2551 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ
จดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จำกัด”
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนา
ตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance
Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และบริษัท
หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) ในปี 2536 บริษัทได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัทได้
ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด
(มหาชน)” เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้
เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจนมีความโดดเด่น และเป็นที่จดจำได้ง่าย
สำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ธุรกิจจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการมี 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กองทุนรวม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการ
ลงทุน” ตามใบอนุญาตเลขที่ 103/2518 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 โดยจัดตั้งกองทุนสินภิญโญซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใน
ประเทศกองทุนแรกในปี 2520 ด้วยมูลค่าแรกเริ่ม 100 ล้านบาท สำหรับกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนแรกได้จัดตั้งใน
ปี 2529 คือ กองทุนเปิดไทยแลนด์ฟันด์ มีมูลค่าแรกเริ่ม 30 ล้านเหรียญสหรัฐ
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม
กฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ในปี 2527
3. กองทุนส่วนบุคคล ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัด
การกองทุนส่วนบุคคล” ในปี 2540
นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2536

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน
ปี 2545 ในด้านการบริหารกองทุน บริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) โดยบริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิด
เอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MFC Global Equity Fund) เสนอขายแก่นักลงทุนไทย โดยได้รับความร่วมมือ
จาก Wellington Management Company, LLP ซึ่งเป็นบริษัทจัดการชั้นนำของโลกทางด้านตราสารทุน ซึ่งได้รับการตอบรับ
จากนักลงทุนเป็นอย่างดียิ่ง ในด้านการบริหารงาน บริษัทได้รับหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 15 ข้อ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการดำเนินการและจัดการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
l
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2008 Business of the Company
The Company’s History and Significant Developments
MFC Asset Management Public Company Limited is Thailand’s first asset management company registered on
14 March 1975.   It was founded by the cooperation between 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 the Ministry of
Finance, the Government Savings Bank, and Adkinson Securities Public Company Limited. In 1993, the Company filed with
the Stock Exchange of Thailand to register as the listed company and obtained the approval on 12 November 1993. 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 Company’s name was to reflect its business image and be recognized by the customers and investors.
Meanwhile the Company took such opportunity to change its logo.
The Company is licensed to manage 3 types of funds.
1. Mutual Funds:  The Company was granted a fund management license from the Ministry of Finance on 29
December 1975 (License No. 103/2518).  The first domestic fund namely “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:  The Company was granted a license from the Ministry of Finance to manage provident
funds under the Ministry of Finance Regulation No. 162 (B.E. 2526) in 1984.
in 1997.

3. Private Funds: The Company was granted a private fund management license from the Ministry of Finance

In addition, the Company was also authorized to undertake securities registration business by the Ministry of
Finance in 1982 and by the Office of Securities and Exchange Commission (“SEC”) in 1993.

Significant Developments in relation to the Business and Management of the
Company:
In 2002, in respect of the area of fund management, the Company 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 world class 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.
l
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l ปี 2546 บริษัทได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้บริหารกองทุนรวมวายุภักษ์
หนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าเริ่มต้น 100,000 ล้านบาท ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีกแห่งหนึ่งโดยบริษัทเป็นผู้จัดการ
กองทุนในจำนวนมูลค่าเริ่มต้น 50,000 ล้านบาท กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง นี้เป็นกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศ
ปี 2547 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ (MFC Global Opportunity
Bond Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยร่วมทำงานกับทีมที่ปรึกษา
การลงทุนต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน คือ Western Asset Management Company Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดการชั้นนำของ
โลกด้านตราสารหนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MFC Islamic Fund) ซึ่งเป็นกองทุน
รวมกองแรกในประเทศไทยที่ลงทุนอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และได้รับความไว้วางใจร่วมลงทุนโดยสถาบัน
การเงินสำคัญ ได้แก่ ธนาคารออมสิน กองทุนประกันสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
l

ปี 2548 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami
Recovery Fund) ตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยกองทุนให้ความช่วยเหลือกิจการใน 6 จังหวัดภาคใต้
ที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติสึนามิให้สามารถฟื้นฟูกิจการและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจร่วม
ลงทุนจากธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารออมสิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมิได้คิดค่าธรรมเนียม
การจัดการกองทุนแต่ประการใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MFC Global
Alpha Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารทุนในต่างประเทศเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป โดยมี Citi Smith
Barney ซึ่งเป็นสถาบันการเงินด้านธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนำของโลกเป็นที่ปรึกษากองทุน และบริษัทได้รับความไว้
วางใจจากสำนักงานประกันสังคมให้บริหารจัดการกองทุนเปิดโกลบอลพรีเมียม ฟันด์ (Global Premium Fund) ซึ่งเป็น
กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศ ในส่วนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิด
เอ็มเอฟซี นิชดาธานี (MFC Nichada Thani Property Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองแรกของบริษัท
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
l

ปี 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สปอท ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 775 ล้านบาท  
l

ปี 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในธุรกิจ
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ
ด้านพลังงาน และเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีเงินผูกพันจองซื้อทั้งสิ้น 2,456 ล้านบาท
l

l ปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมออมสิน ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ธนาคารออมสิน
ถือครองเป็นหลัก เปิดเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่าเริ่มต้น 7,500 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุน
ในกลุ่ม Smart Wealth Solution Family ประกอบด้วย 4 กองทุน แต่ละกองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ Risk
และ Wealth เป็นเกณฑ์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ในส่วนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้
จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ (MFC Multi-National Residence Fund) มูลค่าโครงการ
1,075 ล้านบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นิชดาธานี 2 (Nichada Thani Property Fund 2) มูลค่าโครงการ
1,004 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 กองทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก
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2008 Business of the Company
2003 the Company 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.
l

In 2004, the Company set up MFC Global Opportunity Bond Fund, a foreign investment fund, to invest in
public offering foreign bonds. To manage this fund, the Company worked closely with the Western Asset Management
Pte.,Ltd. which is a world-class fixed income management company.  The Company also set up MFC Islamic Fund, the
first mutual fund in Thailand which invests according to Islamic principles.  Important 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.
l

In 2005, the Company established the “Tsunami Recovery Fund” pursuant to the government policy providing
financial support to businesses in the southern 6 provinces that suffered from the Tsunami incident. The fund aims to
assist companies to recover to the stage 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.  The
Company has waived the management fees for this fund. Moreover, the “MFC Global Alpha Fund (MGA)” was
established.  The fund invests in foreign equity funds and engages Citi Smith Barney as the fund’s advisor.  The Company
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 investing mainly in foreign bonds.  Regarding the property fund, the
Company established the “MFC Nichada Thani Property Fund (MNIT)” which is the company’s first property fund (Type 1)
and received high interest from Thai investors.
l

In 2006, the Company set up MFC International Spot Fund which were the foreign investment funds totaling
net asset value of Baht 775 Million.
l

In 2007, the Company set up MFC Energy Fund, a fund investing mainly in energy and/or alternative energy
businesses including businesses or transactions that support the government policies in respect of energy.  The units of
the fund shall be offered to institutional investors.  The committed capital was Baht 2,456 million.
l

In 2008, the Company established the Government Saving Bank Fund, a fund investing in equity held by the
Government Saving Bank.  The units of the fund were offered to public. The initial value of the fund was Baht 7,500
million.  In addition, the Company also set up 4 funds in Smarth Wealth Solution Family.  The investment ration of each
fund shall depend on the risk and wealth.  The total value of such 4 funds was bath 6,000 million.  In term of property
fund, the Company set up MFC Multi-National Residence Fund, a property fund with the total value of Baht 1,075 million,
and Nichada Property Fund 2 with the total value of Baht 1,004 million.  Both funds received high interest from the
investors      
l
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
การจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมแห่งแรกในประเทศไทย
โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนในปี 2518 ต่อมาในปี 2535 สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ให้ใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมแก่บริษัทใหม่อีก 7 ราย
ทำให้มีการแข่งขันขึ้นในธุรกิจนี้ และหลังจากนั้นได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพิ่มขึ้นอีกมา
เป็นระยะๆ จนในปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนมีจำนวนทั้งสิ้น 21 ราย
การบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับแต่ปี 2527 โดยอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
บริษัททำหน้าที่บริหารกองทุนและดูแลงานด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและ
คณะกรรมการกองทุน บริษัทมีรูปแบบกองทุนหลายประเภทที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้
การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ การให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน การรับโอนกองทุน (เปลี่ยน
ผู้จัดการกองทุน) การจัดทำข้อบังคับกองทุน การดำเนินการยื่นจดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน และการจัดทำเอกสาร
ต่างๆ ของกองทุนตามข้อตกลง และภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย หรือกฎระเบียบของนายทะเบียน
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2540
ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขยายการให้บริการแก่นักลงทุนในรูปแบบต่างๆ กองทุนส่วนบุคคลเป็นกองทุนที่สามารถกำหนด
รูปแบบการลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป นิติบุคคล รวมถึง
คณะบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 24 ราย
ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 19 ราย บริษัทหลักทรัพย์ 4 ราย และ ธนาคารพาณิชย์ 1 ราย  	
การเป็นนายทะเบียน
บริษัททำหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้แก่กองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน
โดยในปัจจุบันบริษัทเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมจำนวน 90 กองทุน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 41 กองทุน

โครงสร้างรายได้

% การถือหุ้น
ประเภทรายได้
ดำเนินการโดย
ของบริษัท ปี 2549 % ปี 2550 % ปี 2551 %
รายได้จาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
372.46 86.05 463.73 88.77 517.82 89.22
การจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รายได้อื่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
36.49 8.43
35.37 6.77
42.81 7.38
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
รายได้จากการลงทุน บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
99.99
รายได้อื่น
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด
99.99
23.87 5.52
23.29 4.46
19.74 3.40
รวมทั้งสิ้น
432.82 100.00 522.39 100.00 580.37 100.00

34 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2008 Business of the Company
The Company’s Profile
Mutual Fund Management
MFC Asset Management Public Company Limited, 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, SEC also
granted another new fund management licenses to many other companies. Currently, there are 21 asset management
companies operating in the business.  
Provident Funds Management
The Company was granted a license from the Ministry of Finance in 1984 and has been under the control of
SEC (the Provident Fund Registrar).
The Company provides its service in fund management and member registration system to various clients such
as state enterprises, private sectors, education institutions and co-operations aimed for   the best satisfactory of the
members and the fund committees. The Company provides various types of the funds which approach to the client’
needs subject to the acceptable investment risk levels. In addition, the Company also provides advisory services on fund
establishment, fund transfer (change of fund manager), setting fund regulations, fund registration service, and
documentation.
Private Funds Management
The company was granted 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 natural
or juristic persons or a group of Thai or foreign individuals.
Currently 24 juristic persons have been granted the license by the Ministry of Finance to manage private funds,
i.e. 19 asset management companies, 4 securities companies and 1 commercial banks.
Securities Registrar
The Company currently acts as registrar for 90 domestic and foreign mutual funds and 41 provident funds under
management.

Income Structure

Type of Income
Fund Management Income
Other Income
Investment Income
Other Income

(unit : Million Baht)
Operated by
MFC Asset Management Plc.
MFC Asset Management Plc.
MF Holding Co.,Ltd.
MF Holding Co.,Ltd.
Total Income

% Of shares
held by the Year
Company 2006
99.99
99.99

%

Year
2007

%

372.46 86.05 463.73 88.77
36.49 8.43 35.37 6.77
23.87 5.52 23.29 4.46
432.82 100.00 522.39 100.00

Year
2008

%

517.82 89.22
42.81 7.38
19.74 3.40
580.37 100.00
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
การจัดการกองทุนรวม
ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 93 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 135,308
กองทุนรวมจำนวน 93 กองทุนประกอบด้วย

กองทุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 51 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 16,006 ล้านบาท แยกได้
เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 22 กองทุน กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) 1 กองทุน กองทุนรวมผสม
แบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) 12 กองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 5 กองทุน กองทุนรวม
ตลาดเงิน (Money Market Fund) 2 กองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) 5 กองทุน และกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (Longterm Equity Fund) 4 กองทุน
l

l

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 18 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 10,037 ล้านบาท

กองทุนรวมต่างประเทศ (Country Fund) จำนวน 2 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 3,880 ล้านบาท เป็น
กองทุนรวมประเภทตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 1 กองทุน และกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund)
1 กองทุน  
l

l กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) จำนวน 18 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 29,830 ล้านบาท
ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 3 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน  
(กอง 2)  7 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) 8 กองทุน

กองทุนรวมพิเศษ ประเภท Private Equity จำนวน 3 กองทุน  มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8,272 ล้านบาท คือ
กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
เอนเนอร์จี ฟันด์
l

l

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จำนวน 1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม  67,282  ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทุกประเภทของบริษัทเท่ากับร้อยละ 8.82 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งระบบ
ประมาณ 1,534,915 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 จากจำนวนบริษัทจัดการ 21 ราย
l

กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2551 มีทั้งสิ้น 19 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 13,487 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2551 ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ 5 กองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน 1 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบ
ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน 5 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 6 กองทุน และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีจำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 41 กองทุน นายจ้างจำนวน
544 ราย และสมาชิกกองทุนจำนวน 170,123 ราย รวมมูลค่ากองทุนเท่ากับ 55,930 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด
เท่ากับร้อยละ 12.02 ของมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบซึ่งเท่ากับ 465,296 ล้านบาท หรือเป็นอันดับที่ 3 จาก
จำนวนผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 17 ราย

36 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2008 Business of Each Product Lines
Products and Services
Mutual Fund Management
At the end of 2008, there were 93 mutual funds under management of the Company with a total net asset
value of Baht 135,308 million.
93 mutual funds consist of
51 local mutual funds with a total net asset value of Baht 16,006 million, comprising 22 equity funds, 1
balance fund, 12 flexible portfolio funds, 5 fixed income funds,  2 money market funds, 5  retirement mutual funds and 4
long-term equity funds.
l

l

18 foreign investment funds with a total net asset value of Baht 10,037 million.

2 country funds with a combined net asset value of Baht 3,880 million, comprising of 1 equity fund and 1
flexible portfolio fund.
l

18 property funds with a combined net asset value of Baht 29,830 million, comprising of 3 property funds
(Type I), 7 property funds (Type II) and 8 property and loan funds (Type IV).
l

3 special funds (private equity funds) namely Thailand Equity Fund, Tsunami Recovery Fund and MFC Energy
Fund with a combined net asset value Baht 8,272 million.  
l

l

1 Vayupak Fund 1 with a net asset value of Baht 67,282 million.

The Company’s market share in respect of all types of mutual funds is 8.82% of total industry net asset value
of Baht 1,534,915 million.   The Company possesses the fourth largest market share among 21 asset management
companies.
19 new funds were launched in 2008 with a combined net asset value of, at the end of 2008, Baht 13,487
million.  They consist of 5 fixed income funds, 1 money market fund, 5 flexibles funds, 6 foreign investment funds, and 2
property funds.   
Provident Fund Management
At the end of 2008, there were 41 provident funds under management of the Company for 544 employers and
170,123 funds members with assets totaling Baht 55,930 million making the third largest market share among the 17
licensed provident fund managers. Its market share was 12.02% of the value of the provident funds in the whole business
totaling Baht 465,296 million.
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นอกเหนือจากการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้ว บริษัทยังเน้นในเรื่องความมั่นคง
และการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งแก่นายจ้าง คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของกองทุน
อาทิ การให้คำแนะนำแก่นายจ้างที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนนับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงการยื่นขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ต่อนายทะเบียนกองทุน การสร้างทางเลือกการลงทุนของสมาชิก (Employee’s choice) รวมถึงให้บริการสมาชิกสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอินเตอร์เนตและระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการ 13 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 25,235
ล้ า นบาท ส่ ว นแบ่ ง ตลาดเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 15 ของมู ล ค่ า กองทุ น ส่ ว นบุ ค คลทั ้ ง ระบบ ซึ ่ ง เท่ า กั บ 168,277 ล้ า นบาท
หรือเป็นอันดับที่ 3 จากจำนวนผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 24 ราย
กองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2551 มีทั้งสิ้น 3 กองทุน และมีการเพิ่มทุนทรัพย์สินของกองทุนเดิมอีก
4,100 ล้านบาท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 25,235 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
การจัดการกองทุนรวม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุน
รวมแห่งแรกในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2551 มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทั้งสิ้น 21 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,534,915 ล้านบาท โดยกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทมีมูลค่า 135,308 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.82 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมทั้งระบบ เป็นอันดับ 4 ในอุตสาหกรรมจัดการกองทุน
อัตราการเติบโตของกองทุนรวมของบริษัทในปี 2551 ลดลงร้อยละ 7.44 ซึ่งถือว่าเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลดลงในอัตราร้อยละ 22.24
การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ มีทั้งสิ้นจำนวน 17 ราย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 1 ราย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 13 ราย
บริษัทหลักทรัพย์ 1 ราย และบริษัทประกันชีวิต 1 ราย ณ สิ้นปี 2551 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบมีมูลค่า 465,296
ล้านบาท โดยกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทมีมูลค่า 55,930 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.02 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบ หรือเป็นอันดับที่ 3 ในจำนวนผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 17 ราย การแข่งขันใน
ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล : ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการ
กองทุนส่วนบุคคลจำนวน 24 ราย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 19 ราย บริษัทหลักทรัพย์ 4 ราย และ
ธนาคารพาณิชย์ 1 ราย ณ สิ้นปี 2551 กองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบมีมูลค่า 168,277 ล้านบาท โดยกองทุนภายใต้
การจัดการของบริษัทมีมูลค่าประมาณ 25,235 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
หรือเป็นอันดับที่ 3 ในจำนวนผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล 24 ราย ในปี 2551 นี้ กองทุนส่วนบุคคลของบริษัท มีอัตราการ
เติบโตเทียบเท่ากับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม คือ ประมาณร้อยละ 15.45
นอกจากนี้บริษัทได้ปรับรูปแบบเปลี่ยนการจัดการกองทุนส่วนบุคคลโดยขยายธุรกิจ และเพิ่มรูปแบบการบริหาร
จัดการทางการเงินให้มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบการบริหารการจัดการ Private
Wealth
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2008 Business of Each Product Lines
In managing provident funds, the Company focused on not only maximizing returns to members but also the
stability, time of service and convenience to employers, fund committees and members, for examples. Each employer shall
be provided advice beginning from the first step of setting up a fund to fund registration, employee’s choice including the
provision of 24 hours service for all members to check the fund information through internet and automatic answering
machine.
Private Fund Management
At the end of 2008, there were 13 private funds under management of the Company with net assets totaling
Baht 25,235 million.  The Company was ranked third among the 24 licensed private fund managers.  Its market share was
15% of the private funds as a whole, equivalent to Baht 168,277 million.
3 new private funds were set up in 2008 and the capital increase of 4,100 million baht of the existing fund with
total net asset value of Baht 25,235 million at the end of 2008.

