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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและภาพรวมการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการกองทุน บริษัทมีรูปแบบกองทุนหลายประเภท
ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหาร
ของบริษัท

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นบริษทั จัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียน
แรกเริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จ�ำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตัง้ ให้เป็นสถาบันการเงินทีม่ สี ว่ นร่วมในการระดมเงินออม
จากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็น
การร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
(International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
“กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคาร
ออมสิน และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ในปี 2536 บริษทั ได้ดำ� เนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษทั จดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียน
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัท
ได้ดำ� เนินการเปลีย่ นชือ่ บริษทั กับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลีย่ นชือ่
บริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จ�ำกัด (มหาชน)”
เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของ
บริษทั สะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนทีช่ ดั เจน
มีความโดดเด่น และเป็นทีจ่ ดจ�ำได้งา่ ยส�ำหรับลูกค้าและนักลงทุน
ทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo)
ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ธุรกิจจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการมี
3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กองทุนรวม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 103/2518 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ท�ำ
หน้าที่บริหารจัดการกองทุนภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริหาร
จัดการกองทุนรวมทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
การคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวง
การคลัง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ในปี 2527 โดยอยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ บริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ บ ริ ห ารกองทุ น และ
ดูแลงานด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
อาทิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์
โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและ
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ความเสี่ ย งที่ ส มาชิ ก ยอมรั บ ได้ การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเรื่ อ งต่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับกองทุน การรับโอนกองทุน (เปลี่ยนผู้จัดการกองทุน)
การจัดท�ำข้อบังคับกองทุน การด�ำเนินการยื่นจดทะเบียนกองทุน
ต่อนายทะเบียน และการจัดท�ำเอกสารต่างๆ ของกองทุนตาม
ข้อตกลง และภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ของนายทะเบียน
3. กองทุนส่วนบุคคล ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
การคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2540 ด้วยจุดมุ่งหมาย
ที่จะขยายการให้บริการแก่นักลงทุนในรูปแบบต่างๆ กองทุน
ส่วนบุคคลเป็นกองทุนที่สามารถก�ำหนดรูปแบบการลงทุนให้เป็น
ไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ได้แก่ บุคคลธรรมดา
ทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
4. นายทะเบียน บริษัทได้รับอนุญาตให้ท�ำหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2536 บริษัทท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้แก่กองทุนรวม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน โดย
ในปัจจุบนั บริษทั เป็นนายทะเบียนกองทุนรวมจ�ำนวน 107 กองทุน
และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจ�ำนวน 42 กองทุน

การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการที่ ส�ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ
การประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในรอบ 5 ปี
� ปี 2549 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมเอ็มเอฟซี อินเตอร์

เนชัน่ แนล สปอท ซึง่ เป็นกองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 775 ล้านบาท
� ปี 2550 บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี
เอนเนอร์จี ฟันด์ ซึง่ เป็นกองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในธุรกิจหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงาน หรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการ
ทีม่ สี ว่ นในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน และเสนอ
ขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีเงินผูกพันจองซื้อทั้งสิ้น 2,456
ล้านบาท
� ปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมออมสิน ซึ่งเป็น
กองทุ น รวมที่ เ น้ น ลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น ที่ ธ นาคารออมสิ น
ถือครองเป็นหลัก เปิดเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่าเริ่ม
ต้น 7,500 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนในกลุ่ม
Smart Wealth Solution Family ประกอบด้วย 4 กองทุน แต่ละ
กองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ Risk และ Wealth เป็น
เกณฑ์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ในส่วนของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Shopping

Relaxation

Dinner

Annual Report 2010

Business of the Company
The Company’s History and Significant of the fund members and the fund committees. Subject
to the acceptable investment risk levels, the Company
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) 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 Country Group 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) for managing all
type of funds including the property funds under supervision
of the Securities and Exchange Commission.
2. Provident Funds : The Company was granted
a license from the Ministry of Finance to manage provident
funds under the Ministry of Finance Regulation No. 162
(B.E. 2526) in 1984 and has been under the supervision
of the Securities and Exchange Commission. The Company
serves a duty of managing the funds and monitoring a
membership registration system to serve various clients,
including state enterprises, private sectors, educational
institutions and co-operatives aimed for the best satisfactory
MFC Asset Management Public Company Limited

provides various types of the funds in order to approach to
the client’s needs. Additionally, the Company also provides
advisory services on fund establishment, fund transfer (in
case of transition of fund manager), setting fund regulations,
fund registration services and documentary tasks pursuant
to the agreements and regulations of laws or registrars.
3. Private Funds : The Company was granted
a “private fund management license” from the Ministry
of Finance on 15th March 1997 with the main purpose
on expanding various forms of service for the investors.
The private fund is a tailor-made fund in order to meet
requirement of each customer including but not limited to
natural persons, juristic persons, either Thai or foreign.
4. Securities Registrar : The Company was
granted to serve as a securities registrar from the Ministry
of Finance in 1982 and from the SEC in 1993. The Company
performs as registrar for both domestic and international
funds which are under the company’s management as the
fund manager. Currently, The Company has been a registrar
for 107 mutual funds and for 42 provident funds.

Significant Developments in relation to
the Business and Management of the
Company during the last 5 years:
� In 2006, the Company set up MFC International

Spot Funds which were the foreign investment funds
totaling net asset value of Baht 775 Million.
� 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.
� 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
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Fund ในปีนี้ โดยสามารถปิดกองทุนเมื่อบริหารได้ผลตอบแทน
ตามเป้าหมาย ได้ถึง 8 กองทุนคือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท
10 ซีรี่ส์ 2 (MFC SPOT 10 Series 2 Fund) กองทุนเปิดเอ็ม
เอฟซีโพรฟิต 10 ซีรี่ส์ 2 (MFC Profit 10 Series 2 Fund)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 10 ซีรี่ส์ 3 (MFC SPOT 10 Series
3 Fund) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 9.99 (MFC SPOT 9.99
Fund)   กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ไชน่า เทน
(MFC International China Ten Fund) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท เทน ฟันด์ (MFC International
Real Estate Ten Fund) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 10
ซีรี่ส์ 4 (MFC SPOT 10 Series 4 Fund) และ กองทุนเปิด
เอ็มเอฟซีสปอท 10 ซีรี่ส์ 5 (MFC SPOT 10 Series 5 Fund)
มีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 3,376 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เอ็มเอฟซี - ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่ แอนด์แวร์เฮ้าส์
ฟันด์ (MFC-WHA Premium Factory and Warehouse Property
Fund) มูลค่าโครงการ 1,283 ล้านบาท กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (MFC International
Real Estate Fund) และกองทุนรวมกองแรกที่ลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงได้จัดตั้งกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (MFC
International Gold Retirement Fund)

กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง กองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ (MFC MultiNational Residence Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าโครงการ 1,075 ล้านบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
นิชดาธานี 2 (Nichada Thani Property Fund 2) มูลค่าโครงการ
1,004 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 กองทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุน
เป็นจ�ำนวนมาก
� ปี 2552 บริษัทประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการ
จัดตัง้ และบริหารจัดการกองทุนประเภท Target Fund โดยสามารถ
ปิดกองทุนเมื่อบริหารได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ได้ถึง 6
กองทุน คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน่ แนล ออยล์ ฟิฟทีน
ซีรี่ส์ 1 (MFC International Oil Fifteen Series 1) กองทุนรวม
เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน่ แนล บริค รีคฟั เวอรี่ (MFC International
BRIC Recovery Fund)  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโพรฟิต 10 ซีรี่ส์
3 (MFC Profit 10 Series 3 Fund) กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท
10 ซีรี่ส์ 1 (MFC SPOT 10 Series 1 Fund) กองทุนเปิดเอ็มเอฟ
ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล บริค รีคฟั เวอรี่ ซีรสี่ ์ 2 (MFC International
BRIC Recovery Series 2 Fund) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเนอร์จี เทน ฟันด์ (MFC International
Energy Ten Fund)
� ปี 2553 บริษท
ั ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงต่อเนือ่ งจาก
ปี 2552 ในการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนประเภท Target

