 2007, the Good Corporate Governance
3. Mr. Chaibhondh Osataphan
Committee held two meetings. Between 2007 and March
		 Committee Member
	
2008, the Good Corporate Governance Committee was
4. Mrs. Kanjana Rojawattanyu
		 Committee member (Since 1/07/2007 - Present) the diving force behind the following Corporate
Governance practices:
5. Mr. Jesadavat Priebjrivat
Corporate Governance Policy.
		 Committee member (Until 30/11/2007)
Making improvements so that the Company’s
6. Mrs. Prapaisri Nuntiya				
corporate
governance policy is more accurate and
		 Committee member
complete, before submitting it to the Board for approval.
		 (Since 6/01/2007 to Present)
Systems of Internal Control & Internal Audit
7. Mrs. Voraluck Sanehluxana		
		 Committee member (Until 15/11/2007)
Internal Control
8. Mrs. Suwanna Wattanalee
The Company recognizes the important role of the
		 Committee member (Since 7/01/2007 - Present)
system of Internal Control in supervising all aspects of
9. Mr. Krisada Chatbunyong
work, including operation, communication, and
		 Committee member
information technology to be more effective, lawful, inline
10. Mr. Apirak Poomklin
with goals, and reducing risk or losses that may occur
		 Committee member
from internal and external factors. The Company has
1. To review and determine the Company’s risk
management strategy, guidelines and policies
2. To set the direction of risk management
practices which reflects the nature of the organization
and can be implemented throughout the organization.
3. To review and approve risk management
strategies and operations by the Risk Management
Department.
4. To monitor and assess current risks to the
Company and the potential for future risk that may arise
from internal and external factors.
5. To report the risk situation and actions to
manage that risk to the Board.
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ของบริษัท มีระบบเตือนภัยและรายการผิดปกติล่วงหน้า และมี การดูแลเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงด้าน
โปรดดู ร ายละเอี ย ดในห้ อ ข้ อ ระบบการควบคุ ม และการ
ต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบความเสี่ยงโดย ฝ่ายตรวจสอบ ตรวจสอบภายในหน้า 84
กิจการภายใน และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายใน จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและกรรมการผู้จัดการพร้อมกัน
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established a system of internal control for management
level for instance, the authorization of executives; internal
control systems to monitor the Company’s operations and
asset control including internal controls involving the
Company’s financial systems, as well as setting up a
department to monitor that operations are in compliance
with laws and regulations, and setting internal controls to
monitor for compliance with the system that has been
laid out, and there is independence in reporting the
results of the audit. There is a risk management designed
to manage risk, calculating and assessing the risk to the
business; defining measures for risk prevention and

MFC Asset Management Public Company Limited

management, which includes the risk to the Company’s
operations; maintaining a warning system and previous
reporting of any irregularities. The Risk Management
Department is responsible for controlling various
aspects of risk apart from risk assessment by the Internal
Audit Department and Compliance Department. The
Internal Audit Department shall report the result to the
Audit Committee and the President simultaneously.

Monitoring the Use of Inside Information

Please refer to topic Systems of Internal Control and
Internal Audit see page 85

87

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ปี 2550
1. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ (MFC Energy
Fund) เป็นกองทุนรวมกองทุนแรกของไทยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
เพื่ อ สนั บ สนุ นนโยบายการพั ฒ นาและใช้ พ ลั ง งานทดแทน โดย
ลดภาระค่าใช้จ่ายการนำเข้าพลังงาน ตลอดจนลดภาวะการเกิด
เรือนกระจกซึ่งนำไปสู่โลกร้อน เอ็มเอฟซีได้เปิดตัวกองทุนดังกล่าว
ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 ด้วยมูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท
อายุ โ ครงการ 10 ปี ขณะนี้ ไ ด้ ร ะดมทุ นจากนั ก ลงทุ น สถาบั น
ได้ประมาณ 2,500 ล้านบาท จากกลุ่มสถาบันการเงิน นักลงทุน
สถาบัน และกลุ่มธุรกิจพลังงาน รวมทั้งหมด 11 แห่ง และคาดว่า
จะระดมทุนครบมูลค่าโครงการในปี 2551 กองทุนดังกล่าวเป็น
กองทุ นที่ มี น โยบายการลงทุ น โดยตรง (Direct Investment)
ในบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับพลังงาน พลังงานทดแทนและ
ธุ ร กิ จ ที่ มี ส่ ว นสนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ ด้ า นพลั ง งานที่ มี ข นาด
เงินลงทุนประมาณ 50-500 ล้านบาท เพื่อช่วยพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) จากแหล่งทรัพยากรภายใน
ประเทศ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษ
จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน
และปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยในเดือนมกราคม 2551 กองทุน
ได้ลงทุนในบริษัท อี เอสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทค้นคว้าวิจัย
และผลิ ต พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพประเภท “ไบโอดี เซล” ที่ มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กองทุนอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทที่จะเข้าร่วมลงทุนอีกเกือบ 30 แห่ง
2. กองทุ น เปิ ด เพื่ อ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ผล
กระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) กองทุนดังกล่าว
ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของกระทรวงการคลัง เพื่อช่วย
เหลื อ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ธ รณี พิ บั ติ สึ น ามิ
ใน 6 จั ง หวั ด ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
ซึ่งต้องการความช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือร่วมลงทุน
จากธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารออมสิน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,800 ล้านบาท เพื่อ
นำเงิ น ไปลงทุ น ในกิ จการที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติสึนามิ
โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นหลัก
กองทุ น สึ น ามิ รี คั ฟ เวอรี่ ฟั น ด์ เริ่ ม เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิใน 6 จังหวัด
ภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2548 โดยเน้นเข้าลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ที่ ได้ รั บ ความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ สึ น ามิ
จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัด
กระบี่ 1 ราย จังหวัดภูเก็ต 5 ราย และจังหวัดพังงา 14 ราย
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ปี 2549 มีผู้ประกอบการ 12 รายก่อสร้างปรับปรุงและ
สามารถเปิดให้บริการจำนวน 12 กิจการ โดยมีอัตราการเข้าพัก
จากนักท่องเที่ยวประมาณ 50-60%
ปี 2550 มีกิจการที่พลิกฟื้น สามารถเปิดให้บริการได้ 7 แห่ง
และช่วงต้นปี 2551 จะเปิดดำเนินการได้อีก 1 แห่งรวมทั้งหมด
20 แห่ง โดยมีอัตราการจองห้องพักเฉลี่ยสูงถึง 80% ซึ่งนับว่าการ
เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการของกองทุ น เปิ ด เพื่ อ พั ฒ นาและ
ฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ในการช่วยพลิกฟื้นธุรกิจที่ประสบภัยพิบัติสึนามิให้กลับมาเจริญ
เติ บ โตได้ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ทำให้ เ กิ ด การสร้ า งงานให้ กั บ คนงานกว่ า
3,000 ครอบครัว หรือ 10,000 ชีวิต ซึ่งเป็นการกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่น ตลอดจนฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในภาคใต้โดยรวม
3. โครงการ MFC Talent Award รุ่นที่ 4 เอ็มเอฟซีได้จัด
ทำโครงการ MFC Talent Award ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547
มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม โดยการพัฒนาบุคคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในธุรกิจจัดการกองทุน เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาด
วิชาชีพ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน
ของประเทศ กิ จ กรรมภายใต้ โครงการ MFC Talent Award
ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เยาวชนนิสิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ซึ่งจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การให้ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน การให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แข่งขัน
การบริหารกองทุนด้วยการปฏิบัติจริงจาก Simulation Game
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การดูงานที่สถาบันการเงินชั้นนำ รวมทั้ง
ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ
ยิ่ ง สำหรั บ บุ ค ลากรที่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ด้ า นการเงิ น
การลงทุนที่จะต้องอยู่บนความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยวิทยากรผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทุนของบริษัท รวมทั้ง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน
ชั้นนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวมีเงินรางวัล
และโอกาสในการศึกษาดูงานในต่างประเทศมอบให้กับทีมชนะเลิศ
และรองชนะเลิ ศ และประกาศนี ย บั ต รสำหรั บ ผู้ ผ่ า นการอบรม
ทุกคน นอกจากนี้บริษัทได้ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มี
ความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้พร้อม
ก้าวทันต่อตลาดวิชาชีพ สำหรับรุ่นที่ 4 บริษัทได้มีการแบ่งประเภท
ทีมการแข่งขันเป็นระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีรางวัลชนะ
เลิศและรองชนะเลิศให้กับทั้งสองระดับ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรม
โครงการดังกล่าวไปแล้ว 3 รุ่น รวม 144 ราย โดยจำนวนสถาบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

MFC Asset Management Public Company Limited’s
Corporate Social Responsibility Activities in 2007

1. MFC Energy Fund is Thailand’s first mutual fund
which was established to support the development and
the use of alternative energy by reducing the cost
burden from importing energy as well as reducing the
greenhouse effect which leads to global warming. MFC
launched the Fund in May 2007 with the total project
value of 4 billion baht. The term of the project is 10 years.
At the moment, it has mobilized about 2500 million baht
from investment institutions including financial institutions,
investment institutions and energy business groups, a total
of 11 institutions, and is expected to mobilize capital
to the full project value in 2008. The fund has a policy
to directly invest in companies in the energy and
alternative energy sector and businesses that support the
government’s energy policy with investment capital
estimates of 50-500 million baht, with an aim to help
develop renewable energy from domestic resources. This
clean energy can help to reduce the emission of toxic
gas from fossil fuel combustion which causes global
warming and greenhouse effect. In January 2008, the
Fund invested in E Ester Co. Ltd., a research and
development firm which produces bio energy in form of
“bio diesel” that is effective. Moreover, the Fund is in the
process of selecting almost 30 companies for further
investment.
2. Tsunami Recovery Fund was established under
the Ministry of Finance’s policy to assist businesses that
were affected by the Tsunami disaster in 6 Southern
provinces, especially tourist businesses which are in urgent
needs of recovery investment capital assistance to stay in
business. Such objective is linked to the overall economic
condition of the country. The fund is co-invested by Thai
Commercial Banks, Thai Saving Bank and the Stock
Exchange of Thailand with the total investment value of
approximately 2.8 billion baht, to invest in businesses that
were affected by the tsunami disaster, with the emphasis
mainly on small and medium businesses.
The Tsunami Recovery Fund started assisting business
operators who were affected by the Tsunami in 6
Southern provinces since 2005 by investing mainly in 20
medium and large tourist businesses that were damaged
in the Tsunami. These included 1 hotel operator in Krabi, 5
in Phuket, and 14 in Phang-Nga. In 2006, 12 operators
constructed, renovated, and re-opened their services with
the occupancy ratio of tourists at about 50-60 percent.

MFC Asset Management Public Company Limited

In 2007, 7 businesses were recovered and opened
for services and 1 business will be open in the beginning
of 2008, bringing the total number of 20. The recovered
businesses have the average occupancy rate of 80%. It
can be concluded that the assistance of businesses by
the Tsunami Recovery Fund played a significant role in
rehabilitating businesses that were affected by the
tsunami. It created jobs for more than 3,000 families or
10,000 people, distributing revenues to the locals and
restored tourist businesses in the South.
3. The Fourth MFC Talent Award Project MFC has
organised the MFC Talent Award Project continuously
since 2004 with the aims to give back to society by
developing people’s capabilities in fund management
preparing them to enter the careers market, which is an
important basis for the development of the country’s
financial and capital markets. Activities under the MFC
Talent Award Project were set up, taking into full
consideration the benefits to the youth and students of
universities who have been selected in the program. The
activities focus on both theory and practice, such as
basic knowledge on fund management, competing in
fund management by real exercise from simulation
games, teamwork activities, field trips to leading financial
institutions, as well as knowledge on the professional
ethics, which is highly important for people in the
financial and investment business, which are based on
trust and confidence. The speakers, including experts in
fund management from the company as well as speakers
from the leading academic and financial institutions, relay
their experience and knowledge to participants to
provide lessons and guidance for their future careers. The
project offers a cash award and opportunities for a work
trip abroad to the first and second teams, and
certificates for all participants that have completed the
training. Furthermore, the company has improved the
curriculum continuously to strengthen the content of the
subjects in order to provide quality youth for the job
market. In the Fourth Project, the company divided the
competition into 2 categories, graduate level and postgraduate level, and offered first and second prizes for
both categories. At present, there have been 3 classes of
trainees, a total of 144 people, with an increasing number
of academic institutions and students expressing interests
to participate in the project. The trainees acquire good
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การศึกษาและนิสิตนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมาก
ขึ้นทุกรุ่น และผู้ผ่านการอบรมโครงการมีโอกาสดีที่จะก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรมการเงินการลงทุน บริษัทได้มอบเงินรางวัลไปแล้ว
รวมมูลค่ากว่า 1,860,000 บาท

- การบริ จ าคเพื่ อ ฟื้ น ฟู มั ส ยิ ด ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจาก
อุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท
- สนั บ สนุ น การจั ด ส่ ง ผู้ แ ทนไทยไปร่ ว มการแข่ ง ขั น การ
ท่องจำ อัล กุรอาน (Dubai International Holy Quran
Award) จำนวน 50,000 บาท
- บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนมุสลิม
บ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 300,000 บาท

4. การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่างๆ จากรายได้ จากค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด
เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์
เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่
ปี 2550
ต้ อ งการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ ที่ ให้ ผ ลตอบแทน
การสนั บ สนุ น ทางด้ า นการศึ ก ษาและการช่ ว ยเหลื อ
ที่ดีรวมทั้งตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เด็กและเยาวชน โดยจัดสรรเงินบริจาคนำไปช่วยเหลือโครงการ
ไทย โดยมีนโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งกองทุน ต่างๆ ดังนี้
ได้หารือในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตาม
- โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี
หลั ก ศาสนาอิ ส ลามกั บ คณะกรรมการศาสนาของกองทุ น ทั้ ง นี้
3 ทุ น และนั ก ศึ ก ษายากจน 4 ทุ น ของคณะวิ ท ยา
ส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า ธรรมเนียมที่บริษัทได้จากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
การจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ นทร์ หลั ก สู ต ร
อิสลามิก ฟันด์จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมเงิน
วิทยาการจัดการในอิสลาม ซึ่งในปีแรกจะมอบเงินทุน
บริจาคตั้งแต่ปี 2548-2550 เป็นเงิน 1,555,000 ล้านบาท ได้แก่
จำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท แบ่งเป็นทุนเรียนดีจำนวน
70,000 บาท (อันดับที่ 1 จำนวน 30,000 บาท อันดับที่ 2
ปี 2548
และ 3 จำนวนทุ น ละ 20,000 บาท) และทุ น ยากจน
- การสนั บ สนุ นการจั ด งานการกุ ศ ล “สานใจไทยสู่ เด็ ก
จำนวน 80,000 บาท โดยทุนเรียนดีจะจัดให้ 3 ปีแรก
กำพร้าสึนามิ” จำนวน 55,000 บาท
ส่วนทุนยากจนจะให้ต่อเนื่องไปตลอด 4 ปีการศึกษา
- ถวายเงินโดยพระราชกุศล ช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ด้อย
- โครงการกองทุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเพื่ อ เยาวชนมุ ส ลิ ม
โอกาส และโรงเรียนที่ประสบภัยจากสถานการณ์ภาคใต้
140 คนใน เขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท
“มูลนิธิคุณพุ่ม” จำนวน 30,000 บาท
- โครงการสนับสนุนมูลนิธิและโรงเรียนที่ช่วยเหลือสังคม
เช่ น สตรี แ ละเด็ ก ด้ อ ยโอกาส จำนวน 200,000 บาท
ปี 2549
แบ่งเป็น
- เงินสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ชารีอะฮ์ กับ
1.		 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 50,000 บาท
นวัตกรรมทางการเงิน” จำนวน 50,000 บาท
2.		 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 50,000 บาท
- ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน
3.		 โรงเรียนวัดซองพลู 25,000 บาท
คื อ ยะลา ปั ต ตานี แ ละนราธิ ว าส จั ง หวั ด ละ 30 ทุ น
4.		 โรงเรียนวัดตึก 25,000 บาท
รวมเป็นทั้งสิ้น 570,000 บาท
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chances of entering into the financial and investment
industry. The company has given away cash awards of
over 1,860,000 baht.
4. Donation from the proceeds of the fee from the
MFC Islamic Fund for scholarship and for helping society
The MFC Islamic Fund was set up in response to the
demand of investors who want to invest in various
securities that give good returns, including equity
instruments registered at the Stock Exchange of Thailand.
It has investment policy that is in accordance with Islamic
law. The Fund has consulted with the Fund’s Religion
Committee regarding the principles for the selection
criteria. Part of the fees which the company received
from the MFC Islamic Fund has been donated to help the
society in several ways, with the total donation from 20052007 of 1,555,000 million baht, as follows;
2005
- supporting the charity event “Thai heart to Tsunami
orphans” 55,000 baht
- donation to the “Khun Poom Foundation” to
help the orphans and schools affected by the
Tsunami 30,000 baht
2006
- sponsoring the workshop on “Shariah and
financial innovations” 50,000 baht
- Scholarships for students in 3 Border provinces of
Yala, Pattani and Narathiwat. 30 scholarships for
each province. Total 570,000 baht
- donation for restoration of mosques damaged
by flood in the South 50,000 baht

MFC Asset Management Public Company Limited

- supporting Thai Competitors to enter the Dubai
International Holy Quran Award 50,000 baht
- Donation for assistance to flood victims in Ban
Yang Muslim Communities, Phang District, Chiang
Mai 300,000 baht
2007
- Supporting education and helping children and
youth by contributing to the following projects:
- Education fund project, 3 scholarships for
outstanding students, 4 scholarships for
underprivileged students for the faculty of
management, Songkla Nagarin University, Islamic
management division. In the first year, the fund
awarded 150,000 baht, with 70,000 baht going
to outstanding student scholarships (30,000 baht
for first place and 20,000 baht each for second
and third places) and 80,000 baht to scholarships
for underprivileged students. The scholarships for
outstanding students will cover the first 3 years
and the scholarships for underprivileged students
will cover all 4 academic years
- Education support fund project for 140 Muslim
youth in Chiang Mai 100,000 baht
- Project to support foundations and schools that
help society such as underprivileged women and
children 200,000 baht;
1. foundation for children with disabilities 50,000
baht
2. Bang Gruay charity school 50,000 baht
3. Wat Song Plu School 25,000 baht
4. Wat Tuek School 25,000 baht
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เอ็ ม เอฟซี พ าที ม ชนะเลิ ศ และรองชนะเลิ ศ โครงการ MFC Talent Award รุ่ นที่ 3 ทั ศ นศึ ก ษาที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ หั่ ง เส็ ง ซิ ตี้ ก รุ๊ ป
และบาร์เคลย์ โกลบอล อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ณ เกาะฮ่องกง
Winners & Runner-ups of the 3rd MFC Talent Award visited Hang Seng Index & Barclays Global Investors
Service in Hong Kong

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บลจ. เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
และประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ MFC Talent Award

เอ็มเอฟซี มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน 400,000 บาท
จากค่ า ธรรมเนี ย มของกองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี อิ ส ลามิ ก ฟั นด์
ให้แก่เด็ก เยาวชน และมูลนิธิช่วยเหลือสังคม

Dr. Narongchai Akrasanee, Chairman of the Board of
MFC Asset Management Public Company Limited,
awarded the winners & certified participants of their
involvement in the 3rd MFC Talent Award

MFC granted a financial support worth 400,000 Baht to
children, youths and social service foundation through
fees earned from MFC Islamic Fund
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ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นประธานในพิธีลงนามการร่วมลงทุนของกองทุนเปิด เอ็มเอฟซี
เอนเนอร์ จี ฟั นด์ ซึ่ ง เป็ นกองทุ น พลั ง งานกองทุ น แรกของไทย
ระหว่าง บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ธนาคารโลก และ
สถาบันชั้นนำด้านการเงินและพลังงาน

กองทุ น เปิ ด เพื่ อ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สึนามิจัดพิธีลงนามมอบเงินลงทุนแก่ผู้ประกอบการ และลงนาม
ในสั ญ ญาจองซื้ อ หุ้ น กู้ เพื่ อ ลงทุ น ในกิ จ การของผู้ ป ระกอบการ
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อต้นปี 2548

Signing Ceremony of The Tsunami Recovery Fund Project
Dr. Chalongphop Sussangkarn, Finance Minister, hosted was held at the Stock Exchange of Thailand in early 2005
MFC Energy Fund Signing Ceremony between MFC, the
World Bank and leading finance & energy institutions

กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิจัดพิธีลงนาม
มอบเงิ น ลงทุ น แก่ ผู้ ป ระกอบการ และลงนามในสั ญ ญาจองซื้ อ หุ้ นกู้ เพื่ อ ลงทุ น
ในกิจการของผู้ประกอบการ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อต้นปี 2548
Signing Ceremony of The Tsunami Recovery Fund Project was held
at the Stock Exchange of Thailand in early 2005
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คณะผู้ บ ริ ห ารเอ็ ม เอฟซี ต รวจความคื บ หน้ า
โครงการกองทุ น เปิ ด เพื่ อ พั ฒ นาและฟื้ น ฟู
กิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ ที่เขาหลัก
จ. พังงา เมื่อเดือนมกราคม 2550
MFC Top Executives checked the
progress of the Tsunami Recovery
Fund Project at Kao Lak District,
Phang-nga in January 2007
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บุคลากร
ณ สิ้ น ปี 2550 บริ ษั ท มี พ นั ก งานทั้ ง สิ้ น 210 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คน สังกัดกรรมการ
ผู้จัดการ จำนวน 2 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน จำนวน
3 คน สายแผนงานและกำกับดูแล จำนวน 18 คน สายการขาย
และการตลาด จำนวน 70 คน สายบริหารกองทุน จำนวน 33 คน
สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป จำนวน 62 คน และสายพัฒนา
ธุรกิจ จำนวน 18 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2550 บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนของพนั ก งาน (รวม
ผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 180 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน
โบนัส และเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
จึงมีการกำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มี
ความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงาน

ได้ เ ข้ า รั บ การอบรมสั ม มนากั บ สถาบั น ภายนอกที่ เ ชี่ ย วชาญ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และร่วมกันผลักดันให้องค์กร
เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning Organization) รวม
ทั้งบริษัทยังคงเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ทั้ ง นี้ ในปี 2550 บริ ษั ท ได้ ด ำเนิ นการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
พนักงานดังนี้
1. การฝึกอบรมบริษัทจะเน้นความรู้ด้าน Management
Skills, Business Conceptual Skills และ Technical Skills
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานด้ า นภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของพนั ก งานในการขยายธุ ร กิ จ กั บ ต่ า ง
ประเทศ
3. เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการเรี ย นรู้ แ ละเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
พนักงาน บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร CFA
และ CISA ให้กับพนักงาน และยังส่งเสริมการสอบเพื่อให้พนักงาน
ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 353/2550 เมื่อวันที่ 21
ธันวาคม 2550 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั รว่ มกบั ฝา่ ยจดั การ โดยมคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้ารว่ ม
ประชุมด ้วย ซึ่งร ะบบการควบคุมภ ายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระ
สำคัญ 5 ส่วนดว้ ยกนั คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และก ารส ื ่ อ สารข ้ อ มู ล และร ะบบก ารต ิ ด ตามแ ละป ระเมิ น ผ ล
คณะกรรมการมคี วามเห็นวา่ บริษทั มรี ะบบการควบคุมภายในในเรือ่ ง
ที่ทำการประเมินดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2550 ได้ให้
ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำคัญของระบบการควบคุมภายในดา้ นบญ
ั ชีทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญตอ่ การแสดงความเห็นตอ่ งบการเงินของบริษทั สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

Human Resources
As of December 2007, the company had a total of
210 employees, including 4 senior executives with 2 under
the President, 3 internal auditors, 18 in Corporate Planning
and monitoring Division, 70 in Sales and Marketing
Division, 33 in Fund Management Division, 62 in Operation
and Administration Division, and 18 Business Development
Division.

employee’s professionalism according to internally
accepted standards, encouraging employees to attend
training seminars with expert institutes both domestically
and internationally, and growing the culture of a learning
organization. Furthermore, the Company places emphasis
on employee’s good governance in line with Corporate
Governance principles and business ethics.

Total Staff Remuneration

In 2007 the Company implemented the following
human resource development programs:
1. Training programs emphasizing management
skills, business conceptual skills and technical skills
2. Increasing the employee’s proficiency in
English to prepare for the business’s expansion overseas.
3. Scholarships awarded to employees to
undertake the CFA /CISA Educational Program in
addition to sponsoring employees to obtain licenses
related to the nature of the Company’s businesses.

As of 2007, the Company’s expenses in terms of
staff remuneration (including all executives) was Baht 180
million (in the form of fixed salaries, bonuses, and
provident funds)

Human Resource Development

The company highly recognizes the importance of
human resources development and has laid out a human
resources development plan in line with the vision mission
and core values of the Company, emphasizing the

Internal Control
The Opinion of the Board of Directors
The Company’s internal control system was
reviewed at the 353/2007 Board meeting on 21
December 2007, which the Audit Committee also
attended. The internal control system being reviewed
comprised 5 aspects, namely organization and the
environment, risk management, management control,
information and reporting system, and monitoring and
evaluation system. The Board was satisfied that the
Company had appropriate and sufficient internal control
systems for the aspects under review. 