Industry and Competitive Situation
Mutual Fund Management : MFC Asset Management Public Company Limited (MFC), is Thailand’s first
mutual fund management company. At the end of 2008, there were 21 asset management companies with total assets of
Baht 1,534,915 million.  The net asset value of The mutual fund under the management of the company was 135,308
million baht equivalent to 8.82% of the total net asset value of the mutual funds as a whole.  The Company was ranked
fourth in the fund management industry.
In 2008, the growth rate of the Company’s mutual fund decreased slightly 7.44% comparing with the industry
decrease at the rate of 22.24%.
Provident Fund Management : There were 17 juristic persons granted the license to manage provident
funds from the Ministry of Finance consisting of 1 commercial bank, 13 asset management companies, 1 Securities
company and 1 life insurance company with combined assets of Baht 465,296 million at the end of 2008. The Fund under
management was Baht 55,930 million which was equivalent to 12.02% of the total net asset value of the provident funds
as a whole in the business.  The Company was ranked third out of 17 private fund managers.   The competition trend in
provident fund business increases gradually.
Private Fund Management : There are currently 24 licensed private fund managers comprising of 19 asset
management companies, 4 Securities companies and 1 commercial bank.  At the end of 2008, the value of private fund
under management in the whole market was Baht 168,277 million.  The total net asset value of the private funds under
the management of the Company was Baht 25,235 million, equivalent to 15% of the total net asset value of the private
funds market as a whole.  The Company was ranked third out of the 24 private fund managers.  In 2008, the growth rate
of private funds under the management of the Company was of the same rate as those of the private fund business
market as a whole, i.e. approximately, 15.45%.
In addition, the Company has adjusted the forms of private fund management by the expansion of the business
and increased the forms of money management and response to the investors’ requirements in the form of Private
Wealth.
mfc Asset Management Public Company Limited
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ลูกค้าเป้าหมาย บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและลูกค้า
สถาบัน สำหรับบุคคลธรรมดานั้น บริษัทเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการออม
l

สำหรับลูกค้าสถาบัน บริษัทเน้นทั้งกลุ่มสถาบันภาครัฐและเอกชน โดยกลุ่มภาครัฐได้ให้ความสำคัญทั้งภาค
ราชการและรัฐวิสาหกิจ
l

ลักษณะของลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น
64,235 ราย เป็นบุคคลธรรมดา 63,481 รายหรือร้อยละ 98.82 และเป็นนิติบุคคล 754 รายหรือร้อยละ 1.18
สำหรับลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีจำนวนนายจ้าง 544 ราย
สมาชิก 170,123 ราย จำนวนกองทุน 41 กองทุน
สำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มสถาบันซึ่งมีทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และสหกรณ์ออมทรัพย์
จำนวนและมูลค่ากองทุนรวม (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551)

1. กองทุนรวมในประเทศ
2. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนรวมต่างประเทศ และอื่นๆ
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
5. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
ส่วนแบ่งตลาด

ทั้งระบบ
จำนวนกองทุน
ล้านบาท
719
862,021.60
279
297,025.55
7
5,029.31
99
236,274.19
1*
134,564.36

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน
ล้านบาท
51
16,006
18
10,037
5
12,152
18
29,830
1
67,282
8.82%

* บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริหาร

จำนวนและมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
จำนวนกองทุน (กองทุน)
จำนวนสมาขิก (ราย)
จำนวนนายจ้าง (ราย)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

ทั้งระบบ

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

514
2,013,674
9,545
465,296

41
170,123
544
55,930
12.02%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
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2008 Business of Each Product Lines
l

Target Clients

The important target of the Company was the unitholders of the mutual funds, both individuals and institutions.
In respect of individual, the Company focused on the investors who wish the new choice of investment other than saving.
Target institutional clients are both, private and public sectors, the latter shall include governmental authorities
and state enterprises.
l

Clients’ Profiles

As of 31 December 2008, there were 64,235 unitholders holding investment units in the mutual funds under the
management of the Company.  63,481 persons of which, equivalent to 98.82%, were natural persons and the other 754
persons were juristic persons, equivalent to 1.18%.
As of 31 December 2008, there were 41 provident funds under management of the Company covering 170,123
funds members and 544 employers.
As of 31 December 2008, major private fund clients were institutions, governmental and private, as well as
saving cooperatives.
Number and Size of Mutual Funds (as of 30 December 2008) were as follows:
MFC Asset Management Public
Company Limited
THB Million No. of Funds THB Million
862,021.60
51
16,006
297,025.55
18
10,037
5,029.31
5
12,152
236,274.19
18
29,830
134,564.36
1
67,282
8.82%

Industry As a whole
No. of Funds
719
279
7
99
1*

1. Local Fund
2. Foreign Investment Fund
3. Country Fund and others
4. Property Fund
5. Vayupak Fund
Market Share

* Co-management of MFC Asset Management Public Company Limited and Krung Thai Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Provident Funds (as of 31 December 2008)
Industry
Number of Funds
Number of Members
Number of Employers
Size of Fund (Million Baht)
Market Share

MFC Asset Management Public Company Limited

514
2,013,674
9,545
465,296

41
170,123
544
55,930
12.02%

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited
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จำนวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
จำนวนกองทุน (กองทุน)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

ทั้งระบบ
1,154
168,277

บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
13
25,235
15%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เงินลงทุนของธุรกิจกองทุนรวมมาจากการระดมเงินจากนักลงทุนโดยทั่วไป ส่วนธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินลงทุนเป็นเงินสมทบที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเข้ากองทุน ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น บริษัทจะเน้นการให้
บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยสำคัญที่สุดในการบริหารกองทุนได้แก่บุคลากรด้านการจัดการกองทุนที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนระบบปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทุน
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2008 Business of Each Product Lines
Number and Size of Private Funds (as of 31 December 2008)
Industry
Number of Funds
Size of Fund (Million Baht)
Market Share

MFC Asset Management Public Company Limited

1,154
168,277

13
25,235
15%

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited
Source of Funds
Money invested in mutual funds is mobilized from the general public while provident funds comprise of
contributions from employees and employers.   Emphasis is placed on procuring products and services to suit target
customers’ requirements.   The most crucial factors in fund management are skilled, knowledgeable, expertise staffs,
effective risk management, and any technologies related to operation and management of the Company.
In this regard, the Company’s fund management staffs have the qualifications and experience according to the
SEC’s requirements and are authorized by the SEC to act as investment fund managers.
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2551 การวิจัยและการพัฒนา
ฝ่ายวิศวกรรมการเงินมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์วิจัยสถานการณ์ด้านการตลาดและความต้องการของผู้ลงทุน
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยออกแบบกองทุนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับการลงทุน
และความต้องการของผู้ลงทุนในปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ในการจัดทำ Model และ
ตรวจสอบผลการลงทุน เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนมีความชัดเจนและมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ลงทุน
นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ได้พัฒนาเครื่องมือในด้านการลงทุนร่วมกับฝ่ายบริหารกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญ
ประการหนึ่งในการบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งการจัดทำ Islamic Index และเผยแพร่เป็นข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุน
ชาวอิสลามด้วย ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนารูปแบบของ Model และข้อมูลต่างๆ ในการลงทุน เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารกองทุนหลายกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุน Quantitative Portfolio
ซึ่งผู้ลงทุนทั่วไปได้ให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก
ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนารูปแบบการลงทุนใหม่หลายรูปแบบ และพัฒนา Model ต่างๆ เพื่อการ
บริหารกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมิได้มีค่าใช้จ่ายหลักใดๆ เพิ่มเติม ยกเว้นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร สำหรับกองทุนรวม บริษัทได้จัดตั้งกองทุน Smart Wealth Solution Family ซึ่งเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน
สามารถวางแผนความมั่งคั่ง (Wealth) ของตนเองได้ทุกขณะเวลา (Target Date) ตลอดช่วงอายุของการลงทุน โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และการกรอกข้อมูลผ่านโปรแกรม Smart Wealth Solution กองทุนใน
กลุ่ม Smart Wealth Solution Family แบ่งเป็น 4 กองทุน แต่ละกองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับความเสี่ยง (Risk)
และ ความมั่งคั่ง (Wealth) ซึ่งจะมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ (Asset Allocation) ที่สามารถสร้างความมั่งคั่ง
ที่ดีที่สุดในเวลาที่กำหนด (Target Date) โดยแบ่งเป็น 4 กองทุน ตามระดับความเสี่ยง
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2008 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, including the creation of the Islamic Index 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 Quantitative Portfolio funds, which has gained great interest from our retail customers.
In 2008, 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. The Company established the Smart Wealth Solution Family of funds, which allow investors to plan
their wealth at certain target dates throughout the investment horizon using quantitative analysis and data input
through the Smart Wealth Solution Program. Each fund’s investment is allocated according to the level of risk and
wealth assigned. The program determines the asset allocation in order to create the most wealth at certain target
dates. The Smart Wealth Solution Family consists of 4 funds classified by risk level.
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2551 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น จี และชั้น 21 – 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเช่าจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ ทั้งนี้ค่าเช่าใน
ปี 2551 ที่จ่ายให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ จำนวน 20,055,318.79 ล้านบาท
สำนักงานสาขา 1 สาขา คือ สาขาแจ้งวัฒนะ ที่ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99
หมู ่ ท ี ่ 2 อาคารเซ็ น ทรั ล แจ้ ง วั ฒ นะ ชั ้ น 4 ห้ อ ง 440/1 ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี โดยเช่าพื้นที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ค่าเช่าในปี 2551 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551)
จำนวน 9,121.95 บาท
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีที่ทำการสำนักงานเดียวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน) โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.29/2549 เรื่องการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน
และหลักเกณฑ์ในการป้องกัน
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด  (เดิมชื่อบริษัท เอ็มเอฟซี เรียลตี้ จำกัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มกราคม 2535
ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,000 หุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจการค้าและก่อสร้าง
รวมทั้งรับเป็นที่ปรึกษาการบริหารงานของธุรกิจพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยได้เรียกชำระ
ร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น  คิดเป็นจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 50,007,500 หุ้น
คณะกรรมการของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด มีทั้งสิ้น 4 คน   ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)   อย่างไรก็ดี มิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จำกัด  แต่อย่างใด
นอกเหนื อ จากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ซ ึ ่ ง เป็ น ไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ในปัจจุบัน บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์  จำกัด ได้ลงทุนในบริษัท 2 บริษัท กล่าวคือ
1. 	 บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท จำกัด   จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยบริษัท เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว 25% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์
หลักในการประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
2. 	 บริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 โดยบริษัท       
เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 49 ของทุนที่ชำระแล้ว 25% ของทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท
มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดต่อนำสินค้าเข้า   สินค้าออก และบริการเกี่ยวกับ
การจัดการ
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2008 Business Assets
Premises and Equipment
The Office of the Company, located at No. 199, Column Tower G Floor and 21-23 Floors, Ratchadapisek Road,
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, has been leased from The Column Property Fund. In 2008, the rental
paid to the Column Property Fund was Baht 20,055,318.79.
The Company has 1 branch, the Changwattana Branch, established on 27 November 2008, located at Central
Plaza, Changwattana Branch 4th Floors (#440/1), 99 Moo 2 Chaengwattana Road, Bangtalad, Pakred, Nonthaburi. Such
Premises has been leased from Central Pattana Public Company Limited. The rental paid to Central Pattana Public
Company Limited (as from December 2008)  was Baht 9,121.95.
MF Holdings Company Limited shares the Company’s office without having to pay any rental.
Investment in Securities
The Company’s policy on securities investment is in compliance with the Office of Securities and Exchange
Commission’s Notification No. Sor Nor 29/2549 Re: The Transaction may cause the Conflict of Interest in fund
management and protection measure.
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% of the paid up capital owned by MFC Asset Management
Public Company Limited.   Its objectives were to engage in commerce and construction, commercial and industrial
consultancy. It was renamed to read as MF Holdings Company Limited on 1 February 1993.   At the same time, it
increased its registered capital to Baht 2,000 million; 25 percent of which were paid-up. The Company has 50,007,500
shares.  
The Board of Directors of MF Holdings Company Limited consists of four directors, all of whom are executives
of MFC Asset Management Public Company Limited.  However, there is no remuneration for such directors.
In addition to the investment in securities pursuant to the notifications of the Office of Securities and Exchange
Commission, presently, MF Holdings Company Limited invests in 2 companies as follows:
1. MFC Real Estate Company Limited, registered on 21 May 2008 with the capital of Baht 1 million, having
objectives in providing consulting services and engaging in relation to real estate business.  MF Holdings Company Limited
holds 100% of the paid up capital, which is 25% of the total issued shares.
2. 	 Thai Exim International Company limited, registered on 27 May 2008 with the capital of Baht 35 million,
having objectives in providing consulting services in relation to the import, and export of goods as well as providing
management services.  MF Holdings Company Limited holds 49% of the paid up capital, which is 25% of the total issued
shares.
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2551 โครงการในอนาคต
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม โดยเฉพาะการนำระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้บริหารงาน และให้บริการการนำเครื่องมือทางด้านการจัดการใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการ
บริหารและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนิน
งานของบริษัท กล่าวคือฝ่ายบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
หามาตรการในการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการ
ปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการทำงานให้มีความคล่องตัว ชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับทุกฝ่าย
งาน ควบคูไ่ ปกับการยึดหลักการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลทีด่ ี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนากองทุนประเภทใหม่ๆ ที่อาศัยหลักการบริหารความเสี่ยง และมีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ อีกทั้งปรับปรุงคุณภาพบริการด้านต่างๆ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทมีนโยบายขยายตลาดในเชิงรุก เน้นการให้ความสำคัญต่อลูกค้า
เป็นอันดับแรก โดยออกกองทุนที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ประทับใจกับผลตอบแทนที่ดี
และมีจุดเด่นที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทเน้นการจัด Wealth Management ให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุน
ระหว่ า งกองทุ น ประเภทต่ า งๆ ได้ ต ามจั ง หวะการลงทุ นที ่ เหมาะสมและรวดเร็ ว ทั นต่ อ สถานการณ์ รวมทั ้ ง กองทุ น
อสังหาริมทรัพย์ด้วย โดยบริษัทจะให้ข้อมูลสภาวการณ์ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การอำนวยความสะดวกในการซื้อขายกองทุนผ่านระบบ Smart Access ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ประกอบด้วย
ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าสถาบัน ในส่วนของลูกค้าบุคคลธรรมดา จะเน้นผูม้ รี ายได้ปานกลางขึ้นไปจนถึงสูง โดยจะ
มีกองทุนที่หลากหลายรูปแบบ และระดับความเสี่ยงให้ลูกค้าได้เลือกลงทุน ในส่วนลูกค้าสถาบัน จะเน้นทั้งภาคเอกชนและ
ภาครัฐ ซึ่งจะออกแบบกองทุนตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทเน้นการจัดตั้งกองทุนรูปแบบใหม่
เช่น กองทุน Private Equity สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่าง
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2008 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 risk management department 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 2009, the Company has a policy to aggressively expand the market with primary focus on the
customers. The Company shall emphasize “Customer Centricity” by launching funds that meet the customers’
investment needs, are easy to understand, can create good returns and are of interest to the customers. Furthermore,
the Company intends to engage in Wealth Management to allow customers to invest and switch among the various
funds, including property funds, to suit the investment environment. In order to facilitate, MFC will provide periodic
information on both domestic and foreign markets, as well as provide convenience in trading of funds through the
Smart Access system, which was developed in-house. 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 such as private equity fund for institutional investors to create more
attractive returns.
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2551 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมิได้มีคดีความที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ คดีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

50 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2008 Legal Disputes
At the end of 2008, the Company had no pending legal dispute that may affect its assets or those at its
subsidiaies by more than 5% of its shareholders’ equity or that may materially affect the business of the Company and its
subsidiaies.
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2551 โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว จำนวน 120 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
120 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและไม่ได้มีการเพิ่มทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น
1
2.
3.
4.
5.
  
6.
7.
8.
9.
10.

ธนาคารออมสิน
กระทรวงการคลัง
บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG
LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG
SOMERS (U.K.) LIMITED
นายสอง วัชรศรีโรจน์
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท       
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว

จำนวนหุ้น
29,400,000
20,000,000
19,951,300
12,627,000
5,546,300
4,433,500
4,305,000
3,795,000
2,900,000
1,452,400

% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
24.50
16.67
16.62
10.52
4.62
3.69
3.59
3.16
2.42
1.28

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราผลกำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
(รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่ประกาศแล้ว สำหรับรอบระยะเวลานั้น) 
สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน 
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2008 Capital Structure
Share Capital
The Company’s registered and paid up capital was Baht 120 million as at 31 December 2008, 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 31 December 2008 :

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

Name
GOVERNMENT SAVINGS BANK
MINISTRY OF FINANCE 
ADKINSON SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
THAI ASSET MANAGEMENT CORPORATION
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG
LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG
SOMERS (U.K.) LIMITED
MR. SONG WATCHARASRIROJ
ABERDEEN GROWTH FUND
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR LONDON
ABERDEEN LONG TERM EQUITY FUND

Number of
Shares
29,400,000
20,000,000
19,951,300
12,627,000

% of Total Shares
24.50
16.67
16.62
10.52

5,546,300
4,433,500
4,305,000
3,795,000
2,900,000
1,452,400

4.62
3.69
3.59
3.16
2.42
1.28

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 per
cent of net profit after tax (including interim dividends for the period).
Its subsidiary does not have a definite dividend policy.
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คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ได้แก่ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ
11 ท่ า น และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาคณะกรรมการอีก 2 ท่าน คณะกรรมการจะมี
การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ภายใต้การนำของกรรมการผู้จัดการดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้ง
รองกรรมการผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) โดยคณะกรรมการได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2551 วันที่ 30 พฤษภาคม 2551
แต่งตั้งให้รองกรรมการผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการ
ในปี 2551 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชื่อ
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
นายมนัส แจ่มเวหา
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายยงยุทธ ตะริโย
นางสาวชุมพร รัตมงคล
นายเบน เตชะอุบล
นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
นายสุรเธียร จักรธรานนท์
นายกริช อัมโภชน์
นายบุญชัย โชควัฒนา
ดร.พิชิต อัคราทิตย์
นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 กรกฏาคม 2551)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2551
ลำดับที่

รายชื่อ
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ตำแหน่ง

2008 Management Structure
The Company’s Board of Directors consists of 13 members. One of which is acting as the Chairman of the
Board of Directors, another one of which is acting as the President, and the other 11 members are acting as the directors.
In addition, there are two advisors to the Board of Directors. The meeting of the Board of Directors shall be convened
once a month in order to determine policy and business direction, as well as oversee the management under the guidance
of the President and ensure that such management is in accordance with the set guidelines. The Board of Directors has
appointed the Senior Executive Vice President of Corporate Planning and Monitoring Division to act as the Secretary to the
Board of Directors.
In addition, the Company by the Board of Directors resolution in the meeting no. 5/2008 on May 30, 2008
performed in accordance with the Securities Act 1992 (revised version 2008) by appointing the Senior Executive Vice
President of Corporate Planning and Monitoring Division to serve as Company Secretary.
The members of Board of Directors and advisors, as well as the Secretary of the Board in 2008 are as follows:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Name
Dr. Narongchai Akrasanee
Mr. Boonsak Chiempricha
Mr. Manas Jamveha    
Mr. Chakkrit Parapuntakul     
Mr. Yongyuth Tariyo    
Miss Choomporn Ratamongkol
Mr. Ben Taechaubol
Mr. Prapan Siriratthamrong
Mr.Adisorn Thananan-narapool
Mr. Surathian Chakthranont
Mr. Krit Umpote
Mr. Boonchai Chokwatana
Dr. Pitchit Akrathit		
Mr. Goanpot Asvinvichit
Mrs. Nongluck Virameteekul
Mr. Chaibhondh Osataphan

Position
Chairman of the Board (Independent director)
Director
Director
Director
Director
Director
Director (since 30 July 2008)
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Director / President
Advisor to the Board of Directors
Advisor to the Board of Directors
Company Secretary / Secretary to the Board of Directors

Directors who is retired by rotation/ resigned in 2008
No.
1

Name
Miss Nisa Laohasomboon

Position
Director (until 30 June 2008)
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1

นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์

กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิถุนายน 2551)

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธี
จับสลากออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทได้รับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลือ และบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
การลงนามแทนบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญ
ของบริษัท อนึ่ง ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธาน
กรรมการ หรื อ นายพิ ช ิ ต อั ค ราทิ ต ย์ กรรมการผู ้ จ ั ด การ คนใดคนหนึ ่ ง ลงลายมื อ ชื ่ อ และประทั บ ตราบริ ษ ั ท หรื อ
นายมนัส แจ่มเวหา นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา นายยงยุทธ ตะริโย นางสาวชุมพร รัตมงคล
สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรองนโยบายและเรื่องสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ
หรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมี รองกรรมการผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2551 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
นายมนัส แจ่มเวหา
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายยงยุทธ ตะริโย
นายพิชิต อัคราทิตย์
นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 98
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระจำนวน 3 ท่ า น โดยมี ผู ้ อ ำนวยการ
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2008 Management Structure
The Company’s articles of association states that one – third of the directors shall vacate in proportion. The directors vacating
from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by drawing lots. In subsequent years,
the director who has held office longest shall vacate. The directors shall be elected at the meeting of the shareholders with majority
vote. However, in the case of a vacancy in the Board of Directors for reasons otherwise than by rotation, the Board of Directors shall
elect a person who has the qualifications and is not being under any of the prohibitions as the substitute director at the next meeting of
the Board of Directors., The resolution of the Board of Director thereunder shall be made by a vote of not less than three-fourths of the
number of the remaining directors. The substitute director shall hold office only for the remaining term of office of the director whom he
or she replaces.
Authorized Signatures to Bind the Company
According to Company’s articles of association, the Board of Directors has specified the name of authorized persons. As of 31
December 2008, either Mr. Narongchai Akrasanee, Chairman of the Board, or Mr. Pichit Akrathit, President, is authorized to sign on
behalf of the Company and affix the Company seal. Alternatively, two of the following directors: Mr. Manas Jamveha, Mr. Chakkrit
Parapuntakul, 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 the directors.