โครงสร้างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทรายได้

ด�ำเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท ปี 2551

% ปี 2552

% ปี 2553

%

92.41 548.24

94.41 694.01

94.44

รายได้จากค่าธรรมเนียม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
และบริการ
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

-

517.79

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

-

35.38

6.31

23.64

4.07

27.87

3.79

ส่วนแบ่งก�ำไรใน
บริษัทร่วม

กองทุน Asean Investment
Trust และ บริษัทไทยเอ็กซิม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด

33.33

-

-

-

-

3.21

0.44

รายได้อื่น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

-

7.17

1.28

8.80

1.52

9.80

1.33

รวมทั้งสิ้น
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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 MultiNational 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
� In 2009, the Company greatly accomplished in
establishing and managing the fund in kind of ‘the target
fund’. The great results of this were shown by the fact
that the 6 target funds can close as they meet the target
yield in total comprising of MFC International Oil Fifteen
Series1 Fund, MFC International BRIC Recovery Fund,
MFC Profit 10 Series3 Fund, MFC SPOT 10 Series 1 Fund,
MFC International BRIC Recovery Series 2 Fund and MFC
International Energy Ten Fund.

� In 2010, the Company greatly accomplished

continually as from 2009 in establishing and managing
the fund in kind of ‘the target fund’. The great results of
this were shown by the fact that the 8 target funds can
close as they meet the target yield in total comprising
of MFC SPOT 10 Series 2 Fund, MFC Profit 10 Series 2
Fund, MFC SPOT 10 Series 3 Fund, MFC SPOT 9.99 Fund,
MFC International China Ten Fund, MFC International Real
Estate Ten Fund,  MFC SPOT 10 Series 4 Fund and MFC
SPOT 10 Series 5 Fund. The total value of those 8 funds
was Baht 3,376 million.
Moreover, the Company also established MFC-WHA
Premium Factory and Warehouse Property Fund totaling net
asset value of Baht 1,283 million, MFC International Real
Estate Fund, which is the first mutual fund investing mainly
in the investment units or the other instruments of foreign
property funds around the world, and the establishment of
MFC International Gold Retirement Fund.

Income Structure
(unit : Million Baht)
Type of Income

Operated by

% Of shares
held by the
Company

Year
2008

Year
2009

%

Year
2010

%

Income from Fund
MFC Asset Management Plc.
Management Fees and
Service Fees

-

517.79

Interest and Dividend

MFC Asset Management Plc.

-

35.38

6.31

23.64

4.07

27.87

3.79

Profit Sharing in
Affiliated Company

Asean Investment Trust Fund
and Thai EXIM International
Co., Ltd.

33.33

-

-

-

-

3.21

0.44

Other Income

MFC Asset Management Plc.

-

7.17

1.28

8.80

1.52

9.80

1.33

Total Income

MFC Asset Management Public Company Limited

92.41 548.24

%

94.41 694.01 94.44

560.34 100.00 580.68 100.00 734.89 100.00
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจกองทุนรวมระดมเงินจากนักลงทุนโดยทั่วไปธุรกิจ
กองทุนส่วนบุคคลรับบริหารจัดการเงินของลูกค้าตามความประสงค์
ส่ ว นธุ ร กิ จ กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ เงิ น ลงทุ น เป็ น เงิ น สมทบ
ที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเข้ากองทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือ
บริ ก ารนั้ น บริ ษั ท จะเน้ น การจั ด หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ห ลากหลาย
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก และการให้บริการ
ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีแปลกใหม่ให้กับลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัย
ส�ำคัญที่สุดในการบริหารกองทุน ได้แก่ บุคลากรด้านการจัดการ
กองทุนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และความเชีย่ วชาญ ตลอดจน
ระบบปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การกองทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึ ด
หลักธรรมมาภิบาลที่ดีเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนทุกคน เป็น
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน
ก.ล.ต.) และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการกองทุน

การจัดการกองทุนรวม

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ทั้งสิ้น 116 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 161,235
ล้านบาท
กองทุนรวมจ�ำนวน 116 กองทุนประกอบด้วย
� กองทุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 59
กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 28,697 ล้านบาท แยกได้เป็น
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 23 กองทุน กองทุน
รวมผสม (Balanced Fund) 1 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบ
ยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) 13 กองทุน กองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 11 กองทุน กองทุนรวม
ตลาดเงิน (Money Market Fund) 1 กองทุน กองทุนรวมเพือ่ การ
เลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund) 6 กองทุน และกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว (Longterm Equity Fund) 4 กองทุน
� กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 33 กองทุน มี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 14,371 ล้านบาท
� กองทุนรวมต่างประเทศ (Country Fund) จ�ำนวน
2 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 6,792 ล้านบาท เป็น
กองทุนรวมประเภทตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 2 กองทุน
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� กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) จ� ำ นวน

18 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,232 ล้านบาท ได้แก่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 5 กองทุน กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง
2) 6 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
(กอง 4) 7 กองทุน
� กองทุนรวมพิเศษ ประเภท Private Equity จ�ำนวน
3 กองทุ น มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ร วม 11,838 ล้ า นบาท
คือกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
กิจการที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
เอนเนอร์จี ฟันด์
� กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จ�ำนวน 1 กองทุน มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิรวม 81,305 ล้านบาท
ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทุกประเภทของบริษทั เทียบเท่า
ประมาณ ร้อยละ 7.94 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั้ ระบบประมาณ
2,031,655 ล้านบาท เป็นอันดับ 5 จากจ�ำนวนบริษทั จัดการ 22 ราย
กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในปี 2553 มีทงั้ สิน้ 31 กองทุน
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 14,536 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนีท้ ลี่ งทุนในและต่างประเทศ
15 กองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 1 กองทุน กองทุนรวม
ผสมแบบไม่ ก� ำ หนดสั ด ส่ ว นการลงทุ น ในตราสารแห่ ง ทุ น ที่ มี
ลักษณะ Target Fund ลงทุนในและต่างประเทศ 9 กองทุน
กองทุ น รวมที่ ล งทุ น ในต่ า งประเทศ 3 กองทุ น กองทุ น รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ 1 กองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริม
ทรัพย์ 1 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน
นอกจากนี้ ปี 2553 บริษัทประสบความส�ำเร็จในการบริหาร
กองทุนประเภท Target Fund โดยผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผล
ตอบแทนตามเงื่อนไขในการจัดตั้งกองทุนรวมทั้งสิ้น 8 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สิน 3,376 ล้านบาท

การจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีจ�ำนวนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 39 กองทุน นายจ้างจ�ำนวน 586 ราย  
และสมาชิกกองทุนจ�ำนวน 172,098 ราย รวมมูลค่ากองทุนเท่ากับ
72,918 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 12.70
ของมูลค่ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบซึ่งเท่ากับ 574,075
ล้านบาท หรือเป็นอันดับที่ 4 จากจ�ำนวนผู้จัดการกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 19 ราย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Business of Each Product Line
Products or Services

Mutual funds usually raises fund from general
investors, while the private funds is for managing the fund
according to the customer’s need and the provident funds
are come from contribution gathering from employees and
employers. Regarding provision of products or services, the
Company aims to procure vary products covering worldclass financial products and to serve good and distinct
experience to target customers. The most important factor
in fund management is to find out qualified and expert
officers not only in fund management but also operation
systems, risk management and any technologies relevant
to effectiveness in the fund management based upon the
Good Corporate Governance Principle.
In this regard, in fund management area, each
fund manager shall be knowledgeable and experienced
according to standard set forth by the office of Securities
and Exchange Commission. A person, who qualified as
a fund manager, shall be licensed by the Securities and
Exchange Commission to act as a fund manager.