MFC Asset Management Public Company Limited

The Opinion of the External Auditor
The Company’s external auditor, Mr.Prawit
Viwanthananut (Certified Public Accountant
Registration No.4917) of ANS Audit Co., Ltd. had
examined the Company’s financial statements for the
year 2007 and had stated in the auditor’s report that no
shortcomings were detected in the internal control
system on accounting which materially affected the
auditor’s opinion regarding the Company’s financial
statements for the year ended 31 December 2007.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยว
กับการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจ
สอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมผี อู้ ำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบกจิ การภายในทำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมี
ความจำเป็น
ในรอบปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ม ีการประชุมและ
เสนอรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษทั 12 ครัง้ ประชุมรว่ มกบั ผบู้ ริหาร
1 ครั้ง และประชุมร ่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง
คณะก รรมการต รวจส อบได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ห ลั ก อ ั น ได้ แ ก่
การสอบทานและการดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้ง ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบกับรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ
งบการเงินทั้งรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อ ก ำหนดข องส ำนั ก งานค ณะก รรมการก ำกั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข องบริษัท จัดให้มีการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และรายการระหว่างกัน รวมถึง การพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทในปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเพียงพอ

นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล		
กรรมการตรวจสอบ

นายกริช อัมโภชน์
กรรมการตรวจสอบ
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Statement of the Audit Committee
The Audit Committee was appointed by the Board
of Directors to ensure and enhance effective good
corporate governance practices. The Committee is
composed of three independent directors with Head of
the Internal Audit Department serving as the Committee
Secretary. The Committee has a monthly meeting or
more frequently if necessary. 
In 2007, the Committee had 12 meetings, reports
on which were submitted to the Board of Directors. In
addition, the Committee held a meeting with the
Management Team and a meeting with the External
Auditor. 
The Committee implemented its principal activities
including reviews of the internal control system and
making recommendations to enhance its effectiveness
and efficiency, approval of the Auditor’s reports on the

quarterly and the annual financial statements. In
addition, the Committee implemented reviews of the
Company’s operations to ascertain compliance with the
securities and exchange law, rules and regulations
prescribed by the Office of the Securities and Exchange
Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand
(SET) and other applicable laws and regulations, as well as
disclosure of information concerning potential conflicts of
interest and related-party transactions. The Committee was
also obliged to select and propose the appointment of
the External Auditor and its remuneration.   
In the Committee’s opinion, the existing internal
control system of the company is appropriate and
sufficient.

Mr. Prapan Siriratthamrong
Chairman, Audit Committee

Mr. Adisorn Thananan-narapool
Member, Audit Committee

Mr. Krit Umpote
Member, Audit Committee

MFC Asset Management Public Company Limited
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) และบริษัทย่อย - บริษัท เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จำกัด (MFH) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2550 สามารถสรุปได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1. ธนาคารทหารไทย (TMB) เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ MFC

2. ธนาคารออมสิน (GSB)

3. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ MFC

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10%
ของทุนจดทะเบียน

รายการระหว่างกัน
MFC
MFH
MFC ฝากเงินกับ
TMB (กระแสรายวัน)
MFH ฝากเงินกับ
TMB (ฝากประจำ)
MFH ฝากเงินกับ
TMB (ออมทรัพย์)
TMB ถือหน่วย
ลงทุนของ MFC
GSB ถือหน่วย
ลงทุนของ MFC
MFC ฝากเงินกับ
KTB (ออมทรัพย์)
-

ข้อมูลอื่น2
อ = 0.00%

MFH ฝากเงินกับ
GSB (ฝากประจำ)

1,113.18
บาท

อ = 2.75%

-

3,512.62
ล้านบาท
13,845.24
บาท
1,236.07
บาท
12,762.67
บาท
877.68
ล้านบาท

-

MFH ฝากเงินกับ
KTB (ฝากประจำ)
MFH ฝากเงินกับ
KTB (ออมทรัพย์)
KTB ถือหน่วยลงทุน
ของ MFC

4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
(GHB)
รายใหญ่ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10%
ของทุนจดทะเบียน

MFC ฝากเงินกับ
GHB
(ฝากประจำ(3))

5. บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง
จำกัด (TOLC)

TOLC ถือหน่วย
ลงทุน ของ MFC

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ MFC
(ธนาคารทหารไทย)
ถือหุ้นเกิน 10%
ของทุนจดทะเบียน

มูลค่า1
0.55
ล้านบาท
1,107.16
บาท
2,138.65
บาท
3,307.69
ล้านบาท

-

อ = 2.25.%
อ = 0.50%
-

อ = 0.00%
อ = 2.00%
อ = 0.50%
-

-

3.54
ล้านบาท

อ = 0.25%3

MFH ฝากเงินกับ
GHB (ฝากประจำ)

5,480.85
บาท

อ = 2.75%

-

23.92
ล้านบาท

-

หมายเหตุ : 1 มูลค่า ณ วันส ิ้นปี 2550
2
อ = อัตราดอกเบี้ยต่อป ี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
3
อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝ ากประจำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.25%) สำหรับเงินฝากเพื่อค ้ำประกันการกยู้ ืมเงินเพื่อที่
อยู่อาศัยซึ่งเป็นส วัสดิการของพนักงานบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมดังกล่าว
ขา้ งตน้ บริษทั ได้คำนึงถงึ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดงั กล่าววา่ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และถอื เสมือนเป็น
รายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผทู้ ี่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
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Connected Transactions
Transactions with connected parties conducted by MFC Asset Management Public Company Limited and its
subsidiary MF Holdings Company Limited (“MFH”) in 2007 are summa rized in the table below.
Type of transaction with
MFC
MFH
Transaction
Value1
1. Thai Military Bank Major shareholder
Current Account
Baht 0.55
(TMB)
with TMB
Million
Fixed deposit
Baht 1,107.16
with TMB
Savings deposit Baht 2,138.65
with TMB
TMB invested in
Baht 3,307.69
funds under MFC’s
Million
management
2. Goverment
Major shareholder
Fixed deposit
Baht 1,113.18
Savings Bank
with GSB
(GSB)
GSB invested in
Baht 3,512.62
funds under MFC’s
Million
management
3. Krung Thai Bank One of MFC’s major
Savings deposit with
Baht 13,845.24
(KTB)
shareholders
KTB
(Ministry of Finance) held
Fixed deposit
Baht 1,236.07
more than 10% of KTB’s
GSB
registered capital
Savings deposit Baht 12,762.67
with KTB
KTB invested in
Baht 877.68
funds under MFC
million
management
4. Government
One of MFC’s major
Fixed3 deposit with
Baht 3.54
Housing
shareholders (Ministry
GSB
million
Bank (GHB)
of Finance) held more
than 10% of GHB’s
registered capital
Deposit with
Baht 5,480.85
GHB
Name of connected Relationship with MFC
party

5. Thai Orix Leasing
Co., Ltd. (TOLC)

Note :

One of MFC’s major
shareholders (Thai
Military Bank) held more
than 10% of TOLC’s
registered capital

TOLC invested in
funds under MFC’s
management

-

Baht 23.92
million

Other
Information2
i = 0.00%
i = 2.25%
i = 0.50%
i = 2.75%
i = 0.00%
i = 2.00%
i = 0.50%
i = 0.25%3
i = 2.75%
-

Value as at 31 December 2007.
i = annual rate of interest, year-end average
3
i = GHB’s 1-year fixed deposit rate (currently 0.25%) applied to deposits for guarantee of housing loans to MFC’s employees which are part
of MFC’s employee benefits package
1
2

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.

MFC Asset Management Public Company Limited
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การถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการและคณะจัดการ

Holding of MFC Shares by Directors and the Management

รายชื่อ
Name

คณะกรรมการ/Board of Directors

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
Mr. Narongchai Akrasanee
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
Mr.Boonsak Chiempricha
นายมนัส แจ่มเวหา
Mr. Manas Jamveha
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
Mr. Chakkrit Parapuntakul
นายยงยุทธ ตะริโย
Mr. Yongyuth Tariyo
นางสาวชุมพร รัตมงคล
Miss Choomporn Ratamongkol
นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
Mr. Prapan Siriratthamrong
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
Mr. Adisorn Thananan-narapool
นายสุรเธียร จักรธรานนท์
Mr. Surathian Chankthranont
นายพิชิต อัคราทิตย์
Mr. Pitchit Akrathit
นายกริช อัมโภชน์
Mr. Krit Umpote
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย. 50 - ปัจจุบัน)
นายบุญชัย โชควัฒนา
Mr. Boonchai Chokwatana)
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 เม.ย. 50 - ปัจจุบัน)
นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์
Miss Nisa Laohasomboon)
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 25 พ.ค. 50 - ปัจจุบัน)
นายกำธร ตติยกวี
Mr. Kamthorn Tatiyakavee
(ดำรงตำแหน่งถึง 20 เม.ย. 50)
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
Mr. Visit Vongruamlarp
(ดำรงตำแหน่งถึง 18 พ.ค. 50)
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จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2549

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2550

Number of MFC Share Held in
2006 (Closing of the Share Register
Book on 31 December 2006)

Number of MFC Share Held in
2007 (Closing of the Share Register
Book on 31 December 2007)

(ปิดสมุดทะเบียน
ณ 31 ธันวาคม 2549)

(ปิดสมุดทะเบียน
ณ 31 ธันวาคม 2550)
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รายชื่อ
Name

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2549

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2550

Number of MFC Share Held in
2006 (Closing of the Share Register
Book on 31 December 2006)

Number of MFC Share Held in
2007 (Closing of the Share Register
Book on 31 December 2007)

(ปิดสมุดทะเบียน
ณ 31 ธันวาคม 2549)

(ปิดสมุดทะเบียน
ณ 31 ธันวาคม 2550)

คณะจัดการ/The Management
นายพิชิต อัคราทิตย์
Mr. Pitchit Akrathit
นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์
Mr. Chaibhondh Osataphan
นายสุนทร พจน์ธนมาศ
Mr. Soontorn Pojthanamas
นายสมพร บุรินทราธิกุล
Mr. Somporn Burintrathikul
นางประไพศรี นันทิยา
Mrs. Prapaisri Nuntiya
นางนิภาพรรณ รี้พลกุล
Mrs. Nipapan Reepolkul
นายชาญ พวงสุดรัก
Mr. Charn Puangsudrak
นางจิราพร บุญวานิช
Mrs. Jiraporn Boonvanich
นายนพพร ลิมปวุฒิวรานนท์
Mr. Nopporn Limpavuttivaranon
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
Mrs. Pannarat Bhanpato
นางโศภิดา ลู่วีระพันธ์
Mrs. Sopida Luveeraphan
นายศุภกร สุนทรกิจ
Mr Supakorn Soontornkit
นายตริณญ์ อินทรโอภาส
Mr. Trin Indra-Opas
นางกาญจนา โรจวทัญญู
Mrs. Kanchana Rojvatunyu
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ก.ค. 50 - ปัจจุบัน)
นางอภิรดี พิชัยศรทัต
Mrs. Apiradee Bijaisoradat
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 พ.ย. 50 - ปัจจุบัน)
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
Mr. Jesadavat Priebjrivat
(ดำรงตำแหน่งถึง 30 พ.ย. 50)
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ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2550 นับว่าเป็น
ที่น่าพอใจ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตลาดในเชิงรุกมาก
ขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเพิ่มขนาดของกองทุนรวมที่มีอยู่เดิม
และจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
โดยใช้นวัตกรรมทางการลงทุนทท่ี นั สมัย โดยได้จดั ตง้ั กองทุนรวมใหม่
จำนวนทั้งสิ้น 14 กองทุน มีมูลค่าท รัพย์สินสุทธิรวม 7,188 ล้านบาท
ประกอบด้วย กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น 5 กองทุน กองทุนรวม
ที่ลงทุนในต่างประเทศ 7 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
2 กองทุน
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท รายได้รวมของบริษัทใน
ปี 2550 เท่ากับ 529.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 420.29 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขน้ึ คดิ เป็นรอ้ ยละ 25.91 ในขณะทค่ี า่ ใช้จา่ ยในการดำเนินงาน
ในปี 2550 เท่ากับ 369.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั 300.42 ล้านบาท
ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.10 ส่งผ ลให้กำไรสุทธิของบริษัท
เพิ่มข ึ้นร้อยละ 30.74 จาก 88.09 ล้านบาท หรือ 0.73 บาทต่อหุ้น
ในปี 2549 เป็น 115.17 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทตอ่ หนุ้ สาเหตุทก่ี ำไร
สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทซึ่งได้จาก
ค่าธรรมเนียมและบริการเพิม่ ขน้ึ จาก 372.43 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น
463.70 ล้านบาท ในปี 2550 หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.51 ในขณะที่
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจาก 1.10 ล้านบาท เป็น 16.82
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ1,429.09

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีหนี้สินจำนวน 108.30 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2550 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.84 จาก 88.16 ล้านบาท ณ สิ้นป ี 2549 ในขณะที่
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34 จาก 1,285.88 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2549 เป็น 1,328.77 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2550

รายได้

บริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก
372.43 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 463.70 ล้านบาท ในปี 2550 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.51 ในขณะที่รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล
ลดลงร้อยละ 5.48 จาก 40.31 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 38.10 ล้าน
บาทในปี 2550 และยังมีส่วนแบ่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก
16.82 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีก 10.56 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.91 จาก 420.29 ล้านบาทใน
ปี 2549 เป็น 529.18 ล้านบาทในปี 2550