The Board of Directors has appointed sub-committees as follows:
1. The Executive Committee. The Executive Committee consists of 5 directors. The meeting of the Executive
Committee is convened once a month in order to consider, revise and review policy including other important matters prior to submit
the same to the Board of Directors and to carry out tasks assigned by the Board of Directors. The Senior Executive Vice President of
Corporate Planning and Monitoring Division serves the Secretary to the Executive Committee.
The members of the Executive Committee in 2008 are as follows:
No.
1
2
3
4
5
6
page 99.

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

Position
Chairman of the Executive Committee
Member
Member
Member
Member
Secretary to the Executive Committee

Please refer to the Powers, Duties, and Responsibilities of the Executive Committee, Re: Corporate Governance specified on

 	
2. The Audit Committee. The Audit Committee consists of 3 independent directors. The head of the Internal Audit Unit
acts as the secretary having roles and responsibilities as specified in the report of the Audit Committee.
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ฝ่ า ยตรวจสอบกิ จ การภายใน ทำหน้ า ที ่ เป็ น เลขานุ ก าร ซึ ่ ง มี บ ทบาทและหน้ า ที ่ ต ามที ่ ได้ ก ล่ า วถึ ง ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2551 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4

รายชื่อ
นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
นายกริช อัมโภชน์
นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดใน การกำกับดูแล
กิจการที่ดี หน้าที่ 100
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระ
ของบริษัท 1 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วันแต่งตั้ง ในปี 2551 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป ทำ
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2551 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
ร้อยเอกชาญชัย ชาญชยศึก
นายสุนัย เศาภายน
นายกริช อัมโภชน์
นายสุนทร พจน์ธนมาศ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โปรดดู
รายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 104
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2008 Management Structure
	 The members of the Audit Committee in 2008 are as follows:
No.
1
2
3
4

Name
Mr. Prapan Siriratthamrong
Mr. Adisorn Thananan-narapool
Mr. Krit Umpote
Mr. Aphirak Poomklin

Position
Chairman of the Audit Committee
Member
Member
Secretary to the Audit Committee

Please refer to the Powers, Duties, and Responsibilities of the Audit Committee, Re: Corporate Governance
specified on page 101.
3. The Nomination and Remuneration Committee. The Nomination and Remuneration Committee
consists of 4 members. One of which shall be an independent director and the other 3 members shall be qualified
directors who are independent. This is to ensure good corporate governance, and fairness to all parties, and prevent any
possible conflict of interest. The term of office shall be 2 years commencing from the date of the appointment, with one
Secretary appointed by the Nomination and Remuneration Committee. In 2008, the Senior Executive Vice President of
Operation and General Administration Division was the Secretary to the Nomination and Remuneration Committee.
The members of the Nomination and Remuneration Committee in 2008 are as follows:
No.
1
2
3
4
5

Name
Dr. Maruey Phadoongsidhi
Captain Charnchai Charnchayasuk
Mr. Sunai Saubhayana
Mr. Krit Umpote
Mr. Soontorn Pojthanamas

Position
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
Member
Member
Member
Secretary to the Nomination and Remuneration Committee

Please refer to the Powers, Duties, and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee,
Re: Corporate Governance specified on page 105.
  	
4. The Risk Management Committee. The Risk Management Committee consists of 5 directors. The term
of office shall be 2 years. The Senior Vice President of Risk Management Department acts as the Secretary to the Risk
Management Committee.
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2551 โครงสร้างการจัดการ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
2 ปี โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
 	 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2551 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อ
นายสุรเธียร จักรธรานนท์
ดร.พิชิต อัคราทิตย์
นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์
นายสุนทร พจน์ธนมาศ
นางกาญจนา โรจวทัญญู
ดร.ศุภกร สุนทรกิจ
นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 16 พฤศจิกายน 2551)
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2551)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 106

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
			 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 74, 76 และ 78
ค่าตอบแทนอื่น
		 ไม่มี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 1. 	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
				ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ได้แก่
l ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 400,000.00 บาท
l สำนั ก งานสอบบั ญ ชี ท ี ่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส ั ง กั ด บุ ค คลหรื อ กิ จ การที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนรวม - บาท
		 2. 	 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
			 ในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
l ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท
l สำนั ก งานสอบบั ญ ชี ท ี ่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส ั ง กั ด บุ ค คลหรื อ กิ จ การที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละ
สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน
รวม - บาท
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2008 Management Structure
The members of the Risk Management Committee in 2008 are as follows:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Name
Mr. Surathian Chakthranont
Dr. Pitchit Akrathit
Mr. Chaibhondh Osataphan
Mr. Soontorn Pojthanamas
Mrs. Kanchana Rojvatunyu
Dr. Supakorn Soontornkit
Mr. Chareonchai Lengsiriwat  

Position
Chairman of the Risk Management Committee
(Independent director)
Member
Member
Member
Member (until 16 November 2008)
Member (since 27 October 2008)
Secretary to the Risk Management Committee

Please refer to the Powers, Duties, and Responsibilities of the Risk Management Committee, Re: Corporate
Governance specified on page 107.

Remuneration

			 Remuneration for Management
				 Monetary remuneration
				 Please refer to Re: the Remuneration for the Directors and Management on page 75, 77 and 79
			 Other remunerations
				 None
			 Remuneration for Auditors
				 1. Audit Fee
					 In 2008, the Company and its subsidiaries paid the following audit fees:
 					 l The Company’s auditor, totaling Baht 400,000 in the previous financial year.
 	 				 l The Auditor’s Audit firm and individual or firms relating to the Auditor and Audit firm, 

						 totaling Baht – in the previous financial year.
				 2. Non-Audit Fees
					 In 2008 the Company and its subsidiaries paid for other services, namely:
					 l The Company’s Auditor, totaling Baht – in the previous financial year, and future payments 

						 arising from agreed but unfinished services in the previous financial year totaling Baht –.
					 l The Auditor’s Audit firm and individual or firms relating to the Audit and Audit Company, 

						 totaling Baht – in the previous financial year, and future payments arising from agreed but 

						 unfinished services in the previous financial year totaling Baht –.
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2551 การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊คคินซัน จำกัด(มหาชน) โดยเป็นบริษัทจัดการลงทุนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริม
สร้างให้บริษัทมีระบบการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่
ทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโดยรวม โดยนโยบายสำคัญของบริษัทที่สอดคล้องกับ
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
l มุ ่ ง เน้ น ให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนของบริ ษ ั ท ปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น และผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย อย่ า ง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาวโดยการบริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด ทั ้ ง ต่ อ ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น และผู ้ ถ ื อ หน่ ว ยลงทุ น ดู แ ลมิ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
l

ดำเนินธุรกิจโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่ง
มีหน้าที่กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานโดยทำงานประสานกับสำนักงานตรวจสอบกิจการ
ภายในและฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
l

l

การกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

l

จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีหรือจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

l

จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
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2008 Corporate Governance
The major shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited are the Government Savings Bank,
Ministry of Finance, Adkinson Securities Public Company Limited.  MFC Asset Management Public Company Limited 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 of business and the
confidence of its shareholders, investors and stakeholders are strengthened. In this regard, 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 of the
Company’s business. With efficient and transparent management, confidence from all parties will be instilled and led to the
utmost benefit for the company, shareholders and investors. The Company’s important policies in response to the
principles of Corporate Governance are:
To emphasis the Company’s directors, management and employees to treat all shareholders and stakeholders
equally, and encourage fairness to all parties.
l

To focus on creating value added 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 in order
to prevent conflicts of interest, and to be responsible for all decisions and actions.
l

To conduct 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 in order that the Company’s operation is carried out with efficiency and effectiveness, under
acceptable levels of risk.
l

l

To define Business Ethics, to be followed by directors and employees.

l

To create a Code of Conduct, to be followed by directors and employees.

To organize sufficient disclosure of information to all involved parties in order to encourage transparency and
accountability.
l
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สิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น
 	
บริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายน และถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยก่อนการประชุม บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุม ตามวาระต่างๆ ให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึก
และจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระพร้อมคำชี้แจง เหตุผล และข้อมูลทางสถิติในแต่ละวาระ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน
นอกจากนี้บริษัทยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
กรณีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทมีการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและได้กำหนดให้มีขั้นตอน
การประชุมอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
บริษัทกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายในไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสำคัญต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างโปร่งใสและ
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 14 วัน และในหนังสือเชิญประชุมได้แจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย
ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิออกเสียงลงมติในการประชุมวาระต่างๆ ได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
ในปี 2551 บริษัทได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
อบรมของบริษัท อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และคณะจัดการ
ของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติใน
แต่ละระเบียบวาระการประชุม ซึ่งในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และในระหว่างการประชุมบริษัทได้จัดให้มี
การบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ และจัดให้มีผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีและที่
ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท
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2008 Corporate Governance
The rights and duties of shareholders
The Annual General Meeting of the shareholders (“AGM”) shall be convened in April of each year; provided
that the convention of such meeting shall fully comply with all applicable laws. The Company shall deliver a 14 days
prior notice calling the meeting. Such notice shall contain details of each agenda. Each agenda shall contain the
opinions of the Board of Directors. The complete and accurate minutes of the meeting shall be produced and made
available for shareholders’ scrutiny. In this connection, the Company also intends to improve documents for the AGM
by incorporating details other than the Board of Directors’ opinion such as explanation, reasons, and statistics
information in respect of each agenda. The Company also recognizes the importance of the rights of all shareholders,
major and minor, to access the Company’s information. Therefore, the Company has increased the channels of
publicizing the notice calling the meeting by posting the same on the Company’s website at least 21 days prior to the
date of the meeting. 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 or
grant them to someone else. The Company prepared proxy form allowing shareholders to specify their opinions in
casting their vote; provided that such form is in accordance with the laws.
The Annual General Meeting
The AGM shall be convened by the Company and all shareholders shall be treated equitably.  Procedures for
the AGM shall be in compliance with SET’s regulations.  
The AGM shall be convened within 4 months from the end of the financial year in order to report the
Company’s business operations to the shareholders, with consideration for the rights of shareholders in a transparent
and equitable way. In this connection, the Company shall deliver a 14 days prior notice calling the meeting to the
shareholders; provided that such notice shall contain relevant documents including the proxy form as specified by the
Ministry of Commerce and the names of all independent directors whom may be appointed by the shareholders to
become their proxy and cast the vote if such shareholders be unable to attend the meeting.
In 2008, the AGM was convened on Friday 18 April 2008, 15:00 hours, at the Company’s conference Room,
23rd Floor, Column Tower, 199 Rachadapisek Road, Klong Toey, Klong Toey, Bangkok 10110, where the Company’s
office is located. 11 Members of the Board of Directors attended the meeting, which included 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 to all shareholders in making enquiries and
examining the Company’s operations and expressing their opinions, as well as making suggestions before casting their
vote on each agenda. In electing the 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 procured inspectors, consisting of an auditor and an external legal consultant, to oversee
that the meeting was transparent and in accordance with laws and the Company’s articles of association.
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ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญรวม
ถึงประเด็นซักถามต่างๆ และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวไปไว้ในเว็บไซต์บริษัท
เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
โปรดดูรายละเอียด เรื่อง สิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้น หน้าที่ 64
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการดูแลพนักงานและผู้บริหารมิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลภายใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัท และจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกัน
การกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งในการนี้ บริษัทอนุญาตให้พนักงานสามารถซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยเปิดบัญชีซื้อขาย
ได้เฉพาะกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และหากพนักงานประสงค์จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน จะต้องเสนอให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
อนุมัติก่อน รวมทั้งจะต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ส่งให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัท
ยังห้ามพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของพนักงาน และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีพฤติกรรมที่เป็นการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน (Front Running) ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุนใดกองทุน
หนึ่งที่บริหาร ในทิศทางตรงกันข้ามหรือสวนทางกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของผู้จัดการ
กองทุนคนเดียวกันโดยไม่มีเหตุผล (Against Portfolio) และการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ที่
บริษัทห้ามทำการซื้อขาย (Restricted List) เพื่อกองทุนที่บริหาร เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการทำรายการจะมีราคาและเงื่อนไขเสมือน
ทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่ง ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง
เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลอย่างดี
วิธีปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีดังนี้
ลูกค้า
1. บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

66 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2008 Corporate Governance
After the meeting, Company Secretary produced the minutes of the meeting containing all important issues
as well as enquiries raised during the meeting and kept the same as well as posted the said minutes on the
Company’s website so that it can be examined by all parties.

Equitable treatment of shareholders
Treatment of minor shareholders
Please refer to Re The rights and duties of shareholders, page 65
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. The Company has policies on conflict of interest and protection of
inside information, the securities dealing by staff members, investment in or the hold of securities or assets for the
company, and also code of business ethics as a guideline of conduct for employees in order to prevent conflict of interest
and prevent violation of securities laws especially buying and selling of 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
broker specified by the Company 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 entering into the transaction.
In this regard, such employee must prepare a report on securities held by such employee and submit it to the Compliance
Department. Furthermore, the Company prohibits employees from buying or selling securities in the accounts of the
employee and/or related persons in a manner that can be considered as front running, buying and selling against the
portfolio of funds under the employee’s management, and buying and selling securities on the restricted list.
The Company has complied with the rules and regulations stipulated by SET.  Therefore, the price and conditions
in relation to the transaction entered into by the employees shall be the same as those applicable to other public (Arm’s
Length Basis).  The Company has disclosed relevant information in the annual report together with Annual Registration
statement (form 56-1.)
The roles of stakeholders
The Company recognizes the importance of the rights of all stakeholders involved in 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 all relevant
rules and regulations to ensure that all stakeholders’ rights are protected.
Guidelines on the treatment of stakeholders are as follows:
Customers
1. The Company recognizes the importance of providing services and being responsible to all customers 

		 equitably;
2. Manage any investment with integrity and due care as a professional business operator;
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3. รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค้ า และดู แ ลไม่ ให้ ผู ้ ห นึ ่ ง ผู ้ ใดนำความลั บ ของลู ก ค้ า ไปหาประโยชน์ ส ่ ว นตนและ
		 ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้
1.
		
2.
		

ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การชำระคืน และข้อตกลงอื่นๆ ที่มีต่อผู้ลงทุน
และเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พนักงาน
1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
7.
		

กำหนดวิธีการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนา
พนักงาน
ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบัน
การเงินทั่วไป
มีหลักเกณฑ์และวีธิการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดย
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
เผยแพร่ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย และ
จริยธรรมที่กำหนด

คู่แข่ง
1. แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
หน่วยงานรัฐ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
สังคม
1.
2.
3.
		

ส่งเสริมการดำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ ความมั่นคง
ของประเทศ
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3. Keep the customers’ confidential information and prevent anyone from using customer’s confidential 

		 information to seek benefit for themselves and others;
4. Procure a department to receive customer’s complaints.
Partners and Creditors
1.
		
2.
		

Strictly comply with all legal agreements, as well as conditions of payment, repayment, and other conditions 

having with investors and creditors;  
Provide financial report and general information in an accurate, complete, timely and transparent basis and 

in line with regulations set forth by SET and SEC.

Employees
1.
2.
		
3.
		
4.
		
5.
6.
7.
		

Establish procedures in respect of employment equitably and fairly;
Provide career stability and advancement, including training courses, learning opportunities and personal 

development for employees;
Give suitable and motivational remunerations and benefits, comparable to other companies in the same 

business and financial institutes;
Establish procedures in respect of appointments, transfers, and promotions in good faith and be based on 

knowledge, ability, suitability and fairness;
Provide proper and suitable working environment;
Develop good relations with employees concerning employee’s individuality and human dignity;
Publicize ethical guidelines to all employees and ensure their compliance with rules and regulations, 

disciplines and suggested ethical practices.

Competitors
1.
2.
3.
		

Compete commercially under a justified and fair framework,
Not seek to acquire the competitor’s confidential information through fraud or illegal means;
Not discredit the competitor’s reputation by slanderous activities, or take any action without truth and fair 

treatment.

Government Agencies
The Company shall comply with all relevant rules, regulations, and restrictions stipulated by the relevant
governmental agencies, for example the Ministry of Finance, Bank of Thailand, Stock Exchange of Thailand, Anti-Money
Laundering Office, and The Office Securities and Exchange Commission, etc.
Society
1.
2.
		
3.
		

Encourage and support any thing that is beneficial to the community and society at large;
Not engage in any activities which will adversely affect the reputation of the country, natural resources, and 

the environment;
Not cooperate with or support any persons who engage in illegal activities or are a danger to society and 

national security.
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4. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่าง
		 ต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ในปี 2551 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัท
ในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1. ด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
		 ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีให้มีความ
ครบถ้วนเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.
		
		
		
		

ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- เพิ่มรายละเอียดประวัติและข้อมูลของกรรมการในเรื่องที่สำคัญ
- จัดให้มีช่องทางการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน
- จัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ด้านสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
		 1. ต่อผู้ถือหุ้น
			 l จัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตลอดจนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้
เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี
			 l การปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงในด้านการลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการ รวมถึงการ
ทบทวนและซักซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการกองทุน (Portfolio Contingency Plan)
			 l การจั ด ซั ก ซ้ อ มแผนการเรี ย กคื นการดำเนิ นงาน (Recovery Plan) ณ ศู น ย์ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านสำรอง
(Second Site) ประจำปี
			 l จัดเตรียมระบบการจัดเก็บเอกสาร E-document การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศรวมถึงการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Audit) ประจำปี
			 l มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบได้โดย
ผู้ที่ทำหน้าที่อย่างอิสระ
		 2. ต่อลูกค้า
			 l การเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายรวมถึงเพิ่มบุคลากรเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง เช่น ระบบ
E-Trade เป็นต้น ตลอดจนเปิดสาขา เพื่อรองรับธุรกรรมของบริษัท ที่สาขา แจ้งวัฒนะ พร้อมกันนี้ในปี 2552 บริษัทจะ
เปิดบริการใหม่ให้กับลูกค้าได้แก่ ระบบ SMART-Track, SMART-Tele เป็นต้น
			 l การจัดทำแนวทางการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่กองทุนลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อความ
โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี
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4. Continuously instill a conscience of social responsibility in the Company and employees at all levels;
5. Practice or ensure strict compliance with relevant laws.