Mutual Fund Management

At the end of 2010, there were 116 mutual funds
under management of the Company with a total net asset
value of Baht 161,235 million.
116 mutual funds consist of
� 59 local mutual funds with a total net asset
value of Baht 28,697 million, comprising 23 equity funds,
1 balance fund, 13 flexible portfolio funds, 11 fixed
income funds, 1 money market fund, 6 retirement mutual
funds and 4 long-term equity funds.
� 33 foreign investment funds with a total net
asset value of Baht 14.371 million.
� 2 country funds with a combined net asset value
of Baht 6,792 million. Both of them are equity funds.

MFC Asset Management Public Company Limited

� 18 property funds with a combined net asset value

of Baht 18,232 million, comprising of 5 property funds
(Type I), 6 property funds (Type II) and 7 property and
loan funds (Type IV).
� 3 special funds (private equity funds) namely
Thailand Equity Fund, Tsunami Recovery Fund and MFC
Energy Fund with a combined net asset value Baht 11,838
million.
� 1 Vayupak Fund 1 with a net asset value of Baht
81,305 million.
The Company’s market share in respect of all
types of mutual funds is 7.94% of total industry net asset
value of Baht 2,031,655 million. The Company possesses
the fifth largest market share among 22 asset management
companies.
31 new funds were launched in 2010 with a
combined net asset value of Baht 14,536 million, at the
end of 2010.  The new funds as referred above consist
of 15 fixed income funds either local or foreign, 1 equity
funds, 9 mixed funds in type of target funds which have
policies in unspecified portion of equity investment both
local & foreign investment, 3 foreign investment funds, 1
retirement mutual fund, 1 mutual fund which invested in
investment units of property fund and 1 property fund.
Also, the Company accomplished in the fund management
of target fund, which can be shown by the fact that the
investors of 8 funds obtained the returns according to
conditions of the fund establishment with the total net
asset value of Baht 3,376 million.

Provident Fund Management

At the end of 2010, there were 39 provident funds
under management of the Company for 586 employers and
172,098 funds members with assets totaling Baht 72,918
million making the forth largest market share among the
19 licensed provident fund managers.  Its market share
was 12.70% of the value of the provident funds in the
whole business totaling Baht 574,075 million.
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นอกเหนือจากการบริหารกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์สูงสุดแล้ว เอ็มเอฟซียังเน้นในเรื่องความมั่นคง
ของกองทุนและการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการ
ปฏิบัติ ทั้งแก่นายจ้าง คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของ
กองทุ น ที่ ส� ำ คั ญ เอ็ ม เอฟซี มี ค วามช� ำ นาญและประสบการณ์
ด้านการบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ master fund เพื่อ
สนองตอบความต้ อ งการของสมาชิ ก กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ
ที่ ป ระสงค์ จ ะเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก เลื อ กแผนการลงทุ น ด้ ว ย
ตนเอง (employee’ s choice) โดยเอ็มเอฟซีจดั เตรียม sub fund
ให้สมาชิกเลือก ทั้งตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน
และการลงทุนในตราสารทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง
ยังมีช่องทางที่หลากหลายให้สมาชิกกองทุนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอินเตอร์เนตและระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติ

นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคลโดยขยายธุรกิจ และเพิ่มรูปแบบการบริหารจัดการ
ทางการเงินให้มคี วามหลากหลาย และเหมาะสมกับนักลงทุนมาก
ยิ่งขึ้น ในรูปแบบการบริหารจัดการ Private Wealth

การตลาด

� ลูกค้าเป้าหมาย บริษัทให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและลูกค้าสถาบัน
ส�ำหรับบุคคลธรรมดานัน้ บริษทั เน้นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นนักลงทุน
ที่ต้องการทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการการออม
ส�ำหรับลูกค้าสถาบัน บริษัทเน้นทั้งกลุ่มสถาบันภาครัฐ
และเอกชน โดยกลุม่ ภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญทัง้ ภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
� ลักษณะของลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 76,134 ราย
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้ เป็นบุคคลธรรมดา 74,277 รายหรือร้อยละ 97.56 และเป็น
การจัดการ 29 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 25,854.81 นิติบุคคล 1,857 รายหรือร้อยละ 2.44
ส�ำหรับลูกค้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ
ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 9.33 ของมูลค่ากองทุน
ส่วนบุคคลทั้งระบบ ซึ่งเท่ากับ 277,220.11 ล้านบาท หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มี จ�ำนวนนายจ้าง 586 ราย สมาชิก
เป็นอันดับที่ 4 จากจ�ำนวนผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับ 172,098 ราย จ�ำนวนกองทุน 39 กองทุน
ส�ำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อนุญาตทั้งสิ้น 22 ราย
กองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2553 มีทั้งสิ้น 2553 ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มสถาบันซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 100 ล้านบาท ณ สิ้นปี   และสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวนกองทุน 29 กองทุน
2553 และลูกค้าเดิมจ�ำนวน 11 กองทุนให้ความไว้วางใจกับบริษทั
ในการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง

จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนรวม (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)
ทั้งระบบ
จ�ำนวนกองทุน

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ล้านบาท

จ�ำนวนกองทุน

ล้านบาท

1. กองทุนรวมในประเทศ

737

1,204,032

62

40,535

2. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

587

429,117

33

14,371

3. กองทุนรวมต่างประเทศ และอื่นๆ

4

8,881

2

6,792

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

100

240,691

18

18,232

5. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

1*

148,934

1*

81,305

ส่วนแบ่งตลาด

7.94%

*บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริหาร

40

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Shopping

Relaxation

Dinner

Annual Report 2010

Apart from managing provident funds to maximizing
return to members, the Company also focuses on the
stability, time of service and convenience to employers,
fund committees and members. Consequentially, the
Company has the expertise and experience in master
fund management in order to meet the requirement of the
provident fund members who wish to choose their own
investment plan (employee’ s choice)  by themselves. The
Company provides sub fund investing in money market, fixed
income, equity and community both in local and oversea.
In addition, it also arranged to have variety channels of 24
hours service for all members to check the fund information
via internet and automatic answering machine.

Private Fund Management

At the end of 2010, there were 29 private
funds under management of the Company with net assets
totaling Baht 25,854.81 million.  The Company was ranked
forth among the 22 licensed private fund managers. Its
market share was 9.33% of the private funds as a whole,
equivalent to Baht 277,220.11 million.
1 new private fund were set up in 2010 with the net
asset value at Baht 100 million. Also, the 11 existing funds
still trust the Company in managing the funds continually.
In addition, the Company has adjusted the forms
of private fund management by the expansion of
the business and increased the forms of financial

management for more variety and response to the investors’
requirements in the form of Private Wealth management.

Marketing

� Target Clients

The Company recognizes the importance of
the unitholders of the mutual funds, both individuals
and institutions. In respect of individual, the Company
focused on the investors who seek the new choice
of investment other than saving.
Target institutional clients are both, private and
Government sectors, the latter shall include governmental
authorities and state enterprises.
� Clients’ Profiles
As of 31 December 2010, there were 76,134
unitholders holding investment units of the mutual funds
under the management of the Company.  74,277 persons
of which, equivalent to 97.56%, were natural persons and
the other 1,857 persons were juristic persons, equivalent
to 2.44%.
As of 31 December 2010, there were 39 provident
funds under management of the Company covering 172,098
funds members and 586 employers.
As of 31 December 2010, there were 29 private
funds under management of the Company. Major private
fund clients were institutions, mainly governmental, private
and saving cooperatives.