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ในปี 2550 เท่ากับ 369.83
ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 300.42 ล้านบาท ในปี 2549 หรือเพิ่มขึ้น
รอ้ ยละ 23.10 โดยคา่ ใช้จา่ ยทเ่ี พิม่ ขน้ึ เป็นคา่ ธรรมเนียมและบริการจา่ ย
จาก 14.05 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 59.37 ล้านบาท ในปี 2550
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 322.56

บริษทั มสี นิ ทรัพย์รวม 1,437.07 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กำไรสุทธิ
2550 เพิม่ ขน้ึ รอ้ ยละ 4.59 จาก 1,374.04 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2549 โดย
จากการที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปี 2550 เพิ่มขึ้นและ
สนิ ทรัพย์ในปี 2550 ประกอบดว้ ยเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน รายได้รวมเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.74 จาก 88.09
จำนวน 301.96 ล้านบาท หรือร ้อยละ 21.01 ของจำนวนสินทรัพย์ ล้านบาท หรือ 0.73 บาทต่อหุ้นในปี 2549 เป็น 115.17 ล้านบาท
ทั้งหมด เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน จำนวน 660.63 หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ในปี 2550
ล้านบาท หรือร้อยละ 45.97
หมายเหตุ ตัวเลขดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเลขจากงบการเงินรวมของบริษัท
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Operational Performance
Operating results for 2007 showed considerable
improvement. This is attributed to more aggressive
marketing. Emphasis was placed on increasing the size of
existing funds and launching new funds using state-of-theart fund management techniques to meet investors
demand. Fourteen new funds totaling net asset value of
Baht 7,188 million were set up comprising 5 flexible
portfolio funds, 7 foreign investment funds and 2 long
term equity funds.
In 2007, total revenue increased 25.91% from Baht
420.29 million to Bath 529.18 million while operation
expense raised 23.10 percent from Baht 300.42 million in
2006 to Baht 369.83 million in 2007. As a result, net profit
increased 30.74 percent from Baht 88.09 million or Baht
0.73 per share in 2006 to Baht 115.17 million or Baht 0.96
per share. The significant reason was the increasing in
core revenue from management fees and service fees
from Baht 372.43 million in 2006 to Baht 463.70 million in
2007 or increasing 24.51 percent. Meanwhile the profit
sharing in joint company increased from Baht 1.10 million
to Baht 16.82 million or 1,429.09 percent.

Liabilities and Shareholders’ Equity

Total liabilities increased 22.84 percent from Baht
88.16 million at the end of 2006 to Baht 108.30 million at
the end of 2007. Over the same period, shareholders’
equity increased 3.34 percent from Baht 1,285.88 million
at the end of 2006 to Baht 1,328.77 million at the end of
2007.

Revenues

In 2007, revenue from management fee and
service fee increased 24.51 percent form Baht 372.43
million in 2006 to Baht 463.70 million. While interest and
dividend income declined 5.48 percent from Baht 40.31
million in 2006 to Baht 38.10 million in 2007. In addition
there was contribution from the subsidiary company and
joint company totaling Baht 16.82 million and other
revenue totaling Baht 10.56 million. As a result, total
revenues increased 25.91 percent from Baht 420.29 million
in 2005 to Baht 529.18 million in 2007.

Expenses

Operating expenses in 2007 raised 23.10 percent
Assets
from Baht 300.42 million to Baht 369.83 million. The
Total assets increased 4.59 percent from Baht increasing expenses was 322.56 percent being from the
1,374.04 million at the end of 2006 to Baht 1,437.07 million raising of the management fee and service fee from Baht
on 31 December 2007. These comprised cash and deposits 14.05 million in 2006 to Baht 59.37 million in 2007.
with the financial institution totaling Baht 301.69 million or
21.01 percent of the net asset, and the investment in debt Net profit
instrument and security totaling Baht 660.63 million or 45.97
While operating expenses and the total revenues in
percent.
2007 increased then the net profit raised 30.74 percent
from Baht 88.09 million or 0.73 Baht per share in 2006 to
Baht 115.17 million or 0.96 Baht per share in 2007.
Note : The above figures are derived from the consolidated
financial statements.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ซึ่งเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับมีการใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การที่มีเหตุผลในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปที่ใช้ข้อมูล
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภ ายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อ ย่างมีเหตุผลว่าข้อมูล
ในรายงานทางการเงินมคี วามถกู ตอ้ งครบถว้ น และเพียงพอสำหรับการดแู ลรกั ษาทรัพย์สนิ ตลอดจนเพือ่ ปอ้ งกันไม่ให้เกิดการทจุ ริตหรือการ
ดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้อง ครบถ้วนของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้ร ับก ารตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ในการ
ตรวจสอบนน้ั ทางคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความรว่ มมอื โดยการสนับสนุนขอ้ มูลและเอกสารตา่ งๆ เพือ่ ให้ผสู้ อบบญ
ั ชีสามารถออกรายงาน
ของผู้สอบบัญชีได้ต ามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีค วามเชื่อมั่นได้ โดยถือป ฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ
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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 stated in accordance with generally accepted accounting principles,
applying the appropriate accounting policies and consistently adhered with careful discretion and best estimation in
the preparation. Besides, significant information was disclosed sufficiently in the notes accompanying the financial
statements for the benefit of shareholders and 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 ANS Audit Co., Ltd. In 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, 2007 are reliable and prepared in conformity with
generally accepted accounting principles and carried out accurately in accordance with law and all relevant rules
and regulations.

Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman

MFC Asset Management Public Company Limited

Dr. Pichit Akrathit
President
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
งบการเงิน
สำหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550 และ 2549
และ
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการตรวจสอบงบการเงินโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงิ น สดสำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั นของแต่ ล ะปี เฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ยกเว้นเรื่องที่กล่าวในวรรคที่สาม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง
กำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ
ทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่
นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 5.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุน
Asean Investment Trust ที่เป็นกองทุนในต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 303.98 ล้านบาท และ 287.17 ล้านบาท
ตามลำดับ โดยแสดงอยู่ภายใต้เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ได้บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลทางการเงิน
ของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากสถาบันการเงิน
ผู้รับผิดชอบในการจัดส่งงบการเงินในต่างประเทศ ไม่สามารถส่งงบการเงินให้ได้ในช่วงการตรวจสอบนี้ งบกำไรขาดทุน
รวมสำหรับแต่ละปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ได้รวมส่วนแบ่งกำไรในกองทุนดังกล่าวจำนวน 16.82 ล้านบาท
และ 1.10 ล้านบาท ตามลำดับ
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงซึ่งอาจจำเป็นถ้าข้าพเจ้าตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในเรื่องดังกล่าว
ไว้ในวรรคที่สาม งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ในปี 2550 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 31 มกราคม 2551
MFC Asset Management Public Company Limited

(นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917
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งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2550
2549

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.3, 5.1

232,021,069

201,989,647

72,047,502

97,641,923

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน

3.4, 5.2

69,936,888

715,861,938

69,935,775

276,860,866

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ

3.5, 5.3

660,633,685

2,694,362

262,594,799

2,694,362

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ

3.6, 4, 5.4

303,984,886

287,169,356

787,244,286

787,244,286

อุปกรณ์ - สุทธิ

3.7, 5.5

74,499,522

80,231,910

74,499,522

80,231,910

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน - สุทธิ

3.8, 5.6

4,198,027

5,497,677

4,198,027

5,497,677

71,572,149

56,164,179

71,572,149

56,164,179

20,226,899

24,434,014

21,586,643

15,933,003

รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น

5.7

รวมสินทรัพย์

1,437,073,125 1,374,043,083 1,363,678,703 1,322,268,206

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
2550
2549

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
หนี้สินอื่น
5.8, 6.3
รวมหนี้สิน

21,601,409
49,986,267
31,364,753
5,350,865
108,303,294

12,719,059
39,840,207
31,381,745
4,225,511
88,166,522

18,697,779
49,862,267
31,364,753
5,358,328
105,283,127

8,690,816
39,716,207
31,381,745
4,232,882
84,021,650

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000
680,000,000

120,000,000
680,000,000

120,000,000
680,000,000

-

-

-

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
120,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
680,000,000
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
3.5, 5.3
(280,359)
กำไรสะสม
5.10
จัดสรรแล้ว
		 สำรองตามกฎหมาย
12,000,000
		 สำรองเพื่อรักษาระดับราคาหลักทรัพย์
5,000,000
		 สำรองเพื่อขยายกิจการ
10,000,000
		 สำรองทั่วไป
50,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร
452,050,112
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
1,328,769,753
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
78
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
1,328,769,831

12,000,000
12,000,000
12,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
408,876,484 381,395,576 361,246,556
1,285,876,484 1,258,395,576 1,238,246,556
77
1,285,876,561 1,258,395,576 1,238,246,556

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,374,043,083 1,363,678,703 1,322,268,206

1,437,073,125

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
MFC Asset Management Public Company Limited
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งบกำไรขาดทุน
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ
รายได้
3
ค่าธรรมเนียมและบริการ
5.11
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
6.3
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
4, 5.4
รายได้อื่น
			 รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
3
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
6.3
			 รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
3
กำไรหลังหักภาษีเงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3.14, 4

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม
2550
2549

463,702,786
38,102,960
16,815,530
10,561,518
529,182,794

372,429,172
40,311,761
1,101,801
6,448,495
420,291,229

463,730,823
24,809,562
10,561,518
499,101,903

372,457,209
28,942,841
7,550,295
408,950,345

59,371,671

14,050,453

59,371,671

14,050,453

204,717,093
62,199,679
982,452
7,949,500
18,026,963
16,582,578
369,829,936
159,352,858
44,179,228
115,173,630
(2)
115,173,628

186,110,596
60,863,739
747,840
7,524,000
16,046,699
15,078,236
300,421,563
119,869,666
31,794,373
88,075,293
16,363
88,091,656

204,717,093
62,199,679
982,452
7,949,500
18,026,963
16,473,688
369,721,046
129,380,857
37,231,837
92,149,020
92,149,020

186,110,596
60,863,739
747,840
7,524,000
16,046,699
14,968,880
300,312,207
108,638,138
24,674,352
83,963,786
83,963,786

0.96

0.73

0.77

0.70

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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120,000,000 680,000,000

-

5.10
120,000,000 680,000,000

5.3

5.10

-

งบการเงินรวม

-

(280,359)
(280,359) 12,000,000

- 12,000,000

-

- 12,000,000

-

- 88,091,656
- (84,000,000)

- 115,173,628
- (72,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 452,050,112

5,000,000 10,000,000 50,000,000 408,876,484

-

5,000,000 10,000,000 50,000,000 404,784,828

รวม

บาท

(280,359)
2 115,173,630
(1) (72,000,001)
78 1,328,769,831

77 1,285,876,561

(16,363) 88,075,293
- (84,000,000)

16,440 1,281,801,268

กำไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส่วนต่ำกว่า
ทุนที่เกิดจาก
สำรอง
การเปลี่ยน
เพื่อรักษา
กำไรสะสม
ส่วนเกิน แปลงมูลค่า สำรองตาม ระดับราคา สำรองเพื่อ
ยังไม่ได้ ส่วนของผู้ถือ
มูลค่าหุ้น เงินลงทุน กฎหมาย หลักทรัพย์ ขยายกิจการ สำรองทั่วไป จัดสรร หุน้ ส่วนน้อย

120,000,000 680,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ส่วนต่ำกว่าทุนที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กำไรสุทธิ
เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุ หุ้นสามัญ

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม
4
ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง
กำไรสุทธิ
เงินปันผล
5.10
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กำไรสุทธิ
เงินปันผล
5.10
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

หมายเหตุ
680,000,000
680,000,000
680,000,000
680,000,000

120,000,000
120,000,000
120,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

120,000,000

หุ้นสามัญ

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000

สำรอง
ตามกฎหมาย

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000

สำรองเพื่อรักษา
ระดับราคา
สำรองเพื่อ
หลักทรัพย์
ขยายกิจการ

กำไรสะสมจัดสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000

รวม

92,149,020
92,149,020
(72,000,000) (72,000,000)
381,395,576 1,258,395,576

(43,502,058) (43,502,058)
361,282,770 1,238,282,770
83,963,786
83,963,786
(84,000,000) (84,000,000)
361,246,556 1,238,246,556

404,784,828 1,281,784,828

(ปรับปรุงใหม่)

กำไรสะสม
สำรองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร

บาท

งบกระแสเงินสด
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

บาท
งบการเงินรวม
2550
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
บวก(หัก)รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ส่วนต่ำมูลค่าตราสารหนี้
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชั่วคราว
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม่)

115,173,628

88,091,656

92,149,020

83,963,786

20,981,299
2,132,779
121,526
(16,815,530)
2
(3,006,343)

12,095,522
2,972,421
(485,734)
(1,101,801)
(16,362)
(2,983,726)

20,981,299
2,132,779
121,526
(1,131,527)

12,095,522
2,972,421
(485,734)
(1,101,801)
(804,844)

118,587,361

98,571,976

114,253,097

96,639,350

(64,484,121) 206,925,091
231,031,824 (258,768,910)
(9,223,166) (15,407,970)
(4,416,898) (5,653,640)