Disclosure of Information and Transparency
The Compliance with the Corporate Government Policy
In 2008 the Corporate Governance Committee played a role in creating Good Corporate Governance for the
company in the following main areas:
1. Corporate Governance Policy
		 Made amendments to the written Corporate Governance policy in order for completeness, properness, and
accuracy of the good practice.
2. Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders
		 - Added the details and information of the directors for important matters.
		 - Added an extra channel of delivery of notice calling the meeting by posting such notice on the Company’s 

			website 21 days prior to the date of the meeting.
		 - Arranged independent directors to act as proxies on behalf of shareholders.
		 - Arranged individual voting in electing the directors.
3. Rights of stakeholders
1. to the shareholders
				 l To produce the internal control system including risks management in order to comply with the
Good Corporate Governance principles.
			 l The improvement of the risks management system shall include the risks incurred in connection
with the investment of the funds under the management of the Company as well as to review and practice the
contingency plan.
				 l To provide the practice of recovery plan at the second site annually.
				 l To provide E-Document keeping system and securities in connection with information technology as
well as information technology audit.
			 l To procure the information keeping system in order to produce the financial reports in compliance
with the standards and auditable by the independent auditor.
			2. 	to the customers
				 l To add channels for services as well as the personnel’s providing the services, such as E-Trade,
etc. Including to establish a branch to provide the services and the transactions related to the Company at Changwattana.  
In addition, in 2009, the Company shall provide new services to the customers, i.e. SMART-Track, SMART-Tele, etc.
				 l To produce guidelines in respect of the vote at the meeting of the funds’ unitholders’ meeting for
the funds under the management of the Company for the purpose of the transparency and fairness to all unitholers.
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		 3. ต่อพนักงาน
			 โปรดดูรายละเอียด เรื่องบุคลากร หน้าที่ 122
		 4. ต่อภาครัฐ
			 l การจัดทำ Know Your Customer และ Customer Due Diligence (KYC และ CDD) เพื่อรองรับกฎ
เกณฑ์และประกาศของหน่วยงานราชการ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			 l การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการใช้ ICT
		 5. ต่อสังคม
			 5.1 การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา
				 l โครงการ Talents Awards เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านการจัดการลงทุนแก่นักศึกษา
ประจำปี ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2547 โดยปี 2551 บริษัทได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5
				 l การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ “ทุนศาสตรเมธาจารย์” แก่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น
			 5.2 การสนับสนุนด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ประจำปี
				 l การบริ ห ารจั ด การกองทุ น เปิ ด เพื ่ อ พั ฒ นาและฟื ้ น ฟู ก ิ จ การที ่ ได้ ร ั บ ผลกระทบจากสึ น ามิ
(Tsunami Recovery Fund) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
พิบัตภัยสึนามิ
			 5.3 การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
				 l ศาสนาพุทธ ได้แก่ การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า อาทิเช่น
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นต้น
				 l ศาสนาอิสลาม ได้แก่การบริหารจัดการกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟันด์ โดยค่าธรรมเนียม
การจัดการลงทุนส่วนหนึ่ง บริษัทจะนำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะ
กรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee) โดยในปี 2551-2552 บริษัทได้จัดกิจกรรมสาธารณกุศลผ่านโครงการ “MFC
สร้างสรรค์มันสมองไทย” ให้กับ โรงเรียนบ้านฉาง จ.ระนอง เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาความรู้ของเยาวชนไทยใน
จังหวัดภาคใต้
			 5.4 การสนับสนุนด้านการกีฬา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิเช่น
				 l สมาคมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย
				 l มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นต้น
			 5.5 การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
				 l บริษัทได้จัดตั้ง กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสนุนนโยบายของ
ภาครัฐในธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนซึ่งจะทำให้ช่วยลดภาวะการเกิดเรือนกระจกอันจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อน
4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล
		 l การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
		 l การเปิ ด เผยคำอธิ บ ายและการวิ เคราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ (Management Discussion & Analysis)
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยในปี 2552 บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์
ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น   
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		 3. 	 to employees
				 Please refer to Re Human Resources page 123
		 4. 	 to the government
				 l To produce ‘Know Your Customer’ (KYC) and ‘Customer Due Diligence’ (CDD) in order to comply
with governmental regulations and requirements including to update such information.
				 l To comply with the Offence Relating to Computer Act B.E.2550 and to improve the employees’
capabilities in using ICT.
		 5. to society
			 5.1 To support education
					 l Talent Award project has been established annually to improve the students’ knowledge in
investment management since 2004 and it was the fifth time in 2008.
					 l Donated to support the educational works such as giving the scholarship under “SastraMethacharn Scholarship” to Thammasart University.
				 5.2 To support annual social benefits activities
					 l Established the Tsunami Recovery Fund in order to help the hotel and tourism related
businesses entrepreneurs affected by Tsunami.
				 5.3 To support religious activities
					 l Buddhism, cooperated with other organizations in making merits such as Aeronautical  Radio of
Thailand Limited, etc.
					 l Islam, managed the MFC Islamic Fund; provided that part of the fees received by the
Company shall be donated to foundations or non-profit organizations in order to help underprivileged persons under the
Shariah Committee.  In this regard, during 2007-2008, the Company had provided activities through “MFC’s Building Thai
Intelligences” project to Banchang School in Ranong province in order to educationally support and improve the knowledge
of juveniles in the south of Thailand.
				 5.4 To give support in respect of sport activities and underprivileged persons
					 l Supported the Thai Wheelchair Fencing Association; and
					 l Supported the Thai Association of the Blind.
				 5.5 To support the environment
					 l The Company has established the MFC Energy Fund supporting the governmental policy in
respect of alternative energy business that help reduce the factors causing green house effect which lead to global
warming.
			 4. the Disclosure of Information
					 l To disclose the Company’s information through the website of the Company, both Thai and
English, as well as to update such information regularly;
					 l To disclose explanations and analysis prepared by the management of the Company
(Management Discussion and Analysis) through the website of the Company, the Stock Exchange of Thailand, and the
Office of Securities and Exchange Commission including to update such information regularly.
					 In 2009, the Company has a plan to improve the website of the Company to be more up-to-date.
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5.  ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 5.1 การเสนอให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจำปี 2551
จากแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้
			
			
			
			
			
			

l
l
l
l
l
l

ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.93 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.71 จาก คะแนนเต็ม 4
ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.88 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.81 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้คะแนน 3.93 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร ได้คะแนน 3.61 จากคะแนนเต็ม 4

		 5.2 ฝ่ายจัดการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึง
ผู้บริหารที่รับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
		 5.3 การจัดทำประกันภัย Professional Indemnity / Directors’ & Officers’ Insurance Liability
		 5.4 การจัดทำคู่มือบริหารงานในภาวะวิกฤติ
		 5.5 การทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยให้คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์ รวม
ถึงการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
6. 	 รายงานการทำหน้าที่และการประชุมในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดต่างๆ โปรดดูรายละเอียด ด้าน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หน้าที่ 82 และ 84
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษ ั ท ได้ ก ำหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2551 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2551 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
บำเหน็จ
โบนัส
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
เบี้ยประชุม* กรรมการ ประจำปี 2550
รวม
(บาท/ปี)
(บาท)
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
3. นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
กรรมการบริหาร
4. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล กรรมการ
กรรมการบริหาร
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408,000.00
204,000.00
300,000.00
204,000.00
150,000.00
204,000.00
150,000.00

160,000.00 184,461.19 752,461.19
120,000.00 92,189.04 716,189.04
120,000.00 92,189.04 566,189.04
120,000.00 92,189.04 566,189.04

2008 Corporate Governance
				 5. The Liabilities of the Directors
					 5.1 To propose the Board of Directors to do Self-Assessment for the year 2008 in the form
stipulated by the Stock Exchange o Thailand.  The average scores in each aspect are as follows:
						
						
						
						
						
						

Structure and qualifications of the directors: 3.93 out of 4
Powers, Duties, and Responsibilities of the Board of Directors: 3.71 out of 4
l The meeting of the Board of Directors; 3.88 out of 4
l The performance of the Board of Directors: 3.81 out of 4
l Relationship to the management: 3.93 out of 4
l Self-Development of the directors and management: 3.61 out of 4
l
l

					 5.2 The management procured the documents and useful information in relation to the
performances of the new directors including the executive acting as the Comapny Secretary who shall be responsible for
summarizing the necessary information in connection with the performances of the new directors.
						 l To enter into the insurance on Professional Indemnity, and Directors’ & Officers’ Liability.
						 l To produce management manuals for the crisis situation.
						 l To produce and review the corporate strategy plan; provided that the Board of Directors
shall be part in the process thereof as well as to evaluate the strategic risks.
				 6. Report on the performance and the meeting of the Board and other Sub-Committees in the
previous year Please refer to Re The Liabilities of the Directors page 83 and 85

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 2008, the Company paid remuneration to the directors of the Company, allowances and bonuses as shown in
the accompanying table
Remunerations of Directors
No.
1.
2.
3.
4.

Annual
Allowance
(Baht/Year)
Dr. Narongchai  Akrasanee Chairman of the Board                      
408,000.00
160,000.00
Mr. Boonsak  Chiempricha Director and
204,000.00
120,000.00
Chairman of the
300,000.00
Executive Committee
Mr. Manas  Jamveha         Director    
204,000.00
120,000.00
Executive Director      150,000.00
Mr. Chakkrit  Parapuntakul           Director    
204,000.00
120,000.00
Executive Director      150,000.00
Name

Position

Meeting
Allowance

Bonus
For 2007
Total
(Baht)
184,461.19 752,461.19
92,189.04 716,189.04
92,189.04 566,189.04
92,189.04 566,189.04
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อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

โบนัส
บำเหน็จ ประจำปี
2550
เบี้ยประชุม* กรรมการ
(บาท)
(บาท/ปี)

5. นายยงยุทธ ตะริโย

กรรมการ
204,000.00
กรรมการบริหาร
150,000.00
6. นางสาวชุมพร รัตมงคล
กรรมการ
204,000.00
7. นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์ กรรมการ
221,000.00
(ดำรงตำแหน่งถึง 30
มิถุนายน 2551)
8. นายเบน เตชะอุบล
กรรมการ (ดำรงตำแหน่ง 85,000.00
ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม
2551)
9. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง กรรมการ
204,000.00
10. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ
204,000.00
11. นายกริช อัมโภชน์
กรรมการ
204,000.00
12. นายสุรเธียร จักรธรานนท์ กรรมการ
204,000.00
13. นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการ
204,000.00
14. ดร.พิชิต อัคราทิตย์
กรรมการ
204,000.00
กรรมการบริหาร
150,000.00
15. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 204,000.00
16. นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 204,000.00
17. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ และกรรมการ
บริหาร
(ดำรงตำแหน่งถึง 18
พฤษภาคม 2550)
18. นายกำธร ตติยกวี
กรรมการ (ดำรงถึง 20
เมษายน 2550)
รวม
4,266,000.00

รวม

120,000.00 92,189.04 566,189.04
120,000.00 92,189.04 416,189.04
130,000.00 53,776.95 404,776.95
50,000.00

-

135,000.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00

92,189.04
92,189.04
61,459.36
92,189.04
61,459.36
92,189.04

416,189.04
416,189.04
385,459.36
416,189.04
385,459.36
566,189.04

120,000.00
120,000.00
-

92,189.04
76,824.20
38,412.10

416,189.04
400,824.20
38,412.10

-

30,729.68

30,729.68

1,900,000.00 1,429,013.24 7,595,013.24

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดำรงตำแหน่งในอนุกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2551 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

เบี้ย
ประชุม

1 นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ 264,000.00
2 นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการตรวจสอบ
150,000.00
3 นายกริช อัมโภชน์
กรรมการตรวจสอบ
150,000.00
รวม
564,000.00
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บำเหน็จ
โบนัส
กรรมการ ประจำปี 2550
(บาท/ปี)
(บาท)
-

-

รวม
264,000.00
150,000.00
150,000.00
564,000.00

2008 Corporate Governance
No.

Name

Position

5. Mr. Yongyuth Tariyo       
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Annual
Bonus
Allowance For 2007
Total
(Baht/Year)
(Baht)
204,000.00
120,000.00 92,189.04 566,189.04
150,000.00
204,000.00
120,000.00 92,189.04 416,189.04
221,000.00
130,000.00 53,776.95 404,776.95

Meeting
Allowance

Director    
Executive Director     
Miss Choomporn Ratamongkol Director
Miss Nisa Laohasomboon
Director
(until 30 June 2008)
Mr. Ben Taechaubol
Director
85,000.00
(since 30 July 2008)
Mr. Prapan Siriratthamrong Director
204,000.00
Mr. Adisorn Thananan-narapool Director
204,000.00
Mr. Krit Umpote
Director
204,000.00
Mr. Surathian Chakthranont Director
204,000.00
Mr. Boonchai Chokwatana Director
204,000.00
204,000.00
Dr. Pitchit Akrathit		
Director    
Executive Director      150,000.00
Mr. Goanpot Asvinvichit
Advisor to the Board of 204,000.00
Directors
Mrs. Nongluck  Virameteekul Advisor to the Board of 204,000.00
Directors
Mr. Visit Vongruamlarp
Director    
Executive Director(until
18 May 2007)    
Mr. Kamthorn Tatiyakavee
Director
(until 20 April 2007)
Total
4,266,000.00

50,000.00

- 135,000.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00

92,189.04
92,189.04
61,459.36
92,189.04
61,459.36
92,189.04

416,189.04
416,189.04
385,459.36
416,189.04
385,459.36
566,189.04

120,000.00

92,189.04 416,189.04

120,000.00

76,824.20 400,824.20

-

38,412.10

38,412.10

-

30,729.68

30,729.68

1,900,000.00 1,429,013.24 7,595,013.24

Remuneration of Directors of the Sub – committee as follows
Remuneration of the Audit Committee
In 2008, the Company paid remuneration to the Audit Committee, allowances and bonuses as shown in
the accompanying table
No.

Name

1 Mr. Prapan Siriratthamrong

Position

Chairman of the
Audit Committee
2 Mr. Adisorn Thananan-narapool Audit Committee
3 Mr. Krit Umpote
Audit Committee
Total

Annual
Allowance
(Baht/Year)
264,000.00
-

Meeting
Allowance

150,000.00
150,000.00
564,000.00

-

Bonus
For 2007
(Baht)
-

264,000.00

-

150,000.00
150,000.00
564,000.00

Total
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2551 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส
เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

โบนัส
จกรรมการ ประจำปี
เบี้ยประชุม บำเหน็
2550
(บาท/ปี)
(บาท)

รวม

1 ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

ประธานกรรมการสรรหาและ 154,000.00
กำหนดค่าตอบแทน

-

-

154,000.00

2 รอ.ชาญชัย ชาญชยศึก

กรรมการสรรหาและกำหนด 87,500.00
ค่าตอบแทน

-

-

87,500.00

3 นายสุนัย เศาภายน

กรรมการสรรหาและกำหนด 87,500.00
ค่าตอบแทน

4 นายกริช อัมโภชน์

กรรมการสรรหาและกำหนด 87,500.00
ค่าตอบแทน

-

-

87,500.00

416,500.00

-

-

416,500.00

รวม

87,500.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2551 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

1 นายสุรเธียร จักรธรานนท์ ประธานบริหารความเสี่ยง
รวม

โบนัส
จกรรมการ ประจำปี
เบี้ยประชุม บำเหน็
2550
(บาท/ปี)
(บาท)

รวม

88,000.00

-

-

88,000.00

88,000.00

-

-

88,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ล้านบาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุด 7 อันดับแรก ในปี 2551 เงินเดือน และโบนัส รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 39
รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยการ
ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุ
สมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ตลอดจนสอบทานรายงานทางการเงิน ก่อน
เสนอให้คณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัท
มีความถูกต้องครบถ้วน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
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Remuneration of the Nomination and Remuneration Committee
In 2008, the Company paid remuneration to the Nomination and Remuneration Committee, allowances
and bonuses as shown in the accompanying table
No.

Name

Position

1 Dr. Maruey Phadoongsidhi

Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee
2 Capt. Charnchai Charnchayasuk Director of the Nomination and
Remuneration Committee
3 Mr. Sunai Saubhayana
Director of the Nomination and
Remuneration Committee
4 Mr. Krit Umpote
Director of the Nomination and
Remuneration Committee
Total

Annual
Meeting Allowance
Allowance (Baht/Year)
154,000.00

-

87,500.00

Bonus
For 2007
(Baht)

Total

-

154,000.00

-

-

87,500.00

87,500.00

-

-

87,500.00

87,500.00

-

-

87,500.00

416,500.00

-

-

416,500.00

Remuneration of the Risk Management Committee
In 2008, the Company paid remuneration to the Risk Management Committee, allowances and bonuses
as shown in the accompanying table
No.