Number and Size of Mutual Funds (as of 30 December 2010) were as follows:
Industry As a whole
1. Local Fund
2. Foreign Investment Fund
3. Country Fund and others
4. Property Fund
5. Vayupak Fund
Market Share

NO. of Funds

THB Million

737
587
4
100
1*

1,204,032
429,117
8,881
240,691
148,934

MFC Asset Management Public
Company Limited
NO. of Funds
62
33
2
18
1*

THB Million
40,535
14,371
6,792
18,232
81,305
7.94%

* Co-manager between MFC Asset Management Public Company Limited and Krung Thai Asset Management Public Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
ทั้งระบบ
จ�ำนวนกองทุน (กองทุน)

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

482

39

จ�ำนวนสมาชิก (ราย)

2,244,625

172,098

จ�ำนวนนายจ้าง (ราย)

10,996

586

574,075

72,918

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

12.07%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
ทั้งระบบ

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนกองทุน (กองทุน)

1,500

29

ขนาดกองทุน (ล้านบาท)

277,220

25,854

ส่วนแบ่งตลาด

9.33%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Number and Size of Provident Funds (as of 31 December 2010)
Industry
Number of Funds
Number of Members
Number of Employers
Size of Fund (Million Baht)

MFC Asset Management Public
Company Limited

482

39

2,244,625

172,098

10,996

586

574,075

72,918

Market Share

12.07%

Sources: AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Private Funds (as of 31 December 2010)
Industry
Number of Funds
Size of Fund (Million Baht)

MFC Asset Management Public
Company Limited

1,500

29

277,220

25,854

Market Share

9.33%

Sources: AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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การวิจัยและการพัฒนา
ฝ่ายวิศวกรรมการเงินมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์วิจัย
สถานการณ์ดา้ นการตลาดและความต้องการของผูล้ งทุนในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยออกแบบ
กองทุนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับการลงทุนและความต้องการ
ของผูล้ งทุนในปัจจุบนั โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
สมัยใหม่ในการจัดท�ำ Model และตรวจสอบผลการลงทุน เพื่อให้
การจัดตัง้ กองทุนมีความชัดเจนและมีโอกาสทีจ่ ะสร้างผลตอบแทน
ที่ดีที่สุดแก่ผู้ลงทุน นอกจากนี้ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ได้พัฒนา
เครื่องมือในด้านการลงทุนร่วมกับฝ่ายบริหารกองทุน เพื่อเป็น
ข้อมูลส�ำคัญประการหนึง่ ในการบริหารจัดการกองทุน รวมทัง้ การ
จัดท�ำ Wealth Management ซึง่ เป็นเครือ่ งมือการจัดสรรเงินลงทุน
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากขึ้น  
ปัจจุบนั บริษทั ได้พฒ
ั นารูปแบบของกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ
(FIF) มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างการกระจาย
การลงทุนในหลากหลาย Sector ซึง่ ผูล้ งทุนทัว่ ไปได้ให้ความสนใจ
ลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก
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ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนารูปแบบการลงทุน
ใหม่หลายรูปแบบ และพัฒนา Model ต่างๆ เพื่อการบริหาร
กองทุนรวม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดย
มิได้มีค่าใช้จ่ายหลักใดๆ เพิ่มเติม ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ทั้งนี้ ในด้านบุคลากร บริษัทได้เน้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายของบริษทั โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมต่างๆ เช่น การ
อบรมในหลักสูตร Certified Financial Planner (CFP) เป็นต้น
เพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละประสิทธิภาพในการให้ความรูแ้ ละบริการต่างๆ
แก่ลูกค้า นอกจากนี้ สายบริหารกองทุนได้มีการจัดท�ำ  Wealth
Journal เป็นประจ�ำทุกเดือน ซึ่งจะประกอบด้วยภาวะตลาด
ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ รวมทั้งมีค�ำแนะน�ำสัดส่วน
การลงทุนในแต่ละ asset class เพื่อให้ฝ่ายวางแผนการลงทุน
ส่วนบุคคลได้มีข้อมูลในการแนะน�ำลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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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 Wealth Management for optimal asset allocation
and have made this readily available to our unitholders.
Presently, the Company has enhanced the selection
of foreign investment funds (FIF), especially foreign
real estate funds, to differentiate our products and
diversify investments into various sectors, which has been
well received by investors.

MFC Asset Management Public Company Limited

In 2010, 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 expense. The Company has focused
on developing and enhancing employee knowledge
and capabilities throughout the organization by encouraging
employees to attend various training programs such
as the Certified Financial Planning Program (CFP), in
order to enhance the services we provide to our customers.  
In addition, the Fund Management Division prepares
a monthly Wealth Journal, which includes market outlook
for both domestic and international markets as well
as recommendations on asset allocation, and distributes
to our sales teams as information in advising customers.
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ส�ำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น จี และชั้น 21 - 23
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเช่า
จากกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เดอะคอลั ม น์ ทั้ ง นี้ ค ่ า เช่ า
ในปี 2553 ที่จ่ายให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์
จ�ำนวน 21,679,295 บาท
ส�ำนักงานสาขา 1 สาขา คือ สาขาแจ้งวัฒนะ ที่ได้
จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ที่
2 อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ห้อง 440/1 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต� ำ บลบางตลาด อ� ำ เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยเช่ า
พื้นที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) ค่าเช่าและ
ค่าสาธารณูปโภค ในปี 2553 จ�ำนวน 332,652.18 บาท
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงาน
เดี ย วกั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จ� ำ กั ด
(มหาชน) โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์
จ� ำ กั ด มี ที่ ท�ำ การส�ำ นักงานเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงาน
ตั้ ง อยู ่ ที่ ชั้ น 21 อาคารคอลั ม น์ ท าวเวอร์ เลขที่ 199 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยเช่าช่วงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) และจะเริ่มช�ำระค่าเช่าครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม
2553 เป็นจ�ำนวนค่าเช่าสิน้ สุดปี 2553 จ�ำนวนเงิน 236,600 บาท
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงาน
เดี ย วกั บ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จ� ำ กั ด
(มหาชน) โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เป็น
ไปตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.29/2549 เรื่องการกระท�ำที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและ
หลักเกณฑ์ในการป้องกัน และทีม่ กี ารปรับปรุงเพิม่ เติมในปี 2551
ที่ สน. 21/2551 เรื่องการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน
(ฉบับที่ 2)
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั เอ็มเอฟซี
เรียลตี้ จ�ำกัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ด้วยทุน
จดทะเบียน 100,000 บาท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,000 หุ้น
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�ำระแล้ว วัตถุประสงค์ในการ
จั ด ตั้ ง เพื่ อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ การค้ า และก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง รั บ เป็ น ที่
ปรึกษาการบริหารงานของธุรกิจพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด” เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
2,000 ล้านบาท โดยได้เรียกช�ำระร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น คิด
เป็นจ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 50,007,500 หุ้น
คณะกรรมการของบริ ษั ท เอ็ ม เอฟ โฮลดิ้ ง ส์ จ� ำ กั ด
มีทงั้ สิน้ 4 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มิได้มกี ารก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด  
แต่อย่างใด
นอกเหนื อ จากการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ในปัจจุบัน บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้ลงทุนในบริษัท 4
บริษัท กล่าวคือ
1. บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์
จ�ำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยบริษัท
เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 ของทุน
ที่ช�ำระแล้ว 25% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์
หลักในการประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและด� ำเนินการด้าน
อสังหาริมทรัพย์
2. บริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 โดยบริษัท เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 49 ของทุนที่ช�ำระ
แล้ว 25% ของทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์
หลักในการประกอบกิจการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการติดต่อน�ำ
สินค้าเข้า สินค้าออก และบริการเกี่ยวกับการจัดการ
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Business Assets
Premises and Equipment