2,315,904
69,210,705
(9,223,166)
(929,930)

645,925,050
(582,495,212)
(15,407,970)
4,207,115
(16,992)
8,882,349
10,146,060
1,125,354
190,953,115

(733,275)
1,797,630
(15,958,053)
(14,108)
236,571,809

(16,992)
10,006,963
10,146,060
1,125,446
62,609,145

(733,275)
(366,963)
(15,958,053)
(4,293)
140,950,279

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

บาท
งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว

-

2,968,176

-

789,295

เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว

(72,718,126)

(1,545,057)

-

(1,545,057)

เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์

(15,528,408)

(72,079,756)

(15,528,408)

(72,079,756)

157,971

684,170

157,971

684,170

เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(833,129)

(3,839,258)

(833,129)

(3,839,258)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(88,921,692)

(73,811,725)

(16,203,566)

(75,990,606)

(72,000,001)

(84,000,000)

(72,000,000)

(84,000,000)

(72,000,001)

(84,000,000)

(72,000,000)

(84,000,000)

30,031,422

78,760,084

(25,594,421)

(19,040,327)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

201,989,647

123,229,563

97,641,923

116,682,250

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

232,021,069

201,989,647

72,047,502

97,641,923

35,296,879

29,996,743

27,224,874

25,041,315

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
เงินสดจ่ายในระหว่างปี
ภาษีเงินได้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

1. ข้อมูลทั่วไป
บริ ษั ท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกั ด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิ จ จั ด การกองทุ น ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วันที่ 14
มีนาคม 2518 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออม จากประชาชนทั่วไป
เพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย
บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี และ 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 210 คน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและหลักการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ในประเทศไทย โดยจัดทำตามแบบที่กำหนดตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “แบบงบการเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์” ทั้งนี้
งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของประเทศไทยเท่านั้น
นอกจากที่เปิดเผยในหัวข้ออื่นๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นๆ งบการเงินนี้ได้
จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนในประเทศเพียงประเภทเดียว จึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
งบการเงินของบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงาน
ทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดทำ
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมี
อำนาจในการควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าว ดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย
บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียนใน

บริษัทลงทุน

ประเทศไทย

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
31 ธันวาคม
2550
2549
99.99

99.99

รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
3.1

เกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัทประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม
งบการเงินรวมจัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกัน
หรือที่คล้ายคลึงกัน
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในนโยบายทางการเงินและการดำเนินงาน เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัท
ย่อยในการพิจารณาเรื่องการควบคุม ได้พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่จะได้มาในปัจจุบัน ไม่ว่าพึงได้จาก
การใช้สิทธิ หรือจากการแปลงสภาพตราสาร งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระ
สำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมี
จำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่
กรณีที่กลุ่มบริษัทได้ค้ำประกันหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

3.2

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่บริษัท/กลุ่ม
บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผล ซึ่ ง ตามปกติ ใ นกรณี เงิ น ปั น ผลที่ จ ะได้ รั บ จากหลั ก ทรั พ ย์ ใ นความต้ อ งการของ
ตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3.4

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน ประกอบด้วย เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลา
ครบกำหนดเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน

3.5

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าแสดงในราคายุติธรรม
กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำไรขาดทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้
จนครบกำหนด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคา
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หลักทรัพย์ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยกำไรหรือขาดทุนดังกล่าว
จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการขายหลักทรัพย์นั้นแล้ว
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายและหักด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัด
จ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
การจำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ได้รับชำระและมูลค่าที่บันทึกในบัญชี และรวมถึงยอดกำไร
หรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและ
เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
3.6

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

3.7

อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานของสินทรัพย์
แต่ละรายการโดยประมาณ 5 ปี

3.8

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่กิจการซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสม
ค่าตัดจำหน่าย
ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ยกเว้นในกรณีที่ไม่อาจคาดระยะเวลาสิ้นสุดของ
ประโยชน์ที่จะได้รับ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งไม่อาจกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาด
ว่าจะได้รับจะได้รับการทดสอบว่าด้อยค่าหรือไม่ ณ วันที่ในงบดุลทุกครั้ง สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะถูกตัดจำหน่าย
นับจากวันที่เริ่มก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์โดยประมาณ 5 ปี

3.9

การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนด
มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริง จึงอาจ
แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณ
การจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต
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3.10 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
3.11 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท นอกจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ได้รับ
การทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่า
สินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทำทุกครั้งที่มูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน
การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วย
แยกอิสระจากสินทรัพย์อื่นๆ ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริษัท/กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการ
คำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
บริษัท/กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่า
มูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ามาก่อน รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน
3.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่
ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในปีก่อนๆ(ถ้ามี)
3.13 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงิน
สะสมที่หักจากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้แยกต่างหากจากบริษัท
จึงไม่ปรากฎในงบการเงิน
3.14 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิประจำปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในปี 2550 บริ ษั ท ได้ เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ส ำหรั บ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มจากวิ ธี ส่ ว นได้ เ สี ย
มาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับปรุง
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ย้ อ นหลั ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การงวดก่ อ นที่ น ำมาเปรี ย บเที ย บเสมื อ นว่ า บริ ษั ท ได้ บั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย
และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด เป็นเหตุให้กำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงจำนวน
4.13 ล้านบาท (0.03 บาทต่อหุ้น) และกำไรสะสมยกมาต้นปี 2550 และ 2549 ลดลงจำนวน 47.63 ล้านบาท และ
43.50 ล้านบาท ตามลำดับ

5. รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญ
5.1

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
บาท

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจำที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน
ตั๋วเงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5.2

งบการเงินรวม
2550
2549
5,000
5,000
19,992,360 10,011,836
63,023,709 191,972,811
149,000,000
232,021,069 201,989,647

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
5,000
5,000
9,028,604
9,573,707
63,013,898 88,063,216
72,047,502 97,641,923

เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2550
2549
3,536,888 318,861,938

เงินฝากประจำที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุเกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
5.3

บาท

66,400,000
69,936,888

397,000,000
715,861,938

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
3,535,775 102,860,866
66,400,000
69,935,775

174,000,000
276,860,866

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
1. ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม

บาท

2550
2549
ราคาทุน/ทุนตัด มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ทุนตัด มูลค่ายุติธรรม
จำหน่าย
จำหน่าย
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
รวมเงินลงทุนชั่วคราว
MFC Asset Management Public Company Limited

587,036,873
587,036,873

1,560,608
1,560,608
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งบการเงินรวม

บาท

2550
2549
ราคาทุน/ทุนตัด มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ทุนตัด มูลค่ายุติธรรม
จำหน่าย
จำหน่าย
เงินลงทุนระยะยาว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

72,743,417
41,660,244
(280,359)
(40,526,490)
73,596,812

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
		 ตราสารทุน-สุทธิ

660,633,685

72,463,058
1,133,754
73,596,812

41,660,244
(40,526,490)
1,133,754

1,133,754
1,133,754

2,694,362
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2550
2549
ราคาทุน/ทุนตัด มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ทุนตัด มูลค่ายุติธรรม
จำหน่าย
จำหน่าย
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี
รวมเงินลงทุนชั่วคราว-สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทั่วไป
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน-สุทธิ

261,461,045
261,461,045
41,660,244
(40,526,490)
1,133,754
262,594,799

1,560,608
1,560,608
1,133,754
1,133,754

41,660,244
(40,526,490)
1,133,754

1,133,754
1,133,754

2,694,362

2. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา

หลักทรัพย์เผื่อขาย
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ภายใน 1 ปี
-

2550
งบการเงินรวม
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
72,463,058
-

บาท
รวม
72,463,058

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

3. ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
บาท
งบการเงินรวม
2550
ยอดยกมาต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- จากการตีราคาหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี

MFC Asset Management Public Company Limited

(280,359)
(280,359)

2549
-
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

787,244,286

287,169,356

(30,290,644)

317,460,000

500,074,930

500,074,930

303,984,886

303,984,886

-

303,984,886

287,169,356

287,169,356

-

287,169,356

ตามวิธีส่วนได้เสีย
2550
2549

บาท

ในไตรมาส 4 ปี 2549 บริษัทได้รับงบการเงินของกองทุน Asean Investment Trust สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี บริษัทมิได้ปรับปรุง
มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ย้อนหลัง เนื่องจากผลต่างจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทุนไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2548

ในไตรมาส 3 ปี 2550 บริษัทได้รับงบการเงินของกองทุน Asean Investment Trust สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี บริษัทมิได้ปรับปรุง
มูลค่าของเงินลงทุนในกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ย้อนหลัง เนื่องจากผลต่างจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของกองทุนไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
รวมสำหรับปี 2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุน Asean Investment Trust ที่เป็นกองทุนในต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจำนวน 303.98
ล้านบาท และ 287.17 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทได้ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนให้บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ
2549 ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ได้รวมส่วนแบ่งกำไรในกองทุนดังกล่าวจำนวน
16.82 ล้านบาท และ 1.10 ล้านบาท ตามลำดับ

787,244,286

317,460,000

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

33.33

500,074,930

500,074,930

287,169,356

33.33

99.99

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาเลเซีย

99.99

(30,290,644)

ร่วมลงทุน

ไทย

ตามวิธีราคาทุน
2550
2549

หัก ค่าเผื่อการด้อยมูลค่าเงินลงทุน

กองทุน Asean Investment Trust

บริษัทร่วม

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทลงทุน

ประเภทกิจการ

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2550
2549

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด

บริษัทย่อย

5.4

MFC Asset Management Public Company Limited
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ยอดต้นปี

ซื้อ

8,863
(8,863)
131,071,038 15,538,908 15,704,836 (731,572) (15,704,836) 145,878,374 50,839,128 20,981,299 16,221 (457,795) 71,378,852 80,231,910 74,499,522

- 30,896,926 19,731,346

2,404,592

3,215,143

-

- 22,135,938 3,963,480 8,760,988

- (408,550) 19,780,415 7,758,639 6,237,491

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีอุปกรณ์ราคาทุนรวมจำนวน 57,973,426 บาท และ 43,498,494 บาท ตามลำดับ ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มทั้งจำนวนแล้ว แต่ยังคง
ใช้งานอยู่

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จำนวน 20,981,299 บาท และ 12,095,522 บาท ตามลำดับ แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน

-

- 26,017,906 16,973,823

- (42,301) 17,496,080 43,386,997 47,986,481

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
รวม

-

- (567,000)

(168,800) 65,482,561 5,175,606 12,362,775

23,694,826 7,202,100

-

ยานพาหนะ

- 14,098,823

(6,944) 11,966,419 11,023,971 11,514,562

-

24,732,462 1,852,444

-

2,998,789 16,221

-

เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์

-

48,562,603 2,435,467 14,793,283 (139,992)

-

- 23,480,981 8,958,353

ยอดสิ้นปี

เครื่องตกแต่งสำนักงาน

911,553 (24,580)

- (15,527,173)

โอนออก

19,982,324 2,611,684

-

จำหน่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
จำหน่าย/
ยอดต้นปี ค่าเสื่อมราคา โอนเข้า โอนออก ยอดสิ้นปี ยอดต้นปี ยอดสิ้นปี

บาท

เครื่องใช้สำนักงาน

โอนเข้า

การเปลี่ยนแปลงราคาทุน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในอุปกรณ์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปได้ดังนี้

อุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า 14,098,823 1,428,350

5.5

5.6

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
บาท

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

อายุการตัด
จำหน่ายคงเหลือ ยอดยกมาต้นปี
1-5 ปี
5,497,677

2550
เพิ่มขึ้น
833,129

ตัดจำหน่าย
(2,132,799)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
4,198,027
บาท

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
5.7

อายุการตัด
จำหน่ายคงเหลือ ยอดยกมาต้นปี
1-5 ปี
4,630,841

2549
เพิ่มขึ้น
3,839,257

ตัดจำหน่าย
(2,972,421)

ยอดคงเหลือ
ปลายปี
5,497,677

สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
เงินมัดจำ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น
5.8

งบการเงินรวม
2550
2549
4,391,811 10,649,396
5,403,228
5,064,602
3,682,377
2,556,078
6,749,483
6,163,938
20,226,899 24,434,014

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
5,752,291 2,149,122
5,403,228 5,064,602
3,681,641 2,555,341
6,749,483 6,163,938
21,586,643 15,933,003

หนี้สินอื่น
หนี้สินอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
บาท

รายได้รับล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
5.9

งบการเงินรวม
2550
2549
231,731
525,680
5,119,134
3,699,831
5,350,865
4,225,511

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
242,244
536,194
5,116,084
3,696,688
5,358,328
4,232,882