Name

Position

1 Mr. Surathian Chakthranont Chairman of the Risk
Management Committee
Total

Annual
Meeting Allowance
Allowance (Baht/Year)

Bonus
For 2007
(Baht)

Total

88,000.00

-

-

88,000.00

88,000.00

-

-

88,000.00

Management’s remuneration : The remuneration is according to policies and principles stipulated by the
Board of Directors which is linked to the performance of the Company and each individual executive.
Remuneration for the first 7 executives in 2008, including salaries and bonuses, totaled Baht 39 million.
The Board of Director’s Report
The Board of Directors is responsible for the Company and its subsidiaries’ financial statements and other
financial information that appears in the Annual Report. The financial report is prepared according to generally acceptable
accounting standards in Thailand, using appropriate and regular accounting policies with due care and the most reasonable
calculations. There is also enough important information included in the remark accompanying the financial report.
In this regard, the Board of Directors has appointed an Audit Committee consisting of independent directors
being responsible for the quality of the financial report and the system of internal controls, as well as auditing the financial
report before submitting it to the Board of Directors each month. This is to ensure that the Company’s financial
information and financial report are accurate and complete.  In addition, the opinion of the Audit Committee regarding this
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คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
สำหรับในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท บริษัทได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเอง (Self Assessment)
ในด้านความพร้อมระบบบริหารและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรได้อย่างครบถ้วน ตามแบบประเมินของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกปี
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทกำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็น
อำนาจของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Chief Investor
Relations และ/หรือ พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ “ฝ่ายเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย” เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ให้ข้อมูล ชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และ “สายการขายและการตลาด” (ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) ทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบคำถามแก่ลูกค้า โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2130 – 33 หรือ E-mail address : legal@mfcfund.com
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท
ผลการดำเนินงาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจำปี และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
หนังสือรายงานประจำปี
เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) : (662) 649 - 2000
Contact Center : (662) 649 – 2000 กด 0
ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : (662) 649 – 2130 – 33
หนังสือพิมพ์
จดหมายข่าวรายไตรมาส
การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

ทั ้ ง นี ้ บ ริ ษ ั ท ได้ เ ผยแพร่ ข ่ า วประชาสั ม พั นธ์ ความเคลื ่ อ นไหวทางธุ ร กิ จ ความคื บ หน้ า ของการดำเนิ นงาน
และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้
			
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	

ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว
สัมภาษณ์
การจัดงานแถลงข่าว
การประเมินผลความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อบริษัท

80 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ปี 2550

ปี 2551

72 ข่าว
52 ครั้ง
5 ครั้ง
1 ครั้ง

90 ข่าว
35 ครั้ง
13 ครั้ง
1 ครั้ง
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matter is specified in the Audit Committee’s Report which is appeared in the Annual Report.   
The Board of Directors agrees that the Company’s internal control systems is of satisfactory and create
reasonable confidence towards the Company and it’s subsidiaries’ financial report as of 31 December 2008.
In relation to the risk management of the Company, the Company has placed a self assessment in connection
with the management systems and risks management to cover all respects in accordance with the form stipulated by the
Office of Securities and Exchange Commission annually.
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, Senior Executive Officers
appointed to act as the Chief Investor Relations and/or employees assigned to be responsible for investor relations. The
Company assigned the Company Secretary and Legal Service Department to be responsible for investor relations, acting as
a center for giving information, explanations, and answering enquiries received from the shareholders. The Company also
appointed Contact Center acts as a center for giving information, explanations and answering enquiries from customers.
In this connection, investors may contact the Investor Relations unit by telephoning 0-2649-2130-33 or E-mailing
legal@mfcfund.com
The Company has disclosed financial and non-financial information such as information regarding the company,
progress reports, financial analyses, annual report, and other articles to the shareholders and various stakeholders by
producing documents for distribution through the following means:
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Communication systems of the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and Exchange 

Commission.
Annual Report
Website : www.mfcfund.com
Automated telephone information service (IVR): (662) 649-2000
Contact Center : (662) 649 – 2000 extension 0
Investor Relation Center: (662) 649 – 2130 – 33
Newspapers
Quarterly newsletter
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:
1.   Public Relations News and Photo Captions
2.   Interview
3 Press Conferences

2007
72
52
5

2008
91
35
13
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สำหรับกิจกรรมในปี 2551 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลในโอกาส
ต่างๆ ได้แก่ การเข้าพบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
กลุ่มย่อยปีละ 2 ครั้ง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าที่ในการให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2551 บริษัทได้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัท และกำหนดให้บริษัทนำมาเป็นหลักการมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และ
แสดงถึงความโปร่งใสให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และให้ความเห็นชอบเรื่อง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็น
ไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพโดย
สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรมหลักสูตร Directors Certification Program
(“DCP”), หลักสูตร Directors Accreditation Programs (“DAP”) และหลักสูตร Audit Committee Program (“ACP”) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association, “IOD”) ปัจจุบันมีกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
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4.   Evaluating media opinion towards the Company     

1

1

In respect of activities done in 2008, the Company’s Senior Executive Officers including the investor relations
unit provided information on various occasion, i.e.  4 interview meetings and telephone conferences, as well as met with
analyst groups twice yearly.  
Responsibilities of the Board of Directors
To approve the Corporate Governance Policy
In 2008, the Company proceeded with the amended Corporate Governance policy in order to comply with
Corporate Governance principles for listed companies stipulated by the Corporate Governance Center of the Stock
Exchange of Thailand. The Board of Directors passed the resolution to approve such Corporate Governance principles in
the Board of Directors’ meeting so that the Company shall comply with the Corporate Governance principles in order to
establish trustworthiness, confidence and transparency to customers, shareholders, employees, and other stakeholders.
Responsibilities of the Board of Directors, Leadership, and Vision
The Board of Directors and the Company’s Senior Executive Officers have the leadership, vision, and independence in
making decisions for the utmost benefit of the Company and the shareholder. The Board of Directors has been involved in
defining and approving the vision, strategy, goal, business plan and financial budget of the company including controlling
the management to comply therewith.
The Company has a policy supporting the directors and Senior Executive Officers to be knowledgeable and
capable by encouraging directors and Senior Executive Officers of the Company to attend the Directors Certification
Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), and Audit Committee Program (ACP) organized by the Thai Institute
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ชื่อ-สกุล
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. 	 นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
 	 (ดำรงตำแหน่งถึง 27 ก.พ. 52)
3. 	 นายมนัส แจ่มเวหา
4. 	 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
5. 	 นายยงยุทธ ตะริโย
6. 	 นางสาวชุมพร รัตมงคล
7. 	 นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์
(ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย. 51)
8. 	 นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
9. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
10. 	นายกริช อัมโภชน์
11. 	นายสุรเธียร จักรธรานนท์
12. 	นายบุญชัย โชควัฒนา
13. 	ดร.พิชิต อัคราทิตย์
14. 	นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
15. นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
16. นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์
17. นายสุนทร พจน์ธนมาศ
18. ดร.ศุภกร สุนทรกิจ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

DCP รุ่นที่
28/2003

DAP รุ่นที่
5/2003
-

ACP รุ่นที่

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

71/2006
28/2003
99/2008
92/2007

8/2006
63/2007
-

5/2005
-

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ/เลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการสายแผนงาน
และกำกับดูแล
รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารกองทุน

41/2004
0/2002

32/2005
7/2004
-

5/2005
-

-

27/2004

6/2005

68/2005
42/2004

3/2003
7/2004

-

42/2004
45/2004

72/2008
7/2004
-

-

45/2005

-

-

49/2004
-

บริษัทมีนโยบายจัดหลักสูตรอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจและ
นำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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of Directors Association. Currently, the directors and Senior Executive Officers who have completed the above programs
are:
Name
1. Dr. Narongchai Akrasanee

Position
Chairman of the Board

DCP
Class

DAP
Class
-

ACP
Class

5/2003           -

2. 	Mr. Boonsak  Chiempricha     Director and Chairman of the Executive Committee
(until 27 Feb 2009)     

28/2003

-

-

3. 	Mr. Manas Jamveha

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. 	Miss Choomporn Ratamongkol Director

99/2008

63/2007          -

7. 	Ms. Nisa Laohasomboon
(until 30 May 2008)

Director

92/2007

-

-

8. 	Mr. Prapan Siriratthamrong

Director and Chairman of the Audit Committee

-

32/2005

5/2005

9. Mr.Adisorn Thanan-narapool

Director and Audit Director

41/2004

7/2004          -

10. 	Mr. Krit Umpote

Director and Audit Director

0/2002

-          -

11. 	Mr. Surathian Chakthranont

Director and Chairman of Risk Management
Committee

12. 	Mr. Boonchai Chokwatana

-

27/2004

6/2005

Independent Director

68/2005

3/2003

        -

13. 	Dr. Pichit Akrathit

Director, Executive Director and President

42/2004

7/2004

        -

14. 	Mr. Goanpot Asvinvichit

Advisor to the Board of Directors

72/2008

        -

15. 	Ms. Nongluck Virameteekul

Advisor to the Board of Directors

42/2004

7/2004

       -

16. 	Mr. Chaibhondh Osataphan

Secretary to the Board of Directors / Company
Secretary / Senior Executive Vice President
(Corporate Planning & Monitoring Division)

45/2004

-

       -

17. 	Mr. Soontorn Pojthanamas

Senior Executive Vice President
(Operation and General Administration Division)

49/2004

-

       -

18. Dr. Supakorn Soontornkit

Senior Executive Vice President

-

45/2005

       -
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม ของบริษัท
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกในประเทศไทย ที่เติบโตเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี มีสินทรัพย์
ภายใต้การบริหารจัดการโดยรวมกว่า 450,000 ล้านบาท ในปี 2555 โดยการสร้างธุรกิจใหม่ในประเทศและขยายธุรกิจ
ต่างประเทศให้มีรายได้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้บริษัท
ภารกิจ (Mission)
ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม
ค่านิยม (Core Value)
1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
		 l ลูกค้า คือ คนสำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นจะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราเชื่อว่าความพอใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีให้ จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความ
สำคัญ
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
		 l เราดำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีหลักการและคุณธรรมใน
การปฏิบัติงาน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”
3. ความพร้อมในการปรับตัว (Change Catalyst)
		 l เราพร้อมที่จะปรับตัว หรือเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. คำมั่นสัญญา (Commitment)
 		 l เรายึดถือในข้อตกลงและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และ
มั่นคง ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาให้เกิดผลสำเร็จ
5. ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ (Winning Spirit)
		 l เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน และทุกฝ่าย
ในองค์กร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
		

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

		

โปรดดูรายละเอียด หน้าที่ 66
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2008 Corporate Governance
The Company has the policy to procure training in respect of Corporate Governance to the management in order
for them to have good knowledge and understanding and to apply such Corporate Governance in their work.

The Company’s Vision Mission and Core Values
Vision:
To be among the top 3 leading wealth management companies in Thailand and to double the business in 5
years (by 2012) with an assets under its management of   450 billion Baht through new alternative business and
international market expansion that contribute to be over half of the company’s total income.
Mission:
Providing wealth management service by the team of trained professionals with world-class systems that are
continuously improved to ensure the satisfaction of both our clients & society.
Core Value
1. Customer Oriented
		 l Customers always be the most important persons to the Company, the Company, therefore, shall be
willing to provide the customers with the best services and satisfaction as the top priority.  The Company believes that the
customers’ confidences and satisfaction shall encourage the Company to achieve the Company’s goal.
2. Professionalism
		 l The Company performs its duties with knowledgeable, capable, responsible and ethical in every aspect
of the business and according to transparent Corporate Governance principles with the responsibility to the society.
3. Change Catalyst
		 l The Company is flexible and adjustable for the best benefit of the customers and development of our
organization to be the leading company in the business.
4. Commitment
		 l The Company determines to strictly comply with our promise given to all stakeholders such as
employees, customers and shareholders
5. Winning Spirit
		 l The Company has a strong intention to be of success.  With cooperation of every employee and every
department in the Company, the Company shall definitely achieve the Company’s goal.  
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จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดทำโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่ให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งใน
การปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน
ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมทั้งได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน
ยึดถือตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ ได้แก่
(1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลัก
ความสำคัญและประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท
(2) ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยันหมั่นเพียร (Skill, care and diligence) พนักงาน
ทุกคนต้องใช้วิจารณญานอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
(3) หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice) พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกัน
ทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers) ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้คำแนะนำใน
บริการแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า
(5) ข้อมูลสำหรับลูกค้า (Information for customers) ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำแนะนำหรือกระทำการ
ใดๆ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจาก
นี้ บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำใดๆ ว่ามี
ความชัดเจน และโปร่งใส
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest) ในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐาน
ของการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หากจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด
(7) การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer assets) ในกรณีที่ต้องจัดเก็บทรัพย์สินของลูกค้า บริษัท
จะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์
สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่
อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
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2008 Corporate Governance
		

Conflict of Interest

		

Please refer to Re : Conflict of Interest page 67

Business Code of Conduct
The Company has issued regulations, a Compliance Manual, Code of Conduct for Securities business, and
regulations on employees’ securities trading in addition to the handbooks published by associations related to securities
businesses, i.e. the Investment 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 relevant
employees have signed in acknowledgement and agreed to comply with these guidelines. The Company also
communicates with employees and follows the employees’ compliance with such guidelines regularly.  In addition, the
penalty is set in the event of any breach or violation to such guidelines.  
The Company has defined 10 standard guidelines for all executives and employees to comply therewith at all
times while performing duties as follows:
(1) Integrity :   Employees shall perform their duties based upon honesty, morality, equitable treatment to all
parties, legally and moral judgment. All employees shall do any act and thing in order for the most benefit of the fund, the
customers as well as the Company.
(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, including
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, give advice, or act on the customer’s behalf. Furthermore, the Company must
maintain data and relevant documents as evidence to support its transparency.
(6) Conflicts of Interest : Any action by the Company shall not or cause conflicts of interest, or any events
that may be conflicts of interest. However, in the event that a conflict of interest is unable to be avoided, the Company
will strictly comply with the principle of disclosure of information.
(7) Customer Assets : If the customer’s assets need to be maintained, the Company shall maintain such
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(8) เงินทุน (Financial resources) บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรง
สภาพคล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน
สำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องดำรงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจาก
การดำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี
(9) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization and Internal Control) บริษัท
มีนโยบายในการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนดไว้
(10) ความสัมพันธ์กับองค์กรกำกับดูแล (Relations with regulators) บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กร
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลใน
ทันที
หลักการดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยองค์กร
กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance
Officer) ไว้ดังนี้
1. ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน
หมั่นเพียร เต็มความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระทำผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
4. ต้องไม่กระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและ
หรือบริษัท อันอาจนำไปสู่ความมีอคติ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการทำงานในหน้าที่ และไม่นำความลับไป
หาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท
หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่
รายงานข้อมูลนี้จะมีผลต่อการดำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระทำผิดกฎหมาย
8. ต้องใฝ่หาความรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ
อย่างสม่ำเสมอ
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assets in a safe place with adequate internal control systems. The Company’s assets shall be separated from those of the
customers.  Each customer’s assets shall be able to be specified. The duties of data recorder and keeper shall be clearly
separated and shall be checked regularly 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 Internal Control : The Company must set up proper management and
internal control of the organization, equipped with proper document keeping system.  In addition, there must be a clear
duties assignment. Moreover, The Company must provide training to its employees and oversee compliance with the rules
and regulations.
(10) Relations with Regulators : The Company shall cooperate with all regulators. If any disclosures of
information or explanations are expected to be made, the Company will report such information to regulators immediately.
The abovementioned principles are applicable to each employee during the performance of their assigned duties
and responsibilities. Employees shall have to comply with all of the said principles as well as regulations set forth 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.
Moreover, the Company established a Code of Ethics for Compliance Officers as follows:
1) be honest and trustworthy, free from individual bias, and working diligently, at their full capacity and with
responsibility;
2)  	 be loyal to the Company and must not commit illegal or immoral acts;
3)  	 not engage in any actions that may damage the Company’s reputation;
4)  	 refrain from involvement in any activities causing or may cause 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)  	 not accept valuables or any interests from colleagues, customers, business partners or contract parties,
which might affect their judgment and decisions, or limit their freedom or fair judgment;
6)  	 keep confidential information related to the fund, customers, and/or the Company that received from
performing their duties and must not seek benefit for themselves or others, or act in a way that against the interest of
the fund, customers and/or the Company and the law;
7) 	 immediately report important information to their superiors, especially if failure to do so will affect the
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	
1 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6 ท่าน
กรรมการอิสระ*	  	
6 ท่าน คิดเป็นจำนวนเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
*ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มี
อำนาจในการบริหาร
คุณสมบัติ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท
หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความ
เป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมที่จะ
คัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ
6. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัท
7. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น
ผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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operations of the fund, customers or the Company, or be deemed as concealing illegal actions; and
8)  always seek additional knowledge and improve their performance in order to achieve expertise, efficiency,
and quality.
Balancing Powers of Non-Executive Director
The Board of Directors consists of 13 members, as follows:
One executive director;
Six non-executive directors; and
Six independent directors; equivalent to more than one third of the Board of Directors.
* The qualifications and criteria of selections of Independent Directors shall conform with the rules and
regulations set forth by the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.
“Independent Directors” means directors who work independently and without the influence from major
shareholders or groups of major shareholders and shall have no administrative authority.
Qualifications
1. 	 Holding not more than 1 percent of the total shares having the right to vote in the Company, its
subsidiaries, group of companies, and not being a person who may have a conflict of interest (including related persons
under Securities Act Section 258);
2. 	 Not being part in the management of the Company, as well as not being an employee, staff, or consultant
receiving salary in the Company or its subsidiaries or group of companies, and is not a person who may have conflict of
interest; provided that he/she shall not have any interest or stake in such manner for at least one year;
3. 	 Having no, direct or indirect, business relationship in, finance or management, the Company or any of its
subsidiaries, associated or related companies, and not being a person who may have a conflict of interest in a manner
causing them not being independence;  
4. 	 Not being a close relative of the management or major shareholder of the Company or any of its
subsidiaries, associated or related companies, and not being an appointed nominee acting on behalf of the Board of
Directors or major shareholders;
5. 	 Being ready to exercise full independent judgment and, if necessary, being ready to object to the actions of
other directors or executives for the benefit of the Company;
activities;

6. 	 Being able to attend the Board of Directors’ meetings to make decisions in the Company’s important
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9. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
นั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ในปี 2551 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับ
ดูแลและหน้าที่ในการบริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
โปรดดูรายละเอียดในหน้าที่ 74, 76 และ 79
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกำหนดการประชุมโดยปกติทุกเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
โดยมี ก ารกำหนดวาระการประชุ ม ที ่ ช ั ด เจนไว้ ล ่ ว งหน้ า และมี ว าระพิ จ ารณาติ ด ตามผลการดำเนิ นงานเป็ น ประจำ
ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุม
แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน
12 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอตลอดปี รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 – 2 ครั้งต่อปี โดยได้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้พร้อมที่จะให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ สำหรับรายละเอียดจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดปี 2551 แยกตามรายบุคคล
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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7. 	 Having sufficient knowledge, proper experience, and highly recognized capabilities;
8.  	 Not being the person in the list made by the Stock Exchange of Thailand stating that such persons shall
not be an executive or management of the Company;
9. Never been under court judgment that he or she has breached or violated the Securities and Exchange
laws including any laws related to fund management business, securities and credit fancier, banking, insurance, money
laundering, and/or any other financial business prescribed by relevant authorities in any jurisdictions, Thailand or others;
provided that such breach or violation shall be unfair trade practices in connection with securities trading, or fraud, bad
faith in managing the Company; and
10. Having no other things restricting him or her to giving opinions independently in connection with the
operation of the Company.
Combination or Separation of Position
In 2008, the Chairman of the Board of Directors was an Independent Director, who was not the same person as
the President.  This was to protect the interests of all parties in a fair manner and separate duties in prescribing policies in
connection with the Corporate Governance and management. Besides, the structure of the Board of Directors consisting of
non-executive directors and independent directors more than executive director, the check and balance in connection with
the management is taken place.    
Remunerations of Directors
Please refer to page 75, 77 and 79
The Board of Directors’ Meetings
Normally, the Board of Directors’ Meeting shall be convened monthly.  However, additional meetings may be
called if it is necessary.  Agendas of the meeting shall be prepared in advance including the agenda to monitor operational
performances.  The Secretary to the Board of Directors prepares and circulates the meeting agendas including relevant
documents, averagely, 5 working days in advance to allow the Board of Directors’ members to study the information
before attending the meeting.  Normally, the meeting lasts about 2 hours.  In 2008, the Board of Directors’ meetings
were convened monthly, totaling 12 times and were attended by the Board of Directors’ members regularly throughout
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2551 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ
การเข้าร่วม
ลำดับ
ชื่อคณะกรรมการ
ประชุม จำนวน (ครั้ง)
รวม
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
12
12
12/12
2. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
12
12
12/12
3. นายมนัส แจ่มเวหา
11
12
11/12
4. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
10
12
10/12
5. นายยงยุทธ ตะริโย
11
12
11/12
6. นางสาวชุมพร รัตมงคล
7
12
7/12
7. นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์
6
6
6/6
ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย. 51
8. นายเบน เตชะอุบล
4
5
4/5
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 ก.ค. 51
9. นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
12
12
12/12
10. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
9
12
9/12
11. นายกริช อัมโภชน์
12
12
12/12
12. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
12
12
12/12
13. นายบุญชัย โชควัฒนา
8
12
8/12
14. ดร.พิชิต อัคราทิตย์
12
12
12/12
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 6 ท่าน และมีรองกรรมการ
ผู้จัดการ สายแผนงานและกำกับดูแล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา		
ประธานกรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งถึง 27 ก.พ. 52)
2. นายมนัส แจ่มเวหา		
กรรมการบริหาร
3. นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล 	
กรรมการบริหาร
4. นายยงยุทธ ตะริโย		
กรรมการบริหาร
5. ดร.พิชิต อัคราทิตย์	    	 กรรมการบริหาร
6. นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์		
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
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the year.  In addition, the Board of Directors’ meeting without the management were held 1-2 times per year.  Written
Minutes of each Meeting were prepared, In this regard, the approved Minutes of Meeting were kept for scrutiny by the
Board of Directors’ members and other relevant parties.  The detail of the attendance of the members attending the Board
of Directors’ meeting shall be as follows:
Board of Directors’ Meeting
In 2008, the general meeting of the Board of Directors were held a total of 12 meetings. The detail of the
attendance of the members attending the Board of Directors’ meeting shall be as follows:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Name
Dr. Narongchai Akrasanee
Mr. Boonsak  Chiempricha
Mr. Manas Jamveha
Mr. Chakkrit Parapuntakul
Mr. Yongyuth Tariyo       
Miss Choomporn Ratamongkol
Ms. Nisa Laohasomboon
Mr. Ben Taechaubpl
Mr. Prapan Siriratthamrong
Mr. Adisorn Thanan-narapool
Mr. Krit Umpote
Mr. Surathian Chakthranont
Mr. Boonchai Chokwatana
Dr. Pichit Akrathit