The Office of the Company, located at No. 199,
Column Tower G Floor and 21st-23rd Floor, Ratchadapisek
Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok
10110, has been leased from The Column Property Fund.
In 2010, the rental paid to the Column Property Fund was
Baht 21,679,295.
The Company has 1 branch, the Changwattana
Branch, established on 27th November 2008, located at
Central Plaza, Changwattana Branch 4th Floor (#440/1),
99 Moo 2 Chaengwattana Road, Bangtalad Sub-district,
Pakred District, Nonthaburi. Such Premises has been leased
from Central Pattana Public Company Limited. The rental
and utility fees paid to Central Pattana Public Company
Limited in 2010 were Baht 332,652.18.
MF Holdings Company Limited shares the Company’s
office without having to pay any rental.
MFC Real Estate Asset Management Company
Limited shares its office with the Company’s location
without any cost.
MFC Advisory Company Limited had its office at 199
Column Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road, Klongtoey
Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110, which has
been leased from the Company with the rental, as from
July 2009. The said rental at the end of 2010 was at
Baht 236,600.
MFC ESCO Company Limited shares its office with
the Company’s location without any cost.

Investment in Securities

The Company’s policy on securities investment is
in compliance with notification of the Office of Securities
and Exchange Commission No. Sor Nor 29/2549 Re: The
Transaction may cause the Conflict of Interest in fund
management and protection measure and its amendment
in 2008 which is Sor Nor 21/2551 Re: The Transaction
may cause the Conflict of Interest in fund management
and protection measure (no.2).

MFC Asset Management Public Company Limited

Investment Policy in Subsidiary Companies

MF Holdings Company Limited (formerly MFC
Realty Company Limited) was founded on 15th 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 1st 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 4 directors, all of whom are executives
of MFC Asset Management Public Company Limited.  
However, there is no remuneration for such directors.
In addition to investing in securities pursuant to
the notifications of the Office of Securities and Exchange
Commission, currently MF Holdings Company Limited has
invested in 4 companies as follows:
1. MFC Real Estate Asset Management Company
Limited, registered on 21st May 2008 with the registered
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 27th May 2008 with the registered capital
of Baht 35 million, having objectives in providing consulting
services in relation to the import and export of goods as
well as providing managing services.  MF Holdings Company
Limited holds 49% of the paid up capital, which is 25%
of the total issued shares.
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3. บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท
เอ็มเอฟซี แอดไวซอรี่ จ�ำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2552 โดย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 100 ของทุนที่ช�ำระแล้ว 60% ของทุนจดทะเบียน 20
ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการให้กิจการ
ซึ่งด�ำเนินการเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  หรือให้ความ
ช่วยเหลือในการด�ำเนินการจัดการทางธุรกิจ เช่น การวางแผน
การจัดองค์กร การให้ค�ำปรึกษาด้านการเงิน บริการรับเป็น
ที่ปรึกษา และให้ค�ำแนะน�ำด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต การตลาด
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4. บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2553 โดย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 ของทุนที่ช�ำระแล้ว 25% ของทุน
จดทะเบียน 20 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบ
กิจการให้กจิ การซึง่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการให้คำ� ปรึกษาทางธุรกิจ
และการจัดการเกี่ยวกับพลังงาน การประหยัดพลังงานและการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการวิเคราะห์การใช้
พลังงานและจัดท�ำแผนการประหยัดพลังงาน
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3. MFC Advisory Company Limited, registered
on 30 June 2009 with the registered capital of Baht 20
million, having objectives in providing consultancy services
and supporting services for business management such as
planning of organisation structure, financial advisory service,
giving advice regarding commerce, industry, production
and marketing. MF Holding Company Limited holds 100%
of the paid up capital, which is 60% of the total issued
shares.
th

MFC Asset Management Public Company Limited

4. MFC ESCO Company Limited, registered
on 17 March 2010 with the registered capital of
Baht 20 million, having objectives in providing
consultancy services regarding energy management,
energy saving, effective use of energy, including analysis
of energy usage and arrangement of energy saving
plan. MF Holding Company Limited holds 100% of the
paid up capital, which is 60% of the total issued shares.
th
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โครงการในอนาคต
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
โดยรวม โดยเฉพาะการน�ำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้บริหารงาน และให้บริการการน� ำ
เครื่องมือทางด้านการจัดการใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารและ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และการให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัท โดย
จัดตัง้ ฝ่ายบริหารความเสีย่ งขึน้ โดยเฉพาะ เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งหามาตรการใน
การป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทและผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบงานและ
ขั้ น ตอนการท� ำ งานให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว ชั ด เจน มี คู ่ มื อ การ
ปฏิบัติงานที่เ ป็ น มาตรฐานส� ำ หรั บ ทุ ก ฝ่ า ยงาน ควบคู ่ ไ ปกั บ
การยึดหลักการบริหารตามแนวทางการก�ำกับดูแลทีด่ ี 15 ข้อ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นากองทุ น
ประเภทใหม่ๆ ทีอ่ าศัยหลักการบริหารความเสีย่ ง และมีรปู แบบที่
หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตาม
ความต้องการ อีกทั้งปรับปรุงคุณภาพบริการด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
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ส� ำ หรั บ แนวทางการด� ำ เนิ น งานในปี 2554 บริ ษั ท มี
นโยบายขยายตลาดในเชิงรุกมากขึ้น เน้นการให้ความส�ำคัญ
ต่ อ ลู ก ค้ า เป็ น อั น ดั บ แรก โดยออกกองทุ น เน้ น ที่ ต อบสนอง
ความต้องการของลูกค้า สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ประทับใจกับผล
ตอบแทนทีด่ ี และมีจดุ เด่นทีน่ า่ สนใจ นอกจากนี้ บริษทั เน้นการจัด
Wealth Management ให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุน
ระหว่างกองทุนประเภทต่างๆ ได้ตามจังหวะการลงทุนที่เหมาะ
สมและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมทัง้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ด้วย โดย MFC จะให้ข้อมูลสภาวการณ์ตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการอ�ำนวยความ
สะดวกในการซื้อขายกองทุนผ่านระบบ Smart Access ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ประกอบด้วยลูกค้าบุคคลธรรมดา
และลูกค้าสถาบัน ในส่วนของลูกค้าบุคคลธรรมดา จะเน้นผู้มี
รายได้ปานกลางขึ้นไปจนถึงสูง โดยจะมีกองทุนที่หลากหลาย
รูปแบบ และระดับความเสี่ยงให้ลูกค้าได้เลือกลงทุน รวมทั้ง
มี ร ายการส่ ง เสริ ม การขายเพื่ อ เป็ น การตอบแทนลู ก ค้ า ที่ ไ ด้
ไว้วางใจให้บริษัทบริหารการลงทุน ในส่วนลูกค้าสถาบัน จะเน้น
ทั้ ง ภาคเอกชนและภาครั ฐ ซึ่ ง จะออกแบบกองทุ น ตามความ
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ บริษัทเน้นการจัดตั้ง
กองทุนรูปแบบใหม่เช่น กองทุน Private Equity เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่าง
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Future Plans
The Company will continue to focus on enhancing
operational efficiency and effectiveness for fund
management and customer service. To accomplish
this, the Company uses the most efficient and modern
technologies to enhance operations management
and competitiveness.  Emphasis is placed on management
of business risks.  A specialized group is formed to identify
and assess business risks and to develop preventive
measures to protect the Company and its stakeholders.  
Improvements in flexibility and clarity of operational
systems and procedures have been adopted together with
updating operational manuals in accordance with the SET’s
15 principles of Good Corporate Governance.
The Company plans to design and launch new
varieties of funds based on risk management techniques
to meet investor needs. The quality of services rendered
will also be enhanced to add value for the customers.
For 2011, the Company has a policy to further
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