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
1. เงื่อนไข ข้อตกลงและนโยบายบัญชี
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บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไร
หรือเพื่อการค้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3
2. ความเสี่ยงที่สำคัญของเครื่องมือทางการเงิน
2.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้
บริษัทและบริษัทย่อยเกิดความสูญเสียทางการเงินได้
2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินในงบดุลนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปีปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงของ
อัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ทางการเงินของอัตรา
ดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดของการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย แสดงได้ดังนี้
พันบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา
หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า ไม่มี
อัตราตลาด 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,076
เงินฝากระยะยาวในสถาบัน
การเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
-

212,024

-

-

59,936 10,000
587,037 72,463
-

-

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่
อัตราลอยตัว อัตราคงที่ แท้จริง

921 232,021 0.125-2.50 2.50-5.45
- 69,936
- 659,500
1,134 1,134

- 0.25-5.40
3.41
-

4.44
4.05
3.43
-

พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบัน
การเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา
หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ดอกเบี้ยปรับ
อัตรา
ขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า ไม่มี
ดอกเบี้ยที่
อัตราตลาด 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ แท้จริง
8,120
-

63,014

-

-

59,936 10,000
261,461
-

-

MFC Asset Management Public Company Limited

914 72,048 0.125-1.00 2.50-5.45
- 69,936
- 261,461
1,134 1,134

- 0.25-4.25
-

4.44
4.05
3.40
-
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พันบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา
หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า ไม่มี
อัตราตลาด 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบัน
การเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

8,165
-

191,969

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยที่
อัตราลอยตัว อัตราคงที่ แท้จริง

-

-

1,856 201,990

0.50-2.50 2.50-5.60

4.42

480,462 235,400
1,560
-

-

- 715,862
- 1,560
1,134 1,134

- 3.25-5.70
4.00
-

5.02
6.86
-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกำหนดของสัญญา
หรือก่อนกำหนดอัตราใหม่
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ดอกเบี้ยปรับ
อัตรา
ขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า ไม่มี
ดอกเบี้ยที่
อัตราตลาด 1 ปี 1-5 ปี 5 ปี ดอกเบี้ย รวม อัตราลอยตัว อัตราคงที่ แท้จริง

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,757
เงินฝากระยะยาวในสถาบัน
การเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
-

88,058

-

-

1,826 97,641

0.50-1.00 2.50-5.60

4.42

190,461 86,400
1,560
-

-

- 276,861
- 1,560
1,134 1,134

- 3.25-5.70
4.00
-

5.02
6.86
-

3. มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่
คาดว่าจะต้องจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการคำนวณตาม
หลักการของตลาดเงินที่ใช้กันทั่วไป
สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณตามจำนวนเงิน
ทีี่แสดงในงบดุล
5.10 กำไรสะสม
สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรกำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นสำรองตาม
กฎหมาย ทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สำรองนี้จะนำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
ณ วั นที่ 31 ธั น วาคม 2550 และ 2549 บริ ษั ท ย่ อ ยมี ส ำรองตามกฎหมายจำนวน 16,683,588 บาท และ
15,852,918 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในงบดุลรวม
เงินปันผล
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 และวันที่ 18 เมษายน 2549 ได้มีมติให้จ่าย
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท และ 0.70 บาท ตามลำดับ
5.11 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย
บาท

การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนการขาย
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุน
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

งบการเงินรวม
2550
2549
277,770,314 267,628,004
24,743,054 18,704,502
59,237,862 49,193,725
66,976,321 17,649,363
14,350,778 12,498,444
20,624,457
6,755,134
463,702,786 372,429,172

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
277,770,314 267,628,004
24,743,054 18,704,502
59,237,862 49,193,725
66,976,321 17,649,363
14,350,778 12,498,444
20,652,494
6,783,171
463,730,823 372,457,209

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1

สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สัญญาเช่าระยะยาวประกอบด้วย
ประเภท
อาคารและสัญญาบริการ

ระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่
ม.ค. 51- ก.ค. 51

จำนวนเงินค่าเช่าที่จะจ่ายต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา (บาท)
10,595,263

บริษัทสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับสัญญาฉบับเดิม โดยยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังผู้ให้เช่าล่วงหน้า 90 วัน ก่อนการสิ้นสุดสัญญา
6.2

ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหาร
บริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ได้แก่
โบนัส และเบี้ยประชุม เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.3
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6.3

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปีบริษัทมีรายการบัญชีบางส่วนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
รายการค้าระหว่างกัน
บริษัทย่อย
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
- เงินปันผลรับ
กรรมการของบริษัท
- ค่าที่ปรึกษา

28,037
10,001,499
1,000,000

นโยบายการคิดราคาระหว่างกัน

28,037 ตามที่ตกลงกันในสัญญา
12,501,873 ตามทีป่ ระกาศจ่าย
- ตามมูลฐานที่ตกลงร่วม

ยอดคงค้างของรายการบัญชี
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
บริษัทย่อย
- รายได้รับล่วงหน้า
- เงินปันผลค้างรับ

10,514

10,514

5,500,824

-

7. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551
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MFC Asset Management Public Company Limited

and Subsidiary
Financial Statements
for Each of the Years Ended
December 31, 2007 and 2006
and
Audit report of Certified
Public Accountant

AUDIT REPORT OF CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANT
To the Shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated balance sheets of MFC Asset Management
Public Company Limited and its subsidiary as at December 31, 2007 and 2006, and the related consolidated
statements of income, changes in shareholders’ equity and cash flows for each of the years then ended. I
have also audited the separate balance sheets of MFC Asset Management Public Company Limited as at
December 31, 2007 and 2006, and the related separate statements of income, changes in shareholders’
equity and cash flows for each of the years then ended. The Company’s management is responsible for the
correctness and completeness of information presented in these financial statements. My responsibility is to
express an opinion on these financial statements based on my audits.
Except for the matter as described in the third paragraph, I conducted my audits in accordance with
generally accepted auditing standards. Those standards require that I plan and perform the audits to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit
includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by
management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. I believe that my audits
provide a reasonable basis for my opinion.	
As described in Note 5.4 to the financial statements, as at December 31, 2007 and 2006 the
Company has the overseas investment in Asean Investment Trust with the carrying value of Baht 303.98 million
and Baht 287.17 million, respectively, presented under investment in associate in consolidated financial
statements, which was recorded by the equity method based on financial information of the fund as at
December 31, 2007 and 2006, which was not audited due to the foreign party responsible for preparing the
financial statements was not able to submit the financial statements in time for auditing. The consolidated
statements of income for each of the years ended December 31, 2007 and 2006, include a share of profit of
this fund in the amount of Baht 16.82 million and Baht 1.10 million, respectively.
In my opinion, except for the effect of such adjustment, if any, as might have been determined to
be necessary had I been able to satisfy myself as to the matter as described in the third paragraph, the
financial statement referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position
of MFC Asset Management Public Company Limited and subsidiary as at December 31, 2007 and 2006,
and the consolidated results of their operations and cash flows for each of the years then ended and the
separate financial positions and results of operations and cash flows of MFC Asset Management Public
Company Limited for the same period, in conformity with generally accepted accounting principles.
As discussed in Note 4 to the financial statements, in 2007, the Company changed its accounting
policy for investments in subsidiary and associated companies from the equity method to the cost method in
its separate financial statements to be in compliance with the Notification of Federation of Accounting
Profession, and the Company retroactively restated its separate financial statements for the year ended
December 31, 2006, presented herein for comparative purposes, for the change in such accounting policy.

			
ANS Audit Co., Ltd.
Bangkok, January 31, 2008
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BALANCE SHEETS 	
AS AT DECEMBER 31, 2007 AND 2006

Notes

Consolidated
2007
2006

2007

Separate

Baht

2006
(Restated)

ASSETS
Cash and cash equivalents
3.3, 5.1
Long-term deposits at financial
institutions
3.4, 5.2
Investments in debt and equity
securities - net
3.5, 5.3
Investments in subsidiary and associated
companies - net
3.6, 4, 5.4

232,021,069

201,989,647

72,047,502

97,641,923

69,936,888

715,861,938

69,935,775

276,860,866

660,633,685

2,694,362

262,594,799

2,694,362

303,984,886

287,169,356

787,244,286

787,244,286

Equipment - net

3.7, 5.5

74,499,522

80,231,910

74,499,522

80,231,910

Intangible assets - net

3.8, 5.6

4,198,027

5,497,677

4,198,027

5,497,677

71,572,149

56,164,179

71,572,149

56,164,179

20,226,899

24,434,014

21,586,643

15,933,003

Accrued income receivable
Other assets

5.7

TOTAL ASSETS

1,437,073,125 1,374,043,083 1,363,678,703 1,322,268,206

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BALANCE SHEETS (Continued)
AS AT DECEMBER 31, 2007 AND 2006

Notes
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
LIABILITIES
Accrued income tax
Accrued expenses
Money received on behalf of 			
		 investment unitholders and funds
Other liabilities
5.8, 6.3
TOTAL LIABILITIES

Consolidated
2007
2006

2007

Separate

Baht

2006
(Restated)

21,601,409
49,986,267

12,719,059
39,840,207

18,697,779
49,862,267

8,690,816
39,716,207

31,364,753
5,350,865
108,303,294

31,381,745
4,225,511
88,166,522

31,364,753
5,358,328
105,283,127

31,381,745
4,232,882
84,021,650

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000
680,000,000
-

120,000,000
680,000,000
-

120,000,000
680,000,000
-

12,000,000

12,000,000

12,000,000

SHAREHOLDERS’ EQUITY
Share capital
Authorized share capital:
120,000,000 ordinary shares,
		 Baht 1 par value
120,000,000
Issued and paid-up share capital:
120,000,000 ordinary shares,
		 Baht 1 par value
120,000,000
Premium on share capital
680,000,000
Deficit from revaluation of investment 3.5, 5.3
(280,359)
Retained earnings :
5.10
Appropriated :
		 Legal reserve
12,000,000
		 Reserve for maintaining securities
			 price level
5,000,000
		 Reserve for business expansion
10,000,000
		 General reserve
50,000,000
Unappropriated
452,050,112
Shareholders’ Equity of the Parent Company
1,328,769,753
Minority interests
78
Total Shareholders’ Equity
1,328,769,831
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
1,437,073,125

5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
408,876,484 381,395,576 361,246,556
1,285,876,484 1,258,395,576 1,238,246,556
77
1,285,876,561 1,258,395,576 1,238,246,556
1,374,043,083 1,363,678,703 1,322,268,206

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENTS OF INCOME
FOR EACH OF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006

Notes
REVENUES
3
Fees and service income
5.11
Interest and dividends
6.3
Share of profit of associated 		
		 company
4, 5.4
Other income
			 Total Revenues
EXPENSES
3
Fees and service expenses
Operating expenses
		 Personnel expenses
		 Premises and equipment expenses
		 Taxes and duties
		 Director’s remuneration
		 Advertising and promotion expenses
		 Other expenses
6.3
			 Total Expenses
Profit before Income Tax
Income Tax
3
Profit after Income Tax
Minority Interests
NET PROFIT
Basic Earnings per Share

3.14, 4

Weighted Average Number of Ordinary
Shares (Shares)

Consolidated
2007
2006

Separate

Baht

2007

2006
(Restated)

463,702,786
38,102,960

372,429,172
40,311,761

463,730,823
24,809,562

372,457,209
28,942,841

16,815,530
10,561,518
529,182,794

1,101,801
6,448,495
420,291,229

10,561,518
499,101,903

7,550,295
408,950,345

59,371,671

14,050,453

59,371,671

204,717,093
62,199,679
982,452
7,949,500
18,026,963
16,582,578
369,829,936
159,352,858
44,179,228
115,173,630
(2)
115,173,628

186,110,596
60,863,739
747,840
7,524,000
16,046,699
15,078,236
300,421,563
119,869,666
31,794,373
88,075,293
16,363
88,091,656

204,717,093
62,199,679
982,452
7,949,500
18,026,963
16,473,688
369,721,046
129,380,857
37,231,837
92,149,020
92,149,020

14,050,453
186,110,596
60,863,739
747,840
7,524,000
16,046,699
14,968,880
300,312,207
108,638,138
24,674,352
83,963,786
83,963,786

0.96

0.73

0.77

0.70

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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5.10

5.3

-

120,000,000 680,000,000

-

-

(280,359) 12,000,000

(280,359)
-

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2007

Deficit from revaluation
of investment
Net profit
Dividend paid

Consolidated

Baht

-

452,050,112

- 115,173,628
- (72,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000

-

- 88,091,656
- (84,000,000)
5,000,000 10,000,000 50,000,000 408,876,484

78 1,328,769,831

(280,359)
2 115,173,630
(1) (72,000,001)

(16,363) 88,075,293
- (84,000,000)
77 1,285,876,561

Appropriated Retained earnings
Reserve for
Maintaining Reserve for
Unappropriated
Legal
Securities Business General
Retained
Minority
Reserve Price Level Expansion Reserve
Earnings
Interests
Total
12,000,000 5,000,000 10,000,000 50,000,000 404,784,828
16,440 1,281,801,268

Deficit from
Premium revaluation
Ordinary on Share
of
Notes Shares
Capital investment
BALANCE AS AT JANUARY 1, 2006	
120,000,000 680,000,000
Change during year
Net profit
Dividend paid
5.10
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2006
120,000,000 680,000,000
- 12,000,000
Change during year