Board Attendance Record
Attendance
Amount
12
12
12
12
11
12
10
12
11
12
7
12
6
6
4
5
12
12
9
12
12
12
12
12
8
12
12
12

Total
12/12
12/12
11/12
10/12
11/12
7/12
6/6
4/5
12/12
9/12
12/12
12/12
8/12
12/12

Notes

Until 30 June 2008
Since 30 July 2008

Sub-Committees
follows:-

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

The Executive Committee consists of minimum of 3 members and maximum of 6 members. The Senior
Executive Vice President (Corporate Planning and Monitoring Division) serves as the Secretary to the Committee. The
names of the members of the Executive Committee are as follows:
1. Mr. Boonsak  Chiempricha
2. Mr. Manas  Jamveha
3. Mr.Chakkrit Parapuntakul

Chairman of the Executive Committee  (until 27 February 2009)
Executive Director
Executive Director
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คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรองงานด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผนงาน การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ฯลฯ
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเป็น
ไปตามกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการกองทุนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมัติการกระทำและนิติกรรมใดที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินตามที่คณะ
กรรมการบริษัทกำหนด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดทำทุกเดือนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับเปลี่ยนระบบงาน การกำหนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนนำ
เสนอคณะกรรมการบริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่ง
คราวละ 2 ปี โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายประพันธ์  	ศิริรัตน์ธำรง    	
นายอดิศร 	 ธนนันท์นราพูล  	
นายกริช 	
อัมโภชน์		
นายอภิรักษ์  	 พุ่มกลิ่น	    	

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง โดยในปี 2551 มีการประชุมทุกเดือนรวมทั้งสิ้น
12 ครั้ง ผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของฝ่าย
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ
2. สอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณารายงานงบการเงิน และเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยพิจารณาทั้งความเป็นอิสระ
และผลงานของผู้สอบบัญชี
5. ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
งบการเงินของผู้สอบบัญชี
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4. Mr. Yongyuth Tariyo
5. Dr Pitchit Akrathit
6. Mr. Chaibhondh Osataphan

Executive Director
Executive Director
Secretary to the Executive Committee

In 2008, the Executive Committee’s meetings were held a total of 12 meetings.
Powers, Duties, and Responsibilities of the Executive Committee:
1. To consider the Company’s policies, including business plans, risk management plans, budget
plans, etc., as well as to ensure the compliance with the plan, strategies, set by the Board of Directors including
rules and regulations stipulated by the relevant governmental authorities;
2. To consider and approve the setting up of funds, as assigned by the Board of Directors;
3. To consider and approve any act or transaction, which does not fall within normal business of the
Company, under the financial budget set by the Board of Directors;
4. To review the operational performance against monthly targeted budget before submitting it to the
Board of Directors;
5. To consider the change of operational system business, the scope of work, as well as the restructure
of organization before submitting it to the Board of Directors; and
6. To consider any other businesses as assigned by the Board of Directors.
Audit Committee
The Audit Committee consists of 3 members. All of such members are independent directors with two-year
terms of office. The Head of Internal Audit Department serves as the Secretary to the Audit Committee. The names of
the members of the Audit Committee are as follows:
1.
2.
3.
4.

Mr. Prapan Siriratthamrong    	
Mr. Adisorn  Thananan-narapool  	
Mr. Krit Umpote		
Mr. Apirak  Poomklin	    	

Chairman of the Audit Committee
Audit Committee Director
Audit Committee Director
Secretary to the Audit Committee

In 2008, the Audit Committee’s meetings were held a total of 12 meetings.  Matters considered and done by
the Audit Committee in 2008 are as follows:
1. To consider and audit the operation of departments including the compliance with rules and regulations
set forth by Internal Audit Department as well as report the result of such audit and give suggestions in connection
therewith;
2. To review and ensure that there is an appropriate internal control and audit system including the
disclosure of information being compliance with the relevant rules and regulations
3. To consider the financial statements and investment of the Company and its subsidiaries;
mfc Asset Management Public Company Limited
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6. ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อหารือ ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท การประสาน
งานและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
ลำดับ ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1
2
3

นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
นายกริช อัมโภชน์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุม
12
9
12

จำนวน (ครั้ง)
12
12
12

รวม
12/12
9/12
12/12

หมายเหตุ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ (ฉบับปรับปรุง ปี 2552) ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง
ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดู แ ลและสอบทานให้ บ ริ ษ ั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที ่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย
และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ดูแลและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี และประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม อย่างน้อยปีละครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมายกำหนด
6. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ
บริษัท โดยในรายงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. ในกรณีพ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบอาจแจ้งเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
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4. To consider and propose the appointment and remuneration of the Company’s auditor(s) concerning the
independence and performance of such auditor(s);
5. To meet with the auditor(s) without the attendance of the Company’s executives or managements in
order to consider any matters in connection with the auditor’s approval in respect of the Company’s financial
statements.
6. To meet with the Company’s executives and management in order to consider any matters in connection
with the operation of the Company and the cooperation between the Audit Committee and the management.
Detail of the attendance of the Audit Committee’s member attending the meetings are as follows:
No.

Name

1
2
3

Mr. Prapan Siriratthamrong
Mr. Adisorn Thananan-narapool
Mr. Krit Umpote

Audit Committee Attendance Record
Attendance
Amount
Total
12
9
12

12
12
12

Notes

12/12
9/12
12/12

Powers, Duties, and Responsibilities of the Audit Committee (Revised Version 2009) :
1. To consider and review financial reports and financial statements of the Company and the funds under the
management of the Company to ensure the completeness, accuracy, adequacy and trustworthy thereof;
2. To procure proper and effective internal control and internal audit systems including to consider the
independence of the auditing unit as well as to approve the appointment, transfer, and dismissal of the Head of Internal
Audit Department;
3. To ensure that Company complies with Securities laws, and rules and regulations set forth by the Stock
Exchange of Thailand or any laws relating to Securities businesses;
4. To consider and propose the appointment and remuneration of the Company’s auditor(s) concerning the
independence and performance of such auditor(s) and to meet with the auditor(s) without the attendance of the
Company’s executives or at least once a year;
5. To consider the connected transaction(s) or any other transaction that may cause the conflict of interest in
order to comply with the rules and regulations prescribed by laws;
6. To prepare and produce the Audit Committee’s Report and disclose the same in the Company’s Annual
Report; provided that such report shall contain at least the information prescribed by the Stock Exchange of Thailand or the
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระของ
บริษัท 1 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระ 3 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับตั้งแต่วันแต่งตั้ง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน ซึ่ง
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. มารวย  ผดุงสิทธิ์
ร้อยเอกชาญชัย  ชาญชยศึก 	
นายสุนัย  เศาภายน
นายกริช  อัมโภชน์ 	
นายสุนทร พจน์ธนมาศ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในปี 2551 มีการ
ประชุม 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำปี 2551 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2552 ในภาพ
รวมทั้งบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2551 และการปรับเงินเดือนประจำปี 2552
ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฎิบัติงาน
4. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
ตามวาระ (ปี 2551 คือ นายสุรเธียร จักรธรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายอดิศร
ธนนันท์นราพูล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนคณะ
กรรมการชุดเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง   ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
7.  พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการครองชีพให้พนักงาน
8. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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Office of Securities and Exchange Commission;
7. To inform the Stock Exchange of Thailand and/or the Office of Securities and Exchange Commission in the
event that he or she vacates his or her office prior to the completion of his or her term of office; and
8. To do any other act and thing assigned by the Company’s Board of Directors and by the Audit Committee
also agreed.
Nomination and Remuneration Committee:
Nomination and Remuneration Committee consists of 4 members.  1 of which shall be an independent director,
and the other 3 members shall be qualified and independent persons, in order to be in line with Corporate Governance
principle, business transparency, fairness to all parties, and to avoid conflicts of interests. Each member has two-year
terms of office from the date of appointment. One secretary to the Nomination and Remuneration Committee shall be
appointed by the Nomination and Remuneration Committee.   The names of the members of the Nomination and
Remuneration Committee are as follows:
1. 	
2. 	
3. 	
4.
5. 	

Dr. Maruey Phadoongsidhi
Capt. Charnchai Charnchayasuk
Mr. Sunai Saubhayana
Mr. Krit Umpote		
Mr. Soontorn Pojthanamas

Chairman of Nomination and Remuneration Committee
Nomination and Remuneration Director
Nomination and Remuneration Director
Nomination and Remuneration Director
Secretary to the Nomination and Remuneration Committee

In 2008, the Nomination and Remuneration Committee’s meetings were held a total of 7 meetings.  Matters
considered and done by the Nomination and Remuneration Committee in 2008 are as follows:
1. To consider the bonus paid to employees for 2008 and salary adjustments for 2009 before submitting it to
the Board of Director for approval;
2. To consider and evaluate performance, bonus for 2008, and salary adjustments for 2009 of the Company’s
Senior Executive Officers, i.e. the President, Senior Exceutive Vice President and First Executive Vice President before
submitting it to the Board of Directors for approval.
3. To consider remuneration to be paid to for the directors of the Company as well as other persons work for
the Company as assigned by the Board of Directors;
4. To nominate, select, and propose the appointment of Independent Directors in replacement of those retired
by rotation (In 2008, the directors retired by rotation shall be Mr. Surathian Chakthranont, an  Independent Director and
Chairman of the Risk Management Committee,  Mr. Adisorn  Thananan-narapool, an Independent Director and member of
the Audit Committee) for the Board of Directors’ and the shareholders’ approval;
5. To nominate, select, and propose the appointment of the Risk Management Committee members in

mfc Asset Management Public Company Limited

103

2551 การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนเปิดเผย
นโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก
ตามวาระหรือกรณีอื่น  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นใน
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ และกรรมการในชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัท
มีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ
ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และ
ผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายโดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหาร
รายที่สี่   สำหรับบริษัทฯ ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีทั้งหมด 6 ราย กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ (1), รองกรรมการ
ผู้จัดการ (3), และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (2) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)
** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความรวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
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replacement of those retied by rotation;
6. To consider the promotion and remuneration of the Company’s Senior Executive Officers before submitting
the same to the Board of Directors for approval;
7. To consider and adjust remuneration paid to employees due to the increase of living expenses.
8. To produce the charter for the Nomination and Remuneration Committee.
Powers, Duties, and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee:
1. To set policies and regulations regarding the nomination and remuneration of the Company’s directors and
Senior Executive Officers which shall mean the President, Senior Executive Vice President and First Executive Vice
President including to disclose such policies and details in respect thereof in the Annual Report;
2.   To nominate, select, and propose the appointment of Independent Directors to replace those retired by
rotation and/or other reasons, for the consideration and approval of the Board of Directors and/or the shareholders as the
case may be;  
3.   To nominate, select and propose the appointment of the President as well as to give opinion in respect of
the appointment of other Senior Executive Officer which shall mean Senior Executive Vice President and First Executive
Vice President to the Board of Directors for approval;   
4.   To set policies, regulations, and procedures in relation to remuneration for directors including Independent
Directors, and members of each Sub-Committee appointed and assigned to take responsibilities directly by the Board of
Directors as well as the remuneration and other relevant benefits for Senior Executive Officers which includes the
President, Senior Executive Vice President, First Executive Vice President and propose the same to the Board of Directors
for approval;
5.   To evaluate the performance of the President in order that the President shall be paid the remuneration
appropriately concerning the duties, and responsibilities in line with and the operational results of the Company; and, in this
regard, the comparable positions in the same business may also be considered.  Such evaluation shall be proposed to the
Board of Directors for approval;
6.   To propose the succession plan for the position the President to the Board of Directors for approval as well
as to ensure that the Company has the succession plan for of the position Senior Executive Officers which includes the
Senior Executive Vice President and First Executive Vice President and other position being important in running the
Company’s business;
7.   To consider and advise the Board of Director regarding the appointment, transfer; and dismissal of Senior
Executive Officers which includes the President, Senior Executive Vice President and First Executive Vice President; and
8.   To consider the structure in respect of remuneration and other benefits for the employees and propose the
same to the Board of Directors for approval.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6. 	
7. 	

นายสุรเธียร จักรธรานนท์ 	
ดร.พิชิต
อัคราทิตย์
นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์
นายสุนทร 	 พจน์ธนมาศ
นางกาญจนา 	โรจวทัญญู
ดร.ศุภกร 	 สุนทรกิจ
ดร.เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึง 16 พฤศจิกายน 2551)
กรรมการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2551)
เลขานุการคณะกรรมการ

โดยในปี 2551 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการบริหารและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ทั้งในระดับบริษัทและระดับปฏิบัติการ โดยครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน
ดังนี้
1. ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) ของบริษัท ตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขหรือ
แผนบริหารจัดการกับความเสี่ยงร่วมไปกับการปรับแผนกลยุทธ์บริษัท
3. ติดตามดูแลผลการปฏิบัติและการบริหารเงินลงทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ติดตามประเมิน และควบคุม ความเสี่ยงของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
5. ติดตามดูแลความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และเสนอแนะแนวทางแก้ไขความเสี่ยงใน
ระดับ Red Zone
6. ติดตามและสนับสนุนให้มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ทั้งใน
ระดับหน่วยงานและบริษัท ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดทำคู่มือในภาวะวิกฤติ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดกรอบกลยุทธ์ แนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการที่สามารถสะท้อนและบรรลุตามกรอบกลยุทธ์ได้
อย่างครอบคลุมทั่วองค์กร
3. พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน และแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกในอนาคต
5. รายงานสถานะความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
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* “Senior Executive Officer” means the President including the first four positions following the President.  
However, the Accounting and Financial Manager shall not be included if such position is not in the said first four positions.  
At the end of 2008, there are 6 Senior Executive Officers, i.e. 1 President, 3 Senior Executive Vice Presidents, and 2 First
Executive Vice Presidents (as of 31 December 2008).
** “Directors’ Remuneration” shall include the members of all sub-committees appointed and assigned the
powers, duties, and responsibilities directly by the Board of Directors.
Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of five directors with two-year term of office. The Head of the Risk
Management Department shall act as Secretary to the Risk Management Committee. The members of the Risk
Management Committee are as follows:  
1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	
6.
7. 	

Mr. Surathian Chakthranont
Dr. Pitchit Akrathit
Mr. Chaibhondh Osataphan
Mr. Soontorn Pojthanamas
Mrs. Kanchana Rojvatunyu
Dr. Supakorn Soontornkit
Dr. Chareonchai Lengsiriwat

Chairman of the Risk Management Committee  (Independent Director)
Risk Management Director
Risk Management Director
Risk Management Director
Risk Management Director (until 16 November 2008)
Risk Management Director (since 27 October 2008)
Secretary to the Risk Management Committee

In 2008, the Risk Management Committee’s meetings were held a total of 4 meetings.  Matters considered and
done by the Risk Management Committee in 2008 are as follows:
1. To consider and review the Company’s risk management;
2. To evaluate and analyze the Company’s Strategic Risk including to set the guidelines and/or the risk
management plan together with the strategic adjustment;
3. To follow the performance and management of the investment of the Company;
4. To follow and manage the risks of the funds under the management of the Company;
5. To follow and manage the operational risks and to give suggestion as to the resolution in respect of the
red zone risks; and
6. To follow and encourage the existence of the business continuity plan (“BCP”) which shall be in
accordance with the generally accepted standard, both in the level of working unit and the Company, including to produce
the guidelines to be use during the crisis.
Powers, Duties and Responsibilities of Risk Management Committee:
1. To set 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
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2551 การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate-Governance Committee)
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

ดร.พิชิต    
นายสุนทร
นายชัยพนธ์

4.
5.

นางกาญจนา
ดร.ศุภกร

6.

นางประไพศรี

7.

นางวลัยพร

8.
9.
10.
11.
12.

นางสุวรรณา
นายกฤษฎา
นายอภิรักษ์    
ดร.เจริญชัย
นายศักดิ์ชัย

อัคราทิตย์ 	
พจน์ธนมาศ
โอสถาพันธุ์

ประธาน
รองประธาน
สมาชิก

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
โรจวทัญญู
สมาชิก
(ดำรงตำแหน่งถึง 16 พ.ย. 51)
สุนทรกิจ
สมาชิก
รองกรรมการผู้จัดการ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พ.ย. 51)
นันทิยา
สมาชิก
ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(ดำรงตำแหน่งถึง 31 ก.ค. 51)
ไชยชนะ
สมาชิก
ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 พ.ย. 51)
วัฒนลี
สมาชิก
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
ฉัตรบรรยง
สมาชิก
ผู้บริหารฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
พุ่มกลิ่น		
สมาชิก
ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
เล็งศิริวัฒน์
สมาชิก
ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ตั้งวัฒนาพาณิชย์ สมาชิกและเลขานุการ ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศองค์กร

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาและทบทวนระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุง ให้เป็นไปตามหลักการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์กรการกำกับดูแล
เกี่ยวข้อง
บริษัท

2. จัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
3. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ

4. ปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตสำนึกในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว และให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
5. ศึกษาพัฒนาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

108 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2008 Corporate Governance
implemented throughout the organization;
3. To consider and approve risk management strategies and operation plan of the Risk Management
Department;
4. To follow and evaluate current risks of the Company and the potential for future risks that may arise from
internal and external factors;
5. To report the risk situation and actions to manage that risk to the Board. of Directors
Good Corporate Governance Committee
The Company has established a Good Corporate Governance Committee consisting of the following 10 members
as follows:  
1. 	 Dr. Pitchit
Akrathit
Chairman 	
2. 	 Mr. Soontorn 	 Pojthanamas
Vice Chairman
3. 	 Mr. Chaibhondh 	 Osataphan    	
Member
4. 	 Mrs. Kanchana 	 Rojvatunyu
Member              	
				
5. 	 Dr. Supakorn 	 Soontornkit
Member 	
				
6. 	 Mrs.  Prapaisri  	 Nuntiya
Member
				
7. 	 Mrs. Walaiporn 	 Chaichana
Member 	
				
8. Mrs. Suwanna 	 Wattanalee
Member
9. 	 Mr. Krisada 	
Chatbunyong     	 Member
10. 	Mr. Apirak  	
Poomklin
Member
11. Dr. Chareonchai 	 Lengsiriwat   	
Member
12. Mr. Sukchai 	
Tangvattanapanit 	 Member & Secretary 	

President
Senior Executive Vice President
Senior Executive Vice President
Senior Executive Vice President
(Until 16 November 2008)
Senior Executive Vice President
(Since 1 November 2008)
Executive, Human Resource Dept.
(Until 31 July 2008)
Executive, Human Resource Dept.
(Since 1 November 2008)
Executive, Corporate Accounting & Finance
Executive, Compliance Dept.
Executive, Internal Audit Dept.
Executive, Risk Management Dept.
Corporate Planning and Monitoring Dept.