MFC Asset Management Public Company Limited

attractive 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. 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.
Moreover, we will be launching promotional campaigns as a
way of showing our gratitude to our customers for entrusting
us with their investments. As for institutional investors,
we will focus on both government related and private
institutions and will customize funds to the investors’
individual needs. In addition, the Company will concentrate
on setting up new mutual funds that invest in other
asset classes such as private equity to create more
attractive returns.
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมิได้ถูกฟ้อง หรือมีคดีความ
ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย
สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ คดีที่มีผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
อนึ่ง คดีแพ่ง คดีหมายเลขด�ำที่ 517/2552 ที่บริษัทได้ถูกฟ้อง
เป็นจ�ำเลยที่ 5 ในฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหาย จ�ำนวน
ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 670,723,728 บาท ศาลได้มีค�ำพิพากษายกฟ้อง
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
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Legal Dispute
At end of year 2010, the Company did not
be sued in any court or there was no any legal dispute
either which may affect the asset of the Company,
its affiliates or subsidiaries over 5% of shareholder’s equity
or which material affects the operation of the Company
or its affiliates or subsidiaries. Regarding the civil black
case no. 517/2552 which the Company was filed as the
fifth defendant in tort and claimed for compensation at
the value of 670,723,728 Baht, the court finally had
a decision to dismiss the case on the date 12th November
2010.

MFC Asset Management Public Company Limited
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
และเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ได้มีการเพิ่มทุน
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรกเรียงตามล�ำดับ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

% ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

1. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

29,903,500

24.920

2. ธนาคารออมสิน

29,400,000

24.500

3. กระทรวงการคลัง

20,000,000

16.667

4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH

4,433,500

3.695

5. นายสอง วัชรศรีโรจน์

4,305,000

3.588

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์

3,826,500

3.189

7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCH

2,900,000

2.417

8. น.ส. ลักษณา จริยวัฒน์สกุล

2,750,000

2.292  

9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท

2,563,000

2.136

10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PLE LTD-UBS
AG LONDON BRANCH-NRB SIPB CLIENT SEG

2,418,700

2.016

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตรา
ผลก�ำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผล
ระหว่างกาลที่ประกาศแล้ว ส�ำหรับรอบระยะเวลานั้น)
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Capital Structure
Share Capital

The Company’s registered and paid up capital was
Baht 120 million as at 30 December 2010, 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 30 December

2010 :

Name

Number of Shares % of Total Shares

1. COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

29,903,500

24.920

2. GOVERNMENT SAVINGS BANK

29,400,000

24.500

3. MINISTRY OF FINANCE

20,000,000

16.667

4. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH

4,433,500

3.695

5. MR. SONG WATCHARASRIROJ

4,305,000

3.588

6. THAI NVDR COMPANY LIMITED

3,826,500

3.189

7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCH

2,900,000

2.417

8. MISS LAKSANA JARIYAWATSAKUL

2,750,000

2.292  

9. ABERDEEN GROWTH FUND

2,563,000

2.136

10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PLE LTD-UBS
AG LONDON BRANCH-NRB SIPB CLIENT SEG

2,418,700

2.016

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).

MFC Asset Management Public Company Limited

Its subsidiary does not have a definite dividend
policy.
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม ของบริษัท
		 วิสัยทัศน์ (Vision)

		 ค่านิยม (Core Value)

“เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกใน
ประเทศไทย ที่เติบโตเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี มีสินทรัพย์
ภายใต้การบริหารจัดการโดยรวมกว่า 450,000 ล้านบาท ใน
ปี 2555 โดยการสร้างธุรกิจใหม่ในประเทศและขยายธุรกิจ
ต่างประเทศให้มีรายได้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้บริษัท”

1. การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
		 � ลูกค้า คือ คนส�ำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่ง
มั่นที่จะน�ำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุด เพราะเราเชือ่ ว่าความพอใจและความมัน่ ใจของลูกค้าที่
มีให้จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ

		 ภารกิจ (Mission)

2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
		 � เราด�ำเนินงานโดยทีมงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ห ลั ก การและคุ ณ ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลทีโ่ ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม

“ให้บริการด้านการบริหารความมัง่ คัง่ โดยทีมงานบุคลากร
มืออาชีพ และระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม”

3. ความพร้อมในการปรับตัว (Change Catalyst)
		 � เราพร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว หรื อ เป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นการ
เปลีย่ นแปลงโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพือ่ ความเป็น
ผู้น�ำในอุตสาหกรรม และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ค�ำมั่นสัญญา (Commitment)
		 � เรายึดถือในข้อตกลงและค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับ
บริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และมั่นคง
ปฏิบัติตามค�ำมั่นสัญญาให้เกิดผลส�ำเร็จ
5. ความร่วมมือเพือ่ ชัยชนะ (Winning Team Spirit)
		 � เราปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะชนะ ด้วยความร่วม
มือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน และทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อไป
ให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
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The Company’s Vision Mission and Core Values
		 Vision:

To be among the top 3 leading wealth management
companies in Thailand and to doubles the business within
5 years with an asset under its management of Baht
450,000 million (by the year 2012) through new alternative
businesses and to expand its international market incomes
to gain more than a half of total corporate incomes.

		 Mission:

Providing wealth management services by a team of
highly experienced professionals with world-class systems
which have improved continually to ensure the satisfaction
of both our clients & society.

		 Core Value:

1. Customer Oriented
		 � As Customers always being the most
important persons, the Company, therefore, provides the
customers with the best services and satisfaction as
the top priority. The Company believes that the customers’
satisfaction and trust shall encourage the Company
to achieve its goal.
2. Professionalism
		 � The Company performs its duties by a team
of knowledgeable, capable, responsible and ethical staffs
in every aspect of the business under the transparent
principle of Corporate Governance with the responsibility
to the society.
3. Change Catalyst
		 � The Company is ready to adjust or to be a
leader in changing by taking into account the benefit of
its customers at the first place in order to be a leading
company in the business and develop its organization with
a constant and sustainable progress.
4. Commitment
		 � The Company determines to fulfill our promise
given to all stakeholders namely companies, employees,
customers and shareholders
5. Winning Team Spirit
		 � In order to achieve the Company’s target,
the Company has a strong intention to be success by best
cooperation of every employee and every department.