FOR EACH OF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
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680,000,000

680,000,000
680,000,000
680,000,000

120,000,000

120,000,000
120,000,000
120,000,000

Premium
on Share
Capital

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

BALANCE AS AT JANUARY 1, 2006	
Change during year	
Adjustment for accounting policy change for
investment in subsidiary and associated 				
companies
4
Balance after adjustment	
Net profit
Dividend paid
5.10
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2006
Change during year
Net profit
Dividend paid
5.10
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2007

Notes

Ordinary
Shares

FOR EACH OF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006

12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000

Appropriated Retained earnings
Reserve for
Maintaining Reserve for
Securities Price Business
Legal Reserve
Level
Expansion

Separate

50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000

General
Reserve

Total

Baht

92,149,020
92,149,020
(72,000,000) (72,000,000)
381,395,576 1,258,395,576

(43,502,058) (43,502,058)
361,282,770 1,238,282,770
83,963,786
83,963,786
(84,000,000) (84,000,000)
361,246,556 1,238,246,556

404,784,828 1,281,784,828

Unappropriated
Retained
Earnings
(Restated)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY (Continued)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR EACH OF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006				

Consolidated
2007
2006
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Net profit
115,173,628
Add (less) adjustments to reconcile net profit to
net cash from operating activities	
Depreciation
20,981,299
Amortization of intangible assets
2,132,779
(Profit) loss on disposal of equipment
121,526
Share of profit of associated company
(16,815,530)
Reverse allowance for impairment of
investment in associated company
Minority interests
2
Amortization of discounts of debt instrument
(3,006,343)
Profit from operations before change in
operating assets and liabilities
118,587,361
(Increase) decrease in operating assets
Long-term deposits at financial institutions
645,925,050
Current investments	
(582,495,212)
Accrued income receivables	
(15,407,970)
Other assets
4,207,115
(Decrease) increase in operating liabilities	
Money received on behalf of investment 		
unitholders and funds
(16,992)
Accrued income tax	
8,882,349
Accrued expenses
10,146,060
Other liabilities
1,125,354
Net Cash Provided by Operating Activities	
190,953,115

2007

Separate

Baht

2006
(Restated)

88,091,656

92,149,020

83,963,786

12,095,522
2,972,421
(485,734)
(1,101,801)

20,981,299
2,132,779
121,526
-

12,095,522
2,972,421
(485,734)
-

(16,362)
(2,983,726)

(1,131,527)

(1,101,801)
(804,844)

98,571,976

114,253,097

96,639,350

(64,484,121) 206,925,091
231,031,824 (258,768,910)
(9,223,166) (15,407,970)
(4,416,898) (5,653,640)

2,315,904
69,210,705
(9,223,166)
(929,930)

(733,275)
1,797,630
(15,958,053)
(14,108)
236,571,809

(16,992)
10,006,963
10,146,060
1,125,446
62,609,145

(733,275)
(366,963)
(15,958,053)
(4,293)
140,950,279

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR EACH OF THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006				

Consolidated
2007
2006

2007

Separate

Baht

2006
(Restated)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Proceeds from disposal of long-term investments

-

2,968,176

-

789,295

Cash paid for purchases of long-term 			
		 invesments
(72,718,126)

(1,545,057)

-

(1,545,057)

(15,528,408)

(72,079,756)

(15,528,408)

(72,079,756)

157,971

684,170

157,971

684,170

(833,129)

(3,839,258)

(833,129)

(3,839,258)

Net Cash Provided by (used in) Investing Activities	
 (88,921,692)

(73,811,725)

(16,203,566)

(75,990,606)

(72,000,001)

(84,000,000)

(72,000,000)

(84,000,000)

(72,000,001)

(84,000,000)

(72,000,000)

(84,000,000)

30,031,422

78,760,084

(25,594,421)

(19,040,327)

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING
OF YEAR

201,989,647

123,229,563

97,641,923

116,682,250

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

232,021,069

201,989,647

72,047,502

97,641,923

35,296,879

29,996,743

27,224,874

25,041,315

Cash paid for purchases of equipment
Proceeds from disposal of equipment	
Cash paid for purchases of intangible assets
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Dividends paid
Net Cash Used in Financing Activities
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS

SUPPLEMENTAL DISCLOSURES OF CASH FLOWS
INFORMATION	
Cash paid during the year
Income tax

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR EACH THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2007 AND 2006

1. GENERAL INFORMATION
MFC Asset Management Public Company Limited was founded on March 14, 1975 with the main
objective of mobilizing savings from the general public to develop the Thai capital market.
The Company is a company registered in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand.
The registered office of the Company is at 199 Column Building, Ground Floor and 21st - 23rd Floor,
Ratchadaphisek Road, Khlong-teoy, Bangkok.
As at December 31, 2007 and 2006 the Company employed 210 staff.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PRESENTATION AND PRINCIPLES OF
CONSOLIDATION
The accompanying financial statements have been prepared in conformity with generally accepted
accounting principles in Thailand in compliance with the Announcement of the Office of the Securities
and Exchange Commission, Re: “The format of Financial Statements for Securities Company”.
Accordingly, the accompanying financial statements are intended solely to present the financial
position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices
generally accepted in Thailand.
Other than those disclosed in other outlines in the summary of significant accounting policies and other
notes to the financial statements, these financial statements are prepared under the historical cost
convention.
The Company operates mainly as an asset management company. Therefore, the Company is not
required to disclose further segment information.
The financial statements of the Company have been prepared in the Thai language, and expressed in
Thai Baht. Such financial statements have been prepared for domestic reporting purposes. For the
convenience of the readers not conversant with the Thai language, an English version of the financial
statements has been translated from the Thai version of the financial statements.
The accompanying consolidated financial statements include the financial statements of MFC Asset
Management Public Company Limited and its subsidiary in which the Company has control or invested
over 50% of their voting rights. This subsidiary is detailed as follows:

Subsidiary
MF Holdings Co., Ltd.

Business Type Country of Registration
Investment

Thailand

Percentage of Holding
December 31,
2007
2006
99.99

99.99

Significant intercompany transactions between the Company and the subsidiary have been eliminated.

138

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
3.1

Basis of Consolidation
The consolidated financial statements of the Company comprise the Company and its subsidiaries
(together referred to as the “Group”) and the Group’s interest in associates.
The preparations of the consolidated financial statements have been based on the same
accounting policies for the same or similar accounting transactions or accounting events.
Subsidiaries
Subsidiaries are those entities controlled by the Company. Control exists when the Company has
the power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to
obtain benefits from its activities. In assessing control, potential voting rights that are presently
exercisable or convertible are taken into account. The financial statements of subsidiaries are
included in the consolidated financial statements from the date that control commences until the
date that control ceases.
Associates
Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control, over the
financial and operating policies. The consolidated financial statements include the Group’s share
of the total recognized gains and losses of associates on an equity accounting basis, from the
date that significant influence commences until the date that significant influence ceases. When
the Group’s share of losses exceeds its interest in an associate, the Group’s carrying amount is
reduced to nil and recognition of further losses is discontinued except to the extent that the Group
has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of an associate.

3.2

Revenue and Expenses Recognition
Revenue and expenses of the Company and subsidiary are recognized on an accrual basis.
Interest income is recognized in the income statement as it accrues. Dividend income is
recognized in the income statement on the date the entity’s right to receive payments is
established, which in the case of quoted securities is usually the announcement dividend date.

3.3

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash balances, call deposits and highly liquid short-term
investments with original maturities not over 3 months at the time of acquisition.

3.4

Long–term Deposits at Financial Institutions
Long-term deposits at financial institutions represent fixed deposit accounts, certificates of deposit
and promissory notes with original maturities over 3 months at the time of acquisition, and deposit
accounts with obligations.

3.5

Investments in Debt and Equity Securities
Marketable debt and equity securities held for trading are stated at fair value, with any resultant
gain or loss recognized in the income statement.

MFC Asset Management Public Company Limited
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Marketable debt and equity securities other than those securities held for trading or intended to be
held to maturity, are classified as being available-for-sale and are stated at fair value. Any
resultant gains or losses are recognized in equity, except for impairment losses, until disposal
whereupon the gain or loss is recognized in the income statement.
Equity securities which are not marketable are stated at cost less impairment losses.
Debt securities that the Group intends to and is able to hold to maturity are stated at amortized
cost less impairment losses. The difference between the acquisition cost and redemption value of
such debt securities is amortized using the effective interest rate method over the period to
maturity.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying
amount, together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity, is
recognized in the income statement.
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part
sold is determind using the weighted average method applied to the carrying value of the total
holding of the investment.
3.6

Investments in subsidiary and associated companies
Investments in subsidiary and associated companies in the separate financial statements of the
Company are accounted for using the cost method.
Investments in associated companies in the consolidated financial statements are accounted for
using the equity method.

3.7

Equipment
Equipment are stated at cost less accumulated depreciation.
Depreciation
Depreciation is charged to the income statement on a straight-line basis over the estimated useful
lives of each part of an item of equipment over 5 years.

3.8

Intangible Assets
Intangible assets that are acquired by the Company are stated at cost less accumulated
amortization.
Amortization
Amortization is charged to the income statement on a straight-line basis over the estimated useful
lives of intangible assets unless such lives are indefinite. Intangible assets with an indefinite useful life
are systematically tested for impairment at each balance sheet date. Intangible assets are
amortized from the date they are available for use. The estimated useful life of computer software
is 5 years.
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3.9

Use of Estimates
In order to prepare financial statements in conformity with generally accepted accounting
standards in Thailand, management needs to make estimates and set assumptions that affect
income, expenditure, assets and liabilities in order to disclose information on the valuation of assets,
liabilities and contingent liabilities. Actual outcomes may, therefore, differ from the estimates used.
The estimates and underlying assumptions used in the preparation of these financial statements are
reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in
which the estimate is revised, if the revision affects only that period, or in the period of the revision
and future periods if the revision affects both current and future periods.

3.10 Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated at the foreign exchange rates ruling at the date of
the transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the balance sheet date are
converted to Thai baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange
differences arising from conversion are recognized in the income statement.
3.11 Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets, other than investments in marketable securities, are
reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment.
If any such indication exists, the asset’s recoverable amount is estimated.
An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating
unit exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the income statement.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money, and the risks
specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those
from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the
asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the
recoverable amount.
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed
the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no
impairment loss had been recognized. All reversals of impairment losses are recognized in the
income statement.
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed
the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no
MFC Asset Management Public Company Limited
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impairment loss had been recognized. All reversals of impairment losses are recognized in the
income statement.
3.12 Income tax
Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the period, using tax rates
enacted at the balance sheet date, and any adjustment to tax payable in respect of previous
years.
3.13 Provident Fund
The Company has set up a provident fund under the Provident Fund Act B.E. 2530, which includes
employee contributions and the Company’s contributions. The provident fund is separated from the
Company’s accounts, thus is not shown in the financial statements.
3.14 Basic Earnings per Share
Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the period by the weighted
average number of common shares during the period.

4. ACCOUNTING POLICY CHANGE
In 2007, the Company changed its accounting policy for investments in subsidiary and associated
companies from the equity method to cost method in its separate financial statements to be in
compliance with the Notification of Federation of Accounting Profession, and the Company retroactively
restated its separate financial statements for the year 2006 presented herein for comparative purpose so
similarly, the Company recognized investments in subsidiary and associated companies by the cost
method, which caused a decrease in net profit for the year ended December 31, 2006 in the amount of
Baht 4.13 million (Baht 0.03 per share) and the beginning balance of retained earnings in year 2007 and
2006 decreased in the amount of Baht 47.63 million and Baht 43.50 million, respectively.