Powers, Duties and Responsibilities of Good Corporate Governance Committee:
1. To study and review the Company’s existing management system to improve such system to comply with
the good corporate governance principles stipulated by regulatory authorities;
2.   To prepare and produce an improvement plan to ensure the Company’s good corporate governance by
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2551 การกำกับดูแลกิจการ
โดยในปี 2551 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการด้าน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ตามรายละเอียด
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 70, 72 และ 74
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการควบคุมภายในระดับบริหาร เช่น อำนาจการอนุมัติของผู้บริหาร
การควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัทและการดูแลทรัพย์สิน และการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับ
ระบบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ โดยมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ
และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ กำหนดมาตรการป้องกันและจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท มีระบบเตือนภัยรายการผิดปกติล่วงหน้า และมี
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ
โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการพร้อมกัน
การดูแลเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน
โปรดดูรายละเอียดในห้วข้อ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน หน้าที่ 110
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coordinating with relevant departments
3.   To examine and monitor the compliance with good corporate governance principles by relevant departments.
4.   To encourage the employees to recognize, and understand the good corporate governance principles as well
as to cooperate with the Company in order that the Company complies with the good corporate governance principles;
5.  To study and develop good corporate governance practices adopted domestically and internationally in order
to apply it in improving the Company’s good corporate governance.
In 2008, the Good Corporate Governance Committee’s meetings were held a total of 4 meetings. The Good
Corporate Governance Committee played role in encourage the application of the good corporate governance principles in
many aspects as specified on pages 71, 73 and 75
Internal Control & Internal Audit Systems
The Company recognizes the important role of the system of Internal Control in controlling all aspects of work,
including operation, communication, and information technology to be effective, lawful, in line with goals, and reducing risk
or losses that may occur from internal and external factors. The Company has established a system of Internal Control for
management level for instance, the authorization of executives; Internal Control systems to control the Company’s internal
operations and asset control including internal controls involving the Company’s financial systems, as well as set up a
department to monitor that operations are in line with laws and regulations, and internal audit to monitor for compliance
with the system that has been laid out.  There shall be independence in reporting the results of the audit.  There is a risk
management designed to manage risk by calculating and assessing the risk of the business; defining measures for risk
prevention and management, which includes the risk of the Company’s operations; procure a warning system giving
warning in advance as to any irregular events. The Risk Management Department shall be responsible for controlling
various aspects of risk apart from the auditing other working units 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 Re: Systems of Internal Control and Internal Audit, page 111
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2551 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ปี 2551

1. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ (MFC Energy Fund) เป็นกองทุนรวมกองทุนแรกของไทยที่ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการนำเข้าพลังงาน ตลอดจน
ลดภาวะการเกิดเรือนกระจกซึ่งนำไปสู่โลกร้อน เอ็มเอฟซีได้เปิดตัวกองทุนดังกล่าวไปเมื่อปี 2550 ด้วยมูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท
อายุโครงการ 10 ปี ขณะนี้ได้ระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันได้ประมาณ 2,500 ล้านบาท จากกลุ่มสถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบัน
และกลุ่มธุรกิจพลังงาน  รวมทั้งหมด 12 แห่ง กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในบริษัทที่
ดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับพลังงาน พลังงานทดแทนและธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนนโยบายของรัฐด้านพลังงานโดยขนาดเงินลงทุนประมาณ
50-500 ล้านบาท เพื่อช่วยพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จากแหล่งทรัพยากรภายในประเทศ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
ที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซพิษจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เรือนกระจก โดย
ปี   2551 กองทุนได้ลงทุนในบริษัท อี เอสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทค้นคว้าวิจัย และผลิตพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพประเภท “ไบโอดีเซล”
ที่มีประสิทธิภาพ บริษัท Impress Ethanol และบริษัท Impress Farming ซึ่งเป็นบริษัทผลิต “เอธานอล” จากมันสำปะหลัง และบริษัท
เซลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยี Vanandium Redox Flow นวัตกรรมเพื่อการเก็บและสร้างพลังงานไฟฟ้า
ด้วยเซลเชื้อเพลิงแวนเนเดียม
2. กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) กองทุน
ดังกล่าวได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ
ใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งต้องการความช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือร่วมลงทุนจากธนาคาร
พาณิชย์ไทย ธนาคารออมสิน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,800 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุน
ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติสึนามิ โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นหลักกองทุนสึนามิ รีคัฟเวอรี่
ฟันด์  เริ่มเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้  ตั้งแต่ปี 2548 โดยเน้นลงทุนในธุรกิจ
ท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิ จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงแรม
ในจังหวัด กระบี่ 1 ราย จังหวัดภูเก็ต 5 ราย และจังหวัดพังงา 14 ราย
ปี 2549 มีผู้ประกอบการ 12 ราย ก่อสร้างปรับปรุงและสามารถเปิดให้บริการจำนวน 12 กิจการ โดยมีอัตราการเข้าพักจาก
นักท่องเที่ยวประมาณ 50-60%
ปี 2550 มีกิจการที่พลิกฟื้น สามารถเปิดให้บริการได้ 7 แห่ง และปี 2551 กองทุนได้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการจนสามารถ
เปิดบริการได้ครบ 20 แห่งตามเป้าหมาย โดยมีอัตราการจองห้องพักเฉลี่ยสูงถึง 80% ซึ่งนับว่าการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการของ
กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพลิกฟื้นธุรกิจที่ประสบภัย
พิบัติสึนามิให้กลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดการสร้างงานให้กับคนงานกว่า 3,000 ครอบครัว หรือ 10,000 ชีวิต ซึ่งเป็น
การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในภาคใต้โดยรวม
3. โครงการ MFC Talent Award รุ่นที่ 4 และเปิดโครงการรุ่นที่ 5 เอ็มเอฟซีได้จัดทำโครงการ MFC Talent Award
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคม โดยการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจจัดการ
กองทุน เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ กิจกรรมภายใต้โครงการ
MFC Talent Award ได้กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เยาวชนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการจะได้รับ ซึ่งจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน การให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้แข่งขันการบริหารกองทุนด้วยการปฏิบัติจริงจาก Simulation Game กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การดูงานที่สถาบันการเงินชั้นนำ
รวมทั้งความรู้ด้านจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับบุคลากรที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงิน
การลงทุ นที ่ จ ะต้ อ งอยู ่ บ นความเชื ่ อ มั ่ น และไว้ ว างใจ โดยวิ ท ยากรผู ้ ม ี ค วามรู ้ ค วามเชี ่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารกองทุ นของบริ ษ ั ท
รวมทั ้ ง วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ จ ากสถาบั น การศึ ก ษา และสถาบั น การเงิ น ชั ้ น นำมาถ่ า ยทอดประสบการณ์ และความรู ้ ใ ห้
กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยโครงการดังกล่าว
มีเงินรางวัลและโอกาสในการศึกษาดูงานในต่างประเทศมอบให้กับทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศสำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
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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 2.5 billion Baht from 12
investment institutions including financial institutions and energy business groups. The fund has a policy to directly
invest in companies in the energy and alternative energy sectors and businesses that support the government’s
energy policy with investment capital estimates of 50-500 million Baht in an aim to help developed 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 2008, the Fund invested in E-Ester Co. Ltd., a research and
development firm which effectively produces bio-energy in the form of “bio-diesel”, in Impress Ethanol & Farming
project which produces ethanol from its cassava plantation and finally, in Cellennium (Thailand) Co., Ltd., the developer
of Vanadium Redox Flow technology that revolutionalizes the renewable energy preservation and generation from the
vanadium fuel cell.
2. Tsunami Recovery Fund was established under the Ministry of Finance’s policy to assist
businesses particularly in the tourism industry that were affected by the Tsunami disaster in 6 Southern provinces
which are in urgent needs for an investment capital recovery assistance to stay in business and could impact the
overall economic condition of the country. The fund was co-invested by Thai Commercial Banks, the Government
Savings 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 disaster with an emphasis on small and medium businesses. Since
2005, the Tsunami Recovery Fund started assisting 20 medium and large tourism business operators who were
affected by the Tsunami. These businesses made of 1 hotel operator in Krabi, 5 in Phuket and 14 in Phang-Nga.
In 2006, twelve of these operators constructed, renovated and re-opened their businesses with the
occupancy ratio of tourists at about 50-60 percent.
In 2007, seven more businesses began to operate and finally in 2008, all Fund aided businesses were
recovered with an average occupancy rate of 80%.
In conclusion, the Tsunami Recovery Fund played a significant role in rehabilitating businesses that were
affected by the Tsunami. It created jobs for over 3,000 families or over 10,000 people, distributed revenues to locals
and helped to restore the overall tourism businesses in the South.
3. The MFC 4 th Talent Award and the launch of the MFC 5th Talent Award Since 2004, MFC
organized the MFC Talent Award program continuously with a determination to return its responsibility to the society
through the development of human resource capability in fund management for a professional career which is a
foundation for the country’s development in financial and capital markets. Hence, the program activities were designed
to benefit these selected university students in both theory and practice. For instance, there are activities like basic
knowledge in fund management, fund management competition through simulation games, team building activities,
visits to leading financial institutions as well as professional ethics course which is fundamental to those with a career
in financial and investment industry where confidence and trust are very crucial. The program also includes lecturers
who are the company’s experts in fund management and honorable speakers from leading academic and financial
mfc Asset Management Public Company Limited
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และประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมทุกคน   นอกจากนี้บริษัทได้ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความเข้มข้นใน
เนื้อหาวิชา และทันต่อสถานการณ์การเงินการลงทุนและสภาพเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้พร้อมก้าวทัน
ต่อตลาดวิชาชีพ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวไปแล้ว 4 รุ่น รวม 200 ราย โดยจำนวนสถาบันการศึกษาและ
นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นทุกรุ่น และผู้ผ่านการอบรมโครงการมีโอกาสดีที่จะ
ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการเงินการลงทุน บริษัทได้มอบเงินรางวัลไปแล้วรวมมูลค่ากว่า 2,880,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท
ได้เปิดตัวโครงการ MFC Talent Award รุ่นที่ 5 ในเดือนกันยายน 2551 และบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นสานต่อการดำเนิน
โครงการนี้ต่อไป
4. การบริ จ าคเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ นทุ นการศึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ สั ง คมในด้ า นต่ า งๆ จากรายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งตราสาร
ทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งกองทุนได้หารือ
ในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุน ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้จากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
รวมเงินบริจาคตั้งแต่ปี 2548-2551 เป็นเงิน 2,905,000 บาท ได้แก่
ปี 2548
การสนับสนุนการจัดงานการกุศล “สานใจไทยสู่เด็กกำพร้าสึนามิ” จำนวน 55,000 บาท
l ถวายเงินโดยพระราชกุศล ช่วยเหลือเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียนที่ประสบภัยจากสถานการณ์ภาคใต้ 

		 “มูลนิธิคุณพุ่ม” จำนวน 30,000 บาท
l

ปี 2549
เงินสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ชารีอะฮ์ กับนวัตกรรมทางการเงิน” จำนวน 50,000 บาท
l ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดน คือ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส จังหวัดละ 30 ทุน 

		 รวมเป็นทั้งสิ้น 570,000 บาท
l การบริจาคเพื่อฟื้นฟูมัสยิดที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในภาคใต้ จำนวน 50,000 บาท
l สนั บ สนุ นการจั ด ส่ ง ผู ้ แ ทนไทยไปร่ ว มการแข่ ง ขั นการท่ อ งจำ อั ล กุ ร อาน (Dubai International Holy
		 Quran Award) จำนวน 50,000 บาท
l บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนมุสลิมบ้านยาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 300,000 บาท
l
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institutions who will share their experience and knowledge and thus, provide perspectives and directions to
participants for their future careers. The MFC Talent Award program offers the winning team & the runner-up team of
undergraduate and graduate students the Bachelor’s & Master’s Degree with cash awards and opportunity for
overseas company visits. Every participant will also receive a certificate upon completing the program. Furthermore,
MFC upgrades the course curriculum continuously in order to be updated with the current financial investment and
economic situations and to ensure that these youths can keep up their development quality with the job market.
Presently, MFC Talent Award has already carried out 4 classes with a total of 200 participants and the
number of interested academic institutions and students to participate in this program around the country grows
marginally. Participants who undergone this training program will eventually acquire greater chances to enter a career
in the financial investment industry.
Lastly, MFC has already awarded a total value of 2,880,000 Baht through this program and it determines to
continue to do so with the launch of the MFC 5th Talent Award in September 2008.
4. Scholarship & Donation for Social causes from the fee proceeds from the MFC Islamic
Fund.  The MFC Islamic Fund was set up in response to investor’s demand for various securities that could offer
good returns including equity instruments listed in the Stock Exchange of Thailand that has an investment policy in
accordance to Islamic principles. Hence, this Fund comprises of Fund’s Religion Committee whom advised the fund
asset allocation selection criteria. Moreover, portion of the fees earned from the MFC Islamic Fund has been donated
to help the society in several ways with the total donation from 2005-2008 amounting to 2,905,000 Baht as the
following;
2005
Supporting the charity event of “Thai heart to Tsunami orphans” worth 55,000 Baht
l Donation for “Khun Poom Foundation” to help the orphans and schools affected by the Tsunami worth 

		 30,000 Baht
l

2006
Sponsoring the workshop on “Shariah and financial innovations” worth 50,000 Baht
l Scholarships for students in 3-Border provinces of Yala, Pattani and Narathiwat amounting 30 scholarships 

		 per province with a total of 570,000 Baht
l Donation for the restoration of mosques damaged by natural disasters in the South worth 50,000 Baht
l Supporting Thais to compete in the Dubai International Holy Quran Award worth 50,000 Baht
l Donation for flood victim relief in Ban Yang Muslim Communities in Phang District, Chiangmai worth
		 300,000 Baht
l

mfc Asset Management Public Company Limited

115

2551 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ปี 2551
ปี 2550
การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยจัดสรรเงินบริจาคนำไปช่วยเหลือโครงการ
ต่างๆ ดังนี้
l โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี 3 ทุน และนักศึกษายากจน 4 ทุน ของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรวิทยาการจัดการในอิสลาม ซึ่งในปีแรกจะมอบเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น
150,000 บาท แบ่งเป็นทุนเรียนดีจำนวน 70,000 บาท (อันดับที่ 1 จำนวน 30,000 บาท อันดับที่ 2 และ 3 จำนวนทุนละ
20,000 บาท) และทุนยากจนจำนวน 80,000 บาท โดยทุนเรียนดีจะจัดให้ 3 ปีแรก ส่วนทุนยากจนจะให้ต่อเนื่องไปตลอด 4
ปีการศึกษา
l

โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อเยาวชนมุสลิม 140 คนใน เขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท

l

โครงการสนับสนุนมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคม และโรงเรียน เช่น สตรีและเด็กด้อยโอกาส จำนวน 200,000 บาท

แบ่งเป็น
1.
2.
3.
4.

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 50,000 บาท
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 50,000 บาท
โรงเรียนวัดซองพลู 25,000 บาท
โรงเรียนวัดตึก 25,000 บาท

ปี 2551
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 900,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านท่าฉาง จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
พร้อมส่งมอบในไตรมาสแรกของปี 2552  
l

โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี 3 ทุน และนักศึกษายากจน 4 ทุน ของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 150,000 บาท
l

l

โครงการกองทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อเยาวชนมุสลิม 140 คนใน เขตจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท

l

โครงการสนับสนุนมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคม และโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท แบ่งเป็น

1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนวัดซองพลู 25,000 บาท
โรงเรียนวัดตึก 25,000 บาท
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย 50,000 บาท
มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า 50,000 บาท
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 50,000 บาท
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Educational support and relief for children and youths through contribution in the following projects:
l Education

Funding project with 3 scholarships for outstanding achievements and 4 scholarships for
underprivileged students from the Faculty of Management, Songkla Nakarin University, Islamic Management Division
where in the first year, the fund awarded a total of 150,000 Baht with 70,000 Baht went to outstanding student
scholarships (30,000 Baht for first place and 20,000 Baht each for first and second runner-ups) and 80,000 Baht to
underprivileged student scholarships. The scholarships for outstanding students will cover the first 3 years and the
scholarships for underprivileged students will cover all 4 academic years
l Education

Funding project for 140 Muslim youths in Chiangmai worth 100,000 Baht

l Supporting

charitable foundations for social causes and schools namely underprivileged women and
children worth 200,000 Baht which divided into:
1. 	 Foundation for Children with Disabilities worth 50,000 Baht
2. 	 Suksasongkroh Bangkruai School worth 50,000 Baht
3. 	 Songploo School worth 25,000 Baht
4.	 	 Wattuek School 25,000 Baht
2008
l The

Rural School Library Development project worth 900,000 Baht is currently in progress of renovating
the library of Ban Ta Chang school which classes students from kindergarten to sixth grade level in Ranong.  The
library is expected to be completed within the first quarter of 2009.
l Education

Funding project with 3 scholarships for outstanding achievement and 4 scholarships for
underprivileged students from the Faculty of Management, Songkla Nakarin University worth 150,000 Baht
l

Education Funding project for 140 Muslim youths in Chiangmai worth 100,000 Baht

l

Supporting charitable foundations for social causes and schools worth 200,000 Baht which divided into:

1. 	
2. 	
3. 	
4. 	
5. 	

Songploo School worth 25,000 Baht
Wattuek School 25,000 Baht
Suksasongkroh Bangkruai School worth 50,000 Baht
Satthachon Foundation for Education and Orphans worth 50,000 Baht
Foundation for Children with Disabilities worth 50,000 Baht
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2551

ใบหน้าคน แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ เอ็มเอฟซี ที่จะเป็นมันสมองในการ
ช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสังคม
ประกายบนใบหน้า แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
สีเหลืองพระอาทิตย์ สะท้อนถึงความสว่าง การเริ่มต้น
“สร้ า งสรรค์ ม ั น สมองไทย” บนฐานสี แดงใต้ ต ราสั ญ ญลั ก ษณ์ เ อ็ ม เอฟซี
แสดงออกถึงปณิธานของ MFC ที่มุ่งรับผิดชอบต่อสังคม

MFC มีความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม โดยร่วมเป็นมันสมองในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสังคมไทยเพื่อ
ความก้าวหน้าของประเทศ

ฯพณฯ อดี ต นายกรั ฐ มนตรี พลเอกสุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ เป็ น ประธานใน
พิธีเปิดโรงงานผลิตไบโอดีเซล ของบริษัท อี-เอสเทอร์ จำกัด ณ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป็นบริษัทผลิตพลังงานทดแทนบริษัทแรกที่กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
เอนเนอร์จี ฟันด์ เข้าร่วมลงทุน
Former Prime Minister, HE Gen. Surayud Chulanont presided over the
opening ceremony of E-Ester’s bio-diesel factory which became
MFC Energy Fund’s first investment.