MFC Asset Management Public Company Limited
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการ
จ�ำนวน 13 ท่าน ได้แก่ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ 11
ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษา
คณะกรรมการอีก 1 ท่าน คณะกรรมการจะมีการประชุมเดือน
ละ 1 ครัง้ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ

พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ภายใต้การน�ำของกรรมการ
ผูจ้ ดั การด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการ
บริษัทและกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

รายนามผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษทั และทีป่ รึกษาคณะกรรมการ รวมทัง้ เลขานุการบริษทั ในปี 2553 ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อ

นายณรงค์ชัย
อัครเศรณี
นายเลอศักดิ์
จุลเทศ
นายวัชรา
ตันตริยานนท์
นายยงยุทธ
ตะริโย
นายสดาวุธ
เตชะอุบล
พล.ต.อ. อดุลย์
แสงสิงแก้ว
นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์
นายโชคชัย
อักษรนันท์
นายกริช
อัมโภชน์
นายบุญชัย
โชควัฒนา
นายสุรเธียร
จักรธรานนท์
นายพิชิต
อัคราทิตย์
นายกรพจน์
อัศวินวิจิตร
นางรจิตพร
มนะเวส
กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2553

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ต�ำแหน่ง

รายชื่อ
นายวิศิษฐ์
นายเบน
นายจักรกฤศฏิ์
นายบี
นายอดิศร
นางนงลักษณ์
นายพิชิต

ต�ำแหน่ง
วงศ์รวมลาภ
เตชะอุบล
พาราพันธกุล
เตชะอุบล
ธนนันท์นราพูล
วีระเมธีกุล
อัคราทิตย์

ตามข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก
ออกส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็น
ผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการบริษทั ได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
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ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 25 มี.ค. 53)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 ก.ย. 53)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 27 ก.พ. 53)
กรรมการอิสระ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 พ.ย. 53)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 25 มี.ค. 53)
กรรมการ (ครบวาระ)
กรรมการ (ครบวาระ)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 20 เม.ย. 53 - 30 ส.ค. 53)
กรรมการอิสระ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 ต.ค. 53)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 พ.ย. 53)
กรรมการผู้จัดการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
จะเป็นผู้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการ
ดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลือ
และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่ง
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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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
director. In addition, there is and two advisor to the Board
of Directors. The meeting of the Board of Directors shall
be convened once a month. This is to determine policy and

business direction, as well as supervise and monitor the
Management Committee under the control of the President
and ensure that such Management Committee efficiently
complies with the business guidelines as stipulated. The
Board of Directors has also appointed the Executive Vice
President, Company Secretary & Legal Service Department,
to be Company Secretary.

The member of Board of Directors and advisors including the Secretary of the Board in 2010 are as follows:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Name

Mr. Narongchai
Akrasanee
Chairman of the Board (Independent director)
Mr. Lersak
Chuladesa
Director
Mr. Vachara
Tuntariyanond
Director (Since 25 Mar 2010)
Mr. Yongyuth
Tariyo
Director
Mr. Sadawut
Taechaubol
Director
Pol.Gen. Adul
Sangsingkeo
Director (Since 3 Sep 2010)
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun Director (Since 27 Feb 2010)
Mr. Chokchai
Aksaranan
Independent Director (Since 30 Nov 2010)
Mr. Krit
Umpote
Independent Director
Mr. Boonchai
Chokwatana
Independent Director
Mr. Surathian
Chakthranont
Independent Director
Mr. Pitchit
Akrathit
President (Until 17 Dec 2010)
Mr. Goanpot
Asvinvichit
Advisor to the Board of Directors
Mrs. Rajitporn
Manawes
Company Secretary / Secretary to the Board  of Directors
Directors who is retired by rotation/ resigned in 2010

No.
1
2
3
4
5
6
7

Position

Name
Mr. Visit
Mr. Ben
Mr. Chakkrit  
Mr. Bee
Mr. Adisorn
Mrs. Nongluck
Mr. Pitchit

Position
Vongruamlarp
Taechaubol
Parapuntakul
Taechaubol
Thananan-narapool
Virameteekul
Akrathit

With reference to the Company’s Articles of
Association, it 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
MFC Asset Management Public Company Limited

Director (Until 25 Mar 2010)
Director (Retired by rotation)
Director (Retired by rotation)
Director (During 20 Apr 10 - 30 Aug 10)
Independent Director (Until 30 Aug 10)
Advisor to the Board of Directors (Until 30 Nov 2010)
President (Until 17 Dec 2010)
other than by rotation, the Board of Directors shall elect a
person who has the qualifications and is not being under
any of the prohibitions to be the substitute director at the
next meeting of the Board of Directors., The resolution
of the Board of Director thereunder shall be made by a
vote of not less than three-fourths of the number of the
remaining directors. The substitute director shall hold office
only for the remaining term of office of the director whom
he or she replaces.
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การลงนามแทนบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการก�ำหนดชือ่ กรรมการ
ผูม้ อี ำ� นาจผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษทั อนึง่
ณ สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2553 กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพัน
บริษทั นายณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการ ลงลายมือ
ชือ่ และประทับตราบริษทั หรือ นายยงยุทธ ตะริโย นายเลอศักดิ์
จุลเทศ นายวัชรา ตันตริยานนท์ นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ สองใน
สีค่ นนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญบริษทั ทัง้ นีไ้ ม่
มีขอ้ จ�ำกัดอ�ำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริ ห าร ประกอบด้ ว ยกรรมการ
บริษัทจ�ำนวน 5 ท่าน คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรอง
นโยบายและเรื่องส�ำคัญต่างๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ หรือ
ด�ำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดย
มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
นางญาใจ
นายบี
นายพิชิต
นางรจิตพร

ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
พัฒนสุขวสันต์
เตชะอุบล
อัคราทิตย์
มนะเวส

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 5 พ.ค. 53)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 ก.ย. 53)
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 16 ธ.ค. 53)
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 5 พ.ค. 53 – 30 ส.ค. 53)
กรรมการผู้จัดการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
เลขานุการกรรมการบริหาร

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี หน้าที่ 82

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ตามที่ได้
กล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายโชคชัย
นายกริช
นายบุญชัย
นายอดิศร
นายอภิรักษ์

อักษรนันท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา
ธนนันท์นราพูล
พุ่มกลิ่น

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 พ.ย. 53)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 ต.ค. 53)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 84
3. คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท
2 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 1 ท่าน    
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เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง ในปี 2553 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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Authorized Signatures to Bind the Company
According to the Company’s Articles of Association,
the Board of Directors has specified the name of authorized
directors. As end of 31 December 2010 the Company’
authorized directors shall be Mr. Narongchai Akrasanee as
Chairman of the Board is authorized to sign on behalf of
the Company and affix the Company seal. Alternatively,
two of the following directors: Mr. Yongyuth Tariyo,
Mr. Lersak   Chuladesa, Mr. Vachara Tuntariyanond,
Mrs. Yajai Pattanasukwasun 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. There are 5 directors
to be as the composition of the Executive Committee.
The meeting of the Executive Committee is convened
once a month in order to consider, revise and scrutinize
policy including other important matters prior to submit
the same to the Board of Directors and to carry out
tasks assigned by the Board of Directors. The Executive
Vice President of Company Secretary and Legal Service
Department serves as the Secretary to the Executive
Committee.

The members of the Executive Committee in 2010 are as follows:

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Name
Mr. Vachara
Mr. Yongyuth
Mr. Sadawut
Mrs. Yajai
Mr. Bee
Mr. Pichit
Mrs. Rajitporn

Tuntariyanond
Tariyo
Taechaubol
Pattanasukwasun
Taechaubol
Akrathit
Manawes

Position
Chairman of the Executive Committee (Since 5 May 2010)
Member
Member (Since 3 Sep 2010)
Member (Since 16 Dec 2010)
Member (During 5 May 2010 – 30 Aug 2010)
Member (Until 17 Dec 2010)
Secretary to the Executive Committee

Please see details of the Authorities, Duties, and
Responsibilities of the Executive Committee in topic of
Corporate Governance in page 83

2. The Audit Committee. The composition of
Audit Committee shall be 3 independent directors and the
head of the Internal Audit Unit serves as the secretary.
Its roles and responsibilities shall be ascribed in the report
of the Audit Committee.