5. DETAILS OF SIGNIFICANT ACCOUNTS
5.1

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents as at December 31, 2007 and 2006 consisted of:
Baht
Consolidated
2007
2006
5,000
5,000
19,992,360 10,011,836

2007
5,000
9,028,604

2006
5,000
9,573,707

191,972,811

63,013,898

88,063,216

201,989,647

72,047,502

97,641,923

Cash
Current and saving deposit accounts
Fixed deposits with maturities not over
3 months
63,023,709
Promissory notes with maturities not over
3 months
149,000,000
Total Cash and Cash Equivalents
232,021,069
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5.2

Long-term Deposits at Financial Institutions
Long-term deposits at financial institutions as at December 31, 2007 and 2006 consisted of:

Fixed deposits with maturities over 3
months
Promissory notes with maturities over 3
months
Total Long-term deposits at financial
institutions

Consolidated
2007
2006
3,536,888 318,861,938

Baht

Separate

2007
3,535,775

2006
102,860,866

66,400,000

397,000,000

66,400,000

174,000,000

69,936,888

715,861,938

69,935,775

276,860,866

5.3 Investments in debt and equity securities - net
		 Investments in debt and equity securities as at December 31, 2007 and 2006 consisted of:
1. Cost and Fair Value
Consolidated

2007
Cost/Amortized
Cost Value
Fair Value
Current-term investments
Held-to-maturity debt instruments due within 1 year
587,036,873
Total Current Investment - net
587,036,873
Long-term investments
Available-for-sale securities
72,743,417
General investments
41,660,244
Less Allowance for revaluation
(280,359)
		 Allowance for impairment	
 (40,526,490)
Total Long-term investments - net	
 73,596,812
Total Investment in debt and
sequity securities - net	

MFC Asset Management Public Company Limited

660,633,685

Baht

2006
Cost/Amortized
Cost Value
Fair Value

1,560,608
1,560,608
72,463,058
1,133,754
73,596,812

41,660,244
(40,526,490)
1,133,754

1,133,754
1,133,754

2,694,362
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Baht

Separate

2007
Cost/Amortized
Cost Value
Fair Value
Current-term investments
Held-to-maturity debt instruments due within 1 year
261,461,045
Total Current Investment - net
261,461,045
Long-term investments
General investments
41,660,244
Less Allowance for impairment
(40,526,490)
Total Long-term Investments - net
1,133,754
Total Investment in debt and
		 equity securities - net
262,594,799

2006
Cost/Amortized
Cost Value
Fair Value

1,560,608
1,560,608
1,133,754
1,133,754

41,660,244
(40,526,490)
1,133,754

1,133,754
1,133,754

2,694,362

2. Investments in debt instruments by remaining period

Available-for-sale securities

Under 1 year
-

2007
Consolidate
1 - 5 year Mor than 5 year
72,463,058
-

Total
72,463,058

3. Unrealized loss from revaluation of investment
Baht
Consolidate
2007
Balance beginning of the year
Change during the year
- Revaluation on investment
Balance at end of the year
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Type of
Business

Malaysia

33.33

99.99

33.33

99.99

% of Shareholding
2007
2006

317,460,000
(30,290,644)
287,169,356
787,244,286

(30,290,644)
287,169,356
787,244,286

500,074,930
500,074,930

317,460,000

500,074,930
500,074,930

At Cost Method
2007
2006

Baht

303,984,886

303,984,886

-

303,984,886

287,169,356

287,169,356

-

287,169,356

At Equity Method
2007
2006

As at December 31, 2007 and 2006 the overseas investment in Asean Investment Trust (AIT), with the carrying value in the consolidated financial statements of
Baht 303.98 million and Baht 287.17 million, respectively, has been recorded by the equity method based on the financial information of the fund as at
December 31, 2007 and 2006, which was not audited. The consolidated statements of income for each of the years ended December 31, 2007 and 2006
include a share in the profit of this fund in the amount of Baht 16.82 million and Baht 1.10 million, respectively.
In the third quarter of 2007 the Company obtained the audited financial statements of Asean Investment Trust for the year ended December 31, 2006. The
Company has not retrospectively adjusted its investment as at December 31, 2006 because the difference from the audited financial statements of the fund is
not material to the consolidated financial statements for the year 2006.
In the fourth quarter of 2006 the Company obtained the audited financial statements of Asean Investment Trust for the year ended December 31, 2005. The
Company has not retrospectively adjusted its investment as at December 31, 2005 because the difference from the audited financial statements of the fund is
not material to the consolidated financial statements and the separate financial statements for the year 2005.

Associate
Asean Investment Trust
Investment
Less Allowance for impairment of
investments
Total Investments in Associated 		
Company
Total Investments in Subsidiary
and Associated Companies

Thailand

Registered by
country

As at December 31, 2007 and 2006, the Company has investments in shares of subsidiary and associates as follows:

INVESTMENTS IN SUBSIDIARY AND ASSOCIATED COMPANIES - NET

Subsidiary
MF Holdings Company Limited
Investment
Total Investments in Subsidiary Company

5.4
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23,694,826 7,202,100

8,863
(8,863)
131,071,038 15,538,908 15,704,836 (731,572) (15,704,836) 145,878,374 50,839,128 20,981,299 16,221 (457,795) 71,378,852 80,231,910 74,499,522

Vehicles

Assets in progress
Total

-

24,732,462 1,852,444
-

- 30,896,926 19,731,346

- 26,017,906 16,973,823
2,404,592

3,215,143

-

- 22,135,938 3,963,480 8,760,988

- (408,550) 19,780,415 7,758,639 6,237,491

- (42,301) 17,496,080 43,386,997 47,986,481

As at December 31, 2007 and 2006, the Company had equipment with a total cost of Baht 57,973,426 and Baht 43,498,494, respectively. These were
depreciated in the full amount but are still in use.

Depreciation for the years ended December 31, 2007 and 2006 in the amounts of Baht 20,981,299 and Baht 12,095,522, respectively, are included in the
statement of income.

-

- (567,000)

- 14,098,823

(6,944) 11,966,419 11,023,971 11,514,562

-

Equipment

-

2,998,789 16,221

(168,800) 65,482,561 5,175,606 12,362,775

- 23,480,981 8,958,353

-

48,562,603 2,435,467 14,793,283 (139,992)

911,553 (24,580)

-

Furniture and fixtures

-

19,982,324 2,611,684

- (15,527,173)

Office equipment

-

Change of Cost Accumulated Depreciation
Book Value
Disposal/
Beginning
Tranfer Tranfer Ending Beginning Ending
Balance Depreciation in
out Balance Balance Balance

Baht

14,098,823 1,428,350

Beginning
Ending
Balance Purchase Tranfer in Disposal Tranfer out Balance

Change of Cost

Consolidated and Separate

Changes in equipment for the year ended December 31, 2007 are summarized as follows:

Equipment

Office improvements

5.5

5.6

Intangible Assets
Intangible assets as at December 31, 2007 and 2006 consisted of:
Baht

Computer software

Remaining
Period
1-5 year

Beginning
Balance
5,497,677

2007
Increase
833,129

Amortization
(2,132,799)

Ending
Balance
4,198,027
Baht

Computer software
5.7

Remaining
Period
1-5 year

Beginning
Balance
4,630,841

2006
Increase
3,839,257

Amortization
(2,972,421)

Ending
Balance
5,497,677

Other Assets
Other assets as at December 31, 2007 and 2006 consisted of :
Baht

Accrued interest and dividend receivable
Deposits
Prepaid expenses
Others
Total Other Assets
5.8

Consolidate
2007
2006
4,391,811 10,649,396
5,403,228
5,064,602
3,682,377
2,556,078
6,749,483
6,163,938
20,226,899 24,434,014

Separate
2007
2006
5,752,291 2,149,122
5,403,228 5,064,602
3,681,641 2,555,341
6,749,483 6,163,938
21,586,643 15,933,003

Other Liabilities
Other liabilities as at December 31, 2007 and 2006 consisted of:

Revenue received in advance
Others
Total Other Liabilities
5.9

Consolidated
2007
2006
231,731
525,680
5,119,134
3,699,831
5,350,865
4,225,511

Baht
Separate
2007
242,244
5,116,084
5,358,328

2006
536,194
3,696,688
4,232,882

Financial Instruments Disclosure
1. Condition, Terms and Accounting Policies

		

The Company does not speculate or engage in the trading of any derivative financial
instruments.
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The details of the significant accounting policies and methods used, including a basis on the
recognition of income and expenses for assets and financial liabilities are disclosed in Note 3.

2. The Significant Risk of Financial Instruments
2.1 Credit Risk
Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations
resulting in a financial loss to the Company and its subsidiaries.
2.2 Interest Rate Risk
Interest rate risks of financial assets in the balance sheets arised form the potential for a
change in interest rates to have an adverse effect on the net interest earnings in the
current reporting year and in future years. Interest rate risks arise from the structure and
characteristics of the financial assets.
As at December 31, 2007 and 2006, financial assets analysis from maturity of interest rate
change is shown as follows:
In Thousand Baht

Consolidated as at December 31, 2007
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at financial
institutions
Investments in debt securities
Investments in equity securities

More NonFloating Under
than interest
Interest rate 1 year 1-5 year	
5 year Bearing Total
19,076 212,024

-

-

- 59,936 10,000
- 587,037 72,463
-

-

Interest rate (%)
Floating

Fixed

921 232,021 0.125-2.50 2.50-5.45
- 69,936
- 659,500
1,134 1,134

- 0.25-5.40
3.41
-

Effective
Interest
Rate
4.44
4.05
3.43
-

In Thousand Baht
Separate as at December 31, 2007
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date
More NonFloating Under
than interest
Interest rate 1 year 1-5 year	
5 year Bearing Total

Financial Assets
Cash and cash equivalents
8,120
Long-term deposits at financial
institutions
Investments in debt securities
Investments in equity securities
-
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63,014

-

-

59,936 10,000
261,461
-

-

Interest rate (%)
Floating

Fixed

914 72,048 0.125-1.00 2.50-5.45
- 69,936
- 261,461
1,134 1,134

- 0.25-4.25
-

Effective
Interest
Rate
4.44
4.05
3.40
-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

In Thousand Baht
Consolidated as at December 31, 2006
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at financial
institutions
Investments in debt securities
Investments in equity securities

More NonFloating Under
than interest
Interest rate 1 year 1-5 year	
5 year Bearing Total
8,165 191,969

Interest rate (%)
Floating

Fixed

Effective
Interest
Rate

-

-

1,856 201,990

0.50-2.50 2.50-5.60

4.42

- 480,462 235,400
- 1,560
-

-

- 715,862
- 1,560
1,134 1,134

- 3.25-5.70
4.00
-

5.02
6.86
-

In Thousand Baht
Separate as at December 31, 2006
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date

Financial Assets
Cash and cash equivalents
Long-term deposits at financial
institutions
Investments in debt securities
Investments in equity securities

More NonFloating Under
than interest
Interest rate 1 year 1-5 year	
5 year Bearing
7,757 88,058

Interest rate (%)
Total

Floating

Fixed

Effective
Interest
Rate

-

-

1,826 97,641 0.50-1.00 2.50-5.60

4.42

- 190,461 86,400
- 1,560
-

-

- 276,861
- 1,560
1,134 1,134

5.02
6.86
-

- 3.25-5.70
4.00
-

3. Fair Value
Fair value is the estimated value that the Company could receive from selling their financial
assets, or the estimated value for redeeming their financial liabilities based on market value, or
the estimated value that can be derived from using general market principles of calculation.
Most financial assets as at June 30, 2007 and December 31, 2006 have fair value
approximating their carrying values at the reporting date.
5.10 Retained Earnings
Legal Reserve
Under the Public Companies Act, the Company is required to set aside as a legal reserve at least
5% of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not less
than 10% of the authorized capital.
Under the provisions of the Civil and Commercial Code of Thailand, a subsidiary is required to set
aside as a statutory reserve at least 5% of its net income each time a dividend is declared until the
reserve reaches 10% of the registered share capital. The reserve is not available for dividend
distribution.
MFC Asset Management Public Company Limited
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As at December 31, 2007 and 2006, the subsidiary has a legal reserve in the amounts of Baht
16,683,588 and Baht 15,852,918, respectively, as presented under unappropriated retained earnings
in the consolidated balance sheets.
Dividends
A resolution was passed by the Ordinary General Meetings of Shareholders held on April 20, 2007
and April 18, 2006 approving the payment of dividend at the rate of Baht 0.60 and Baht 0.70 per
share, respectively.
5.11 Fees and Service Income
Fees and service income for each of the years ended December 31, 2007 and 2006, consisted of:
Baht

Mutual fund management
Private fund management
Provident fund management
Commission for selling agents
Front end fees/back end fees
Others
Total Fees and Service Income

Consolidated
2007
2006
277,770,314 267,628,004
24,743,054 18,704,502
59,237,862 49,193,725
66,976,321 17,649,363
14,350,778 12,498,444
20,624,457
6,755,134
463,702,786 372,429,172

Separate
2007
277,770,314
24,743,054
59,237,862
66,976,321
14,350,778
20,652,494
463,730,823

2006
267,628,004
18,704,502
49,193,725
17,649,363
12,498,444
6,783,171
372,457,209

6. ADDITIONAL INFORMATION
6.1

Long-term Lease Agreements
Long-term lease agreements as at December 31, 2007 consisted of:
Type of lease
Building and service agreement

Remaining Period
Remaining rental expenses (Baht)
January 2008 - July 2008
10,595,263

The Company is entitled to continue the lease for 3 years under the same terms and conditions in
the existing lease contract, by submitting the letter in confirmation of the lease contract
continuation to the lessor 90 days prior to the termination of the lease contract.
6.2

Directors and Executives’ Benefits
The Company has not paid any other benefits to directors and executives, except for the benefits
that are normally paid such as bonuses and directors’ fees and as described in Note 6.3 to the
financial statements.
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6.3

Transactions with Related Company
In during the year the Company had transactions with a person and the subsidiary which consisted
of:

2007

Baht
separate

2006

Pricing policy

Transactions with related parties
The subsidiary
- Fees and service income
- Dividend received

28,037
10,001,499

28,037 As specified in the agreement
12,501,873 As announcement

Director’s company
- Advisory expenses

1,000,000

- As agreed price

The outstanding balances of transactions
Baht
separate
2007

2006

The subsidiary
- Revenue received in advance
- Accrued dividend receivable

10,514

10,514

55,008,247

-

7. Approval of Financial Statements
These financial statements have been approved for issue by the authorized directors on January 31, 2008.
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