HRH Frederik Andre Herik มกุฎราชกุมาร แห่งประเทศเดนมาร์ก
เสด็จเปิดโครงการ Eco-Village Prototype ณ Horseshoe Point
ชุมชนพลังงานไฟฟ้าสะอาด แห่งแรกของเอเชีย ที่มีบ้านประหยัด
และผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากพลังงานหมุนเวียน แสงแดด ไบโอแก๊ส
มูลของม้า และชีวมวล ด้วยระบบเทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงแวนเนเดี
ยมของบริษัท เซลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท
ที่กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ เข้าร่วมลงทุน
The Crown Prince of Denmark, HRH Frederik Andre Herik
Christian presided over the opening of Eco-Village Prototype
Horseshoe Point, the first clean electricity generator community in
Asia which uses renewable energy from solar power, biogas from
horse manure and biomass, that directly generates electricity
under the Vanandium Redox Flow system by Cellennium
(Thailand) Co., Ltd.
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The Face represents the vision behind MFC’s determination to aid the
development of education and society
Glittering Stars project the births of new creativity
Sunny Yellow reflects the light and the dawn
“Building Thai Intelligence” on red strip below MFC logo underlines MFC’s
strong commitment to social responsibility

MFC is determined to be a part of building Thai intelligence through its
commitment to better education & social responsibility

พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และ ดร. พิชิต อัคราทิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือโครงการสินเชื่อ...พลังงาน ระหว่างกระทรวงพลังงานและสถาบัน
การเงิน 13 แห่ง เพื่อกระตุ้นการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทน
เพื่อการลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
Former Minister of Energy, Lt. Gen. Poonpirom Liptapanlop and
Dr. Pichit Akrathit, MFC President signed a Memorandum of
Understanding (MOU) for cooperation in Energy Loan project which
comprised of 13 financial institutions altogether. This project aimed to
stimulate investment in alternative energy project and reduce energy
import.

เอ็มเอฟซี ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนในบริษัท เซลเลนเนียม (ไทยแลนด์)
จำกัด ผู้พัฒนานวัตกรรมทางเลือกใหม่สำหรับการเก็บและสร้างพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยระบบเทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงแวนเนเดียม
MFC signed a jointed venture contract with Cellennium (Thailand) Co.,
Ltd., the developer of innovative Vanandium Redox Flow technology for
energy storage and generation.
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ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน โครงการ MFC
4th Talent Award
Dr. Narongchai Akrasanee, Chairman of the Board of MFC presided
over the ceremony of MFC 4th Talent Award

กฤษฎา พรเวโรจน์ (สมาร์ท) นักแสดงจากช่อง 3 เข้าร่วมกิจกรรม MFC
Talent Award ครั้งที่ 4
Krissada Pornweroj (Smart,) an actor of Channel 3 joined MFC 4th
Talent Award activeties.

เอ็มเอฟซีแถลงข่าวโครงการ MFC Talent Award ครั้งที่ 5 พร้อมเปิดตัวเยาวชน 21 ทีม
ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากสถาบันการศึกษา 7 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการ
MFC held the opening ceremony of MFC 5th Talent Award and introduced the 21
undergraduate and post graduate teams from 7 universities .

เอ็มเอฟซี มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน 400,000 บาท จากค่าธรรมเนียมของกอง
ทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ให้แก่เด็ก เยาวชน และมูลนิธิช่วยเหลือสังคม
MFC provided scholarships and financial supports worth 400,000 Baht from MFC
Islamic Fund management fee to children and foundations.
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Tsunami Recovery Fund
Photos of hotels and resorts at Pang-Nga province showed how
they were affected by the Tsunami disaster and how their
businesses were rehabilitated through an investment capital
recovery assistance of Tsunami Recovery Fund

สภาพก่อนการฟื้นฟูของโรงแรมและรีสอร์ทในภาคใต้จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย
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การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Rehabilitation Activities
2551

สภาพหลังการฟื้นฟูของโรงแรมและรีสอร์ทโดยความช่วยเหลือของกองทุนเปิดเพื้อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ
Photos of hotel and resorts after rehabilitation

mfc Asset Management Public Company Limited

121

2551 บุคลากร
ณ สิ้นปี 2551 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 225 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คน นอกเหนือจาก
ผู้บริหารระดับสูงแล้วมีเจ้าหน้าที่สังกัดกรรมการผูจ้ ดั การ จำนวน 1 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน จำนวน 3 คน สาย
แผนงานและกำกับดูแล จำนวน 18 คน สายการขาย และการตลาด จำนวน 87 คน สายบริหารกองทุน จำนวน 33 คน
สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป จำนวน 61 คน และสายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 18 คน
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในปี 2551 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวมผูบ้ ริหารทุกคน) รวมทัง้ สิน้ 206 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน
โบนัส และเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
การพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงมีการกำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอกที่เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และร่วม
กันผลักดันให้องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) รวมทั้งบริษัทยังคงเน้นย้ำให้พนักงานปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ในปี 2551 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานดังนี้
1. การฝึกอบรมบริษทั จะเน้นความรูด้ า้ น Management Skills , Business Conceptual Skills และ Technical Skills
2. พัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานในการขยายธุรกิจกับ
		 ต่างประเทศ
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร 

		 CFA และ CISA ให้กับพนักงาน และยังส่งเสริมการสอบเพื่อให้พนักงานได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการ
		 ประกอบธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการและความปลอดภัยแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงานอยู่เป็นประจำ
นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ อาทิเช่น
1. การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ  และประกันชีวิต แก่พนักงานและครอบครัวประจำปี
2. การจัดหาเครื่องแบบพนักงานทุก 2 ปี
3. การจัดสัมมนาและกิจกรรมพนักงานประจำปี
4. การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับพนักงานประจำปี
โดยในปีที่ผ่านมาจนถึง เดือน มีนาคม 2552 บริษัทยังได้พิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ
ให้กับพนักงานเพิ่มเติมระหว่างปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจน การทำแผนพัฒนาพนักงาน
การทำแผนสายอาชีพให้กับพนักงาน (Career Path) และการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และ
การปรับปรุง Competency ในงานแต่ละตำแหน่ง
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2008 Human Resources
As of the end of December 2007, there were 225 employees in the Company consisting of 4 senior
executives. Beside the executives, there was 1 officer under the President office and 3 officers were in the internal
audit unit. In addition, there were18 personnel in Corporate Planning and Monitoring Division, 70 personnel in Sales
and Marketing Division, 33 personnel in Fund Management Division, 62 personnel in Operation and Administration
Division, and 18 personnel in Business Development Division.
Total Staff Remuneration
In 2007, the Company’s expenses in terms of staff remuneration (including all executives) was Baht 206
million (paid through fixed salaries, bonuses, and provident funds payments)
Human Resource Development
The Company highly recognizes the importance of human resources development. Therefore, the Company
has laid out a human resources development plan in line with the vision mission and core values of the Company,
emphasizing the employee’s professionalism according to internationally accepted standards. The Company has also
encouraged and supported employees to attend training and seminars with prominent institutions, both domestically
and internationally including to establish the culture of learning organization the into Company. In addition, 

the Company has encouraged, with emphasis, the employees to comply with good Corporate Governance principles
and business ethics.
In this connection, 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 employees’ proficiency in English in order to prepare for the business’s expansion 

			 overseas.
		 3. Increasing the employees’ capabilities and learning opportunities by giving financial support to the 

			 employees to undertake the CFA/CISA Program in addition to sponsoring employees to obtain 

			 licenses related to the Company’s businesses.
In addition to those prescribed by laws, the Company also provided the employees and their families’
welfare and safety regularly, such as:
1. entering into insurance on health, loss, and life contracts for the benefits of the employees and their
families annually;
2. providing the employees uniforms every 2 years;
3. establishing trainings and seminars annually; and
4. arranging the new year party for the employees.
Moreover, as from 2008 until March 2009 the Company has also adjusted the employees’ remuneration in
order to help the employees in respect of the increase of living expenses reflecting the current economic situation as
well as produced the plans in respect of the human resources development, the employees, career path, succession
plan, and competency for each position.
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2551 การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
และประเมิ น ผล คณะกรรมการมี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษ ั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในในเรื ่ อ งที ่ ท ำการประเมิ นดั ง กล่ า ว
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 แห่ง
บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2551 ได้ให้ความเห็นในรายงาน
การสอบบัญชีว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

124 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2008 Internal Control
The Opinion of the Board of Directors
At the Board of Directors’ meeting No. 12/2551 on 19 December 2008, where the Audit Committee consisting
of independent directors also attended, the Board of Directors evaluated the internal control system of the Company in 5
main aspects; i.e. organization and the environment, risk management, management control, management information
system, and monitoring and evaluation system. The Board was satisfied that the Company has had appropriate and
sufficient internal control systems in relation to such aspects.
		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 2008 and stated in the auditor’s report
that no shortcomings were found in the internal control system on accounting which materially affected the auditor’s
opinion regarding the Company’s financial statements as of 31 December 2008.
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2551 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเอื้อ
อำนวยต่อกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายในทำหน้ า ที ่ เป็ น เลขานุ ก าร คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ำหนดการประชุ ม เดื อ นละ 1 ครั ้ ง หรื อ มากกว่ า เมื ่ อ
มีความจำเป็น
ในรอบปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น
12 ครั้ง ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมกับผู้บริหารของบริษัทด้วย 1 ครั้ง และวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
1. 	 สอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
2. 	 พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. 	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. 	 พิจารณาและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการระหว่างกัน
5. 	 การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917 หรือ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 แห่ง
สำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม
420,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 20,000 บาท จากของปี 2551 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 เนื่องจากปริมาณงานและรายงาน
ทางบั ญ ชี ข องบริ ษ ั ท ที ่ เพิ ่ ม ขึ ้ น ทั ้ ง นี ้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า ผู ้ ส อบบั ญ ชี ได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านด้ ว ยความรู ้
ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย  
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2008 Report of the Audit Committee on Corporate Governance
The Audit Committee of MFC Asset Management Public Company Limited has been appointed by the Board
of Directors.  Each director of the Audit Committee is an independent director whose qualifications are appropriate and
in compliance with the regulations stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and
Exchange Commission for the effectiveness of Good Corporate Governance principle.  Currently, the Audit Committee
consists of 3 independent directors whereby the Head of Internal Audit Department is acting as the Audit
Committee’s Secretary.  The meeting of the Audit Committee is convened once a month, however, if necessary, the
meeting may be convened more than once a month.
In 2008, there were 12 meetings of the Audit Committee. The reports in relation to such meetings have
been presented to the Company’s Board of Directors.  In addition, the Audit Committee attended a meeting with the
Company’s management and also attended another meeting with the Company’s Auditor without any management
member.  Detail of the Audit Committee meeting is attached.
The Audit Committee has performed its obligations under the Scope of Duties and Responsibilities of the
Audit Committee as follows:
1. To ensure that the Company has appropriate and efficient internal control,  internal audit systems and
risk management including to ensure the independence of the Internal audit department;
2. To review the quarter financial statements and the annual financial statement for the financial year 2008
of the Company and its subsidiaries.  In this connection, the Audit Committee had an opinion in accordance with the
Auditor that the financial statements of the Company and its affiliates are accurate in all material respects pursuant to
the generally accepted accounting standard;
3. To ensure that the Company complies with Securities laws, rules and regulations stipulated by the
Stock Exchange of Thailand, The Office of Securities and Exchange Commission, and/or any other laws related to the
Company’s business;
4. To consider and procure the disclosure of information of (i) persons, natural and/or juristic, who might
have conflict of interest; and (ii) connected transactions;
5. To consider and propose the Board of Directors the Company’s Auditor and his/her remuneration in
order that the Board of Director shall propose to the Company’s Annual General Meeting of the Shareholders for the
year 2009.  The Audit Committee has considered the past performance, independence, and the remuneration, then,
hereby proposes that the appointment of Mr. Pravit Wiwanthananut Certified Public Accountant Registration No. 4917,
or Mr. Bunjong Pichayaprasat Certified Public Accountant Registration No. 7147, or Mr. Atipong AtipongSakul Certified
Public Accountant Registration No. 3500, or Mr. Vichai Ruchitanont Certified Public Accountant Registration No. 4054
each of which from ANS Audit Co., Ltd. as the Company’s Auditor for the financial year 2009 and the auditing fee at
Baht 420,000 per year be proposed for the Shareholders’ approval.  It may be seen that fee increases at Baht 20,000,
equivalent to 5 percent, from year 2008.  This is because the increase of the work load of the Company’s financial
reports.  In this regard, it is the Audit Committee’s opinion that such proposed auditor has performed his/her duties
professionally, given recommendations in relation to the Company’s internal control and internal audit systems, and
risks.  In addition, the proposed auditor has no relationship with the Company or its subsidiaries.
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2551 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง มีการปฏิบัติตามข้อ
กำหนดและกฎหมาย และมีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง

			
			

(นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

			
			

(นายอดิศร ธนนันท์นราพูล)
กรรมการตรวจสอบ

			
			

(นายกริช อัมโภชน์)
กรรมการตรวจสอบ
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2008 Report of the Audit Committee on Corporate Governance
In conclusion, the Audit Committee believes that  the current internal control and internal audit systems of
the Company also the risk management are sufficient.   The Company’s financial reports, the performance of the
Company, and the disclosure of information including connected transactions are sufficient, appropriate, accurate, and
in accordance with the applicable laws.

Mr. Prapan Sirirattathamrong
Chairman of the Audit Committee

Mr. Adisorn Thananan-narapool
Member of theAudit Committee

Mr. Krit Umpote
Member of theAudit Committee
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2551 รายการระหว่างกัน
ข้ อ มู ล รายการระหว่ า งกั นของบริ ษ ั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จำกั ด (มหาชน) (MFC) และบริ ษ ั ท ย่ อ ย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (MFH) บริษัท เอ็มเอฟ เรียลเอสเตท จำกัด (MRAM) บริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(EXIM INTER) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2551 สามารถสรุปได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ลักษณะความสัมพันธ์

1. ธนาคารทหารไทย (TMB) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ MFC ถึง
วันที่ 19 มิถุนายน 2551

รายการระหว่างกัน
MFC
MFH
มูลค่า1 ข้อมูลอื่น2
MFC ฝากเงินกับ
0.45 อ = 0.00%
TMB (กระแสรายวัน)
ล้านบาท
MFH ฝากเงินกับ TMB 1,132.43 อ = 2.25.%
(ฝากประจำ)
บาท
-

MFH ฝากเงินกับ TMB 1,747.91
(ออมทรัพย์)
บาท
TMB ถือหน่วย
2,398.94
ลงทุนของ MFC
ล้านบาท
2. ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
MFH ฝากเงินกับ GSB 1,135.33
MFC
(ฝากประจำ)
บาท
GSB ถือหน่วย
7,651.92
ลงทุนของ MFC
ล้านบาท
3. บริษทั หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน 
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ASL ถือหน่วยลงทุนของ
0.44
จำกัด (มหาชน) (ASL)
MFC
MFC
ล้านบาท
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 	
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MFC ฝากเงินกับ
1.52
(GHB)
ของ MFC (กระทรวงการคลัง) GHB (ฝากประจำ(3))
ล้านบาท
ถือหุ้นเกิน 10% ของทุน
MFH ฝากเงินกับ GHB 5,428.95
จดทะเบียน
(ฝากประจำ)
บาท
5. ธนาคารกรุงไทย (KTB) เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MFC ฝากเงินกับ
13,766.76
ของ MFC (กระทรวงการคลัง) KTB (ออมทรัพย์)
บาท
ถือหุ้นเกิน 10% ของทุน
MFH ฝากเงินกับ KTB 1,262.18
จดทะเบียน
(ฝากประจำ)
บาท
MFH ฝากเงินกับ 12,589.94
KTB (ออมทรัพย์)
บาท
KTB ถือหน่วยลงทุนของ
568.60
MFC
ล้านบาท

อ = 0.50%
อ = 2.75%
อ = 0.25%3
อ = 2.75%
อ = 0.00%
อ = 2.375%
อ = 0.50%
-

หมายเหตุ : 1 มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2551
		 2 อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
		 3 อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.25%) สำหรับเงินฝากเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 

				 เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงานบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือน
เป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณา อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
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2008 Connected Transactions
Transactions with connected parties conducted by MFC Asset Management Public Company Limited and its subsidiaries
MF Holdings Company Limited (MFH), MFC Real Estate Co., Ltd. (MRAM), Thai Exim International Co., Ltd. (EXIM INTER) in 2008
are summarized in the table below.
Name of connected party
1. Thai Military Bank (TMB)

Relationship
with MFC
Major shareholder
(until 19 June 2008)

Type of transaction with
MFC
Current Account with
TMB
-

2. Government Savings Bank 	 Major shareholder
(GSB)

3. Adkinson Securities (ASL)

Major shareholder

TMB invested in
funds under MFC’s
management
GSB invested in
funds under MFC’s
management
ASL invested in funds
under MFC management
Fixed3 deposit with GSB

MFH
-

Transaction
Other
Value1 Information2

Baht 0.45 i = 0.00%
Million
Fixed deposit Baht 1,132.43 i = 2.25%
with TMB
Savings deposit Baht 1,747.91 i = 0.50%
with TMB
Baht 2,398.94 Million
Fixed deposit Baht 1,135.33 i = 2.75%
with GSB
Baht 7,651.92 Million
-

Baht 0.44 million
Baht 1.52 i = 0.25% 3
million
Deposit with Baht 5,428.95 i = 2.75%
GHB

4. Government Housing Bank One of MFC’s major
(GHB)
shareholders (Ministry of
Finance) held more than
10% of GHB’s registered
capital
5. Krung Thai Bank (KTB)
One of MFC’s major
Savings deposit with KTB
shareholders (Ministry of
Finance) held more than
Fixed deposit
10% of KTB’s registered
GSB
capital
Savings deposit
with KTB
KTB invested in funds
under MFC management

Baht 13,766.76 i = 0.00%
Baht 1,262.18 i = 2.375%
Baht 12,589.94    i = 0.50%
Baht 568.60
million

-

Notes :		 1 Value as at 31 December 2008.
		 2 	 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
  	
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.
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2551 การถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการและคณะจัดการ
รายชื่อ
Name

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2550
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2551
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2550) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2551)
Number of MFC Share Held in
Number of MFC Share Held in
2007 (Closing of the Share Register 2008 (Closing of the Share Register
Book on 31 December 2007)
Book on 31 December 2008)

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

-

-

นายเบน เตชะอุบล
Mr. Ben Taechaubol
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 ก.ค. 51)

-

-

นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง
Mr. Prapan Siriratthamrong

-

-

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
Mr. Adisorn Thananan - narapool

-

-

นายสุรเธียร จักรธรานนท์
Mr. Surathian Chakthranont

-

-

นายพิชิต อัคราทิตย์
Mr. Pitchit Akrathit

-

-

นายกริช อัมโภชน์
Mr. Krit Umpote

-

-

นายบุญชัย โชควัฒนา
Mr. Boonchai Chokwatana

-

-

นางสาวนิศา เลาหสมบูรณ์
Miss Nisa Laohasomboon
(ดำรงตำแหน่งถึง 30 มิ.ย. 51)

-

-

132 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2008 Holding of MFC Shares by Directors and the Management
รายชื่อ
Name

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2550
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2551
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2550) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2551)
Number of MFC Share Held in
Number of MFC Share Held in
2007 (Closing of the Share Register 2008 (Closing of the Share Register
Book on 31 December 2007)
Book on 31 December 2008)

คณะจัดการ / The Management
นายพิชิต อัคราทิตย์
Mr. Pitchit Akrathit

-

-

นายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์
Mr. Chaibhondh Osataphan

800

800

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

-

-

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
(ดำรงตำแหน่งถึง 16 พ.ย. 51)

-

-

นางอภิรดี พิชัยศรทัต
Mrs. Apiradee Bijaisoradat

-

-
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