The members of the Audit Committee in 2010 are as follows:

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Name
Mr. Chokchai
Mr. Krit
Mr. Boonchai
Mr.Adisorn
Mr. Aphirak

Aksaranan
Umpote
Chokwatana
Thananan-narapool
Poomklin

Please see details of the Authorities, Duties, and
Responsibilities of the Audit Committee in topic of Corporate
Governance in page 85
3. The Nomination and Remuneration Committee.  
The Nomination and Remuneration Committee consists of 3
members.  Two of which shall be independent directors and
the other one shall be qualified from the expertise who are
MFC Asset Management Public Company Limited

Position
Chairman of the Audit Committee (Since 30 Nov 10)
Member
Member
Chairman of the Audit Committee (Until 30 Oct 10)
Secretary to the Audit Committee
independent. This is to ensure good corporate governance,
transparency 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.
In 2010, the Senior Executive Vice President of Operation
and General Administration Division was the Secretary
to the Nomination and Remuneration Committee.

61

Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในปี 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายดุสิต
นายบุญชัย
นายกริช
นายสุนทร

นนทะนาคร
โชควัฒนา
อัมโภชน์
พจน์ธนมาศ

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 86

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
โดยมีผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการ

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน ปี 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายสุรเธียร
นายสุนทร
นายศุภกร
นายพิชิต
นายเจริญชัย

จักรธรานนท์
พจน์ธนมาศ
สุนทรกิจ
อัคราทิตย์
เล็งศิริวัฒน์

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 88
5. คณะกรรมการด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

คราวละ 2 ปี โดยมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายเลขานุการบริษทั
และกฎหมาย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ควบคุมดูแลให้การ
ปฏิบัติงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่

รายชื่อ

1.

นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

2.
3.
4.
5.

นายสุนทร
นายศุภกร
นายพิชิต
นางรจิตพร

พจน์ธนมาศ
สุนทรกิจ
อัคราทิตย์
มนะเวส

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ก.ย. 53)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ก.ย. 53)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ก.ย. 53)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
เลขานุการคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ก.ย. 53)

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 88
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The members of the Nomination and Remuneration Committee in 2010 are as follows:

No.
1.
2.
3.
4.

Name
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Dusit
Boonchai
Krit
Soontorn

Position

Nontanakorn
Chokwatana
Umpote
Pojthanamas

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

Please see details of the Authorities, Duties, and
Responsibilities of the Nomination and Remuneration
Committee in topic of Corporate Governance In page 87

4. The Risk Management Committee. The Risk
Management Committee consists of 4 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.

The members of the Risk Management Committee in 2010 are as follows:

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Name
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Surathian
Soontorn
Supakorn
Pitchit
Chareonchai

Position

Chakthranont
Pojthanamas
Soontornkit
Akrathit
Lengsiriwat

Chairman of the Risk Management Committee (Independent director)
Member
Member
Member (Until 17 Dec 2010)
Secretary to the Risk Management Committee

Please see details of the Authorities, Duties, and
Responsibilities of the Risk Management Committee in topic
of Corporate Governance in page 89
5. The Good Corporate Governance Committee.  
The Good Corporate Governance Committee consists of

4 directors.  The term of office shall be 2 years. The
Executive Vice President of Company Secretary and Legal
Service Department acts as the Secretary to the Good
Corporate Governance Committee.

The members of the Good Corporate Governance Committee in 2010 are as follows:

No.

Name

1.

Mr. Chakkrit

Parapuntakul

2.
3.
4.
5.

Mr. Soontorn
Mr. Supakorn
Mr. Pitchit
Mrs. Rajitporn

Pojthanamas
Soontornkit
Akrathit
Manawes

Position
Chairman of the Corporate Governance Committee
(Since 1 Sept 2010)
Member
Member
Member (Until 17 Dec 2010)
Secretary to the Good Corporate Governance Committee

Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Good Corporate Governance Committee in topic
of the Good Corporate Governance in page 89

MFC Asset Management Public Company Limited
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2553 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์
4. นายยงยุทธ ตะริโย
5. นายสดาวุธ

เตชะอุบล

6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
7. นางญาใจ

พัฒนสุขวสันต์

8. นายโชคชัย อักษรนันท์
9.
10.
11.
12.

นายกริช
นายบุญชัย
นายสุรเธียร
นายบี

อัมโภชน์
โชควัฒนา
จักรธรานนท์
เตชะอุบล

13. นายพิชิต

อัคราทิตย์

14. นายกรพจน์
15. นายวิศิษฐ์

อัศวินวิจิตร
วงศ์รวมลาภ

16. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
17. นายเบน
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เตชะอุบล

บ�ำเหน็จกรรมการ โบนัส ประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2552 (บาท)

ต�ำแหน่ง

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
25 มีนาคม 2553)
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 25 มีนาคม 2553)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
3 กันยายน 2553)
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 กันยายน 2553)
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 27 กุมภาพันธ์ 2553)
กรรมการ
(ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ 30 พฤศจิ ก ายน
2553)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 20 เมษายน 2553 30 สิงหาคม 2553)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธันวาคม 2553)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 25 มีนาคม 2553)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เมษายน 2553)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เมษายน 2553)

408,000.00
125,000.00

160,000.00

221,204.84 914,204.84

204,000.00
153,000.00
175,000.00

120,000.00
90,000.00

73,734.94 397,734.94
- 418,000.00

204,000.00
150,000.00
204,000.00
50,000.00

120,000.00

110,602.41 584,602.41

120,000.00

73,734.94 447,734.94

51,000.00

30,000.00

-

170,000.00

100,000.00

- 270,000.00

17,000.00

-

-

17,000.00

204,000.00
204,000.00
204,000.00
68,000.00
37,500.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00
40,000.00

110,602.41
110,602.41
110,602.41
-

434,602.41
434,602.41
434,602.41
145,500.00

204,000.00
150,000.00

120,000.00

110,602.41

584,602.41

204,000.00
34,000.00

120,000.00
20,000.00

110,602.41
73,734.94

434,602.41
127,734.94

68,000.00
50,000.00

40,000.00

110,602.41

268,602.41

68,000.00
50,000.00

40,000.00

110,602.41

268,602.41

รวม

81,000.00
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Remuneration
Remuneration for Directors and Executive Officers
In 2010, the Company paid the remuneration to the Board of Directors as following detail;

Board of Directors Remuneration
In 2010, the Company paid remuneration to Board of Directors and Executive Committee of the Company,
allowances and bonuses as shown in the accounpanying table
No.

Name

Position

1. Mr. Narongchai Akrasanee

Meeting
Allowance

Chairman of the Board of
408,000.00
Directors
125,000.00
Chairman of the Executive
Committee (Until 25 Mar 10)
2. Mr. Lersak
Chuladesa
Director
204,000.00
3. Mr. Vachara
Tuntariyanond
Director
153,000.00
Chairman of the Executive
175,000.00
Committee (Since 25 Mar 10)
4. Mr. Yongyuth Tariyo
Director
204,000.00
Executive Director
150,000.00
5. Mr. Sadawut Taechaubol
Director
204,000.00
Executive Director (Since 3
50,000.00
Sep 10)
6. Pol.Gen.Adul Sangsingkeo  
Director (Since 3 Sep 10)
51,000.00
7. Mrs. Yajai
Pattanasukwasun Director (Since 27 Feb 10)
170,000.00
8. Mr. Chockchai Aksaranunt
Director (Since 30 Nov 10)
17,000.00
9. Mr. Krit
Umpote
Director
204,000.00
10. Mr. Boonchai Chockwatana
Director
204,000.00
11. Mr. Surathain Chankthranont
Director
204,000.00
12. Mr. Bee
Taechaubol
Director Executive Director
68,000.00
(During as of 20 Apr 10 37,500.00
30 Aug 10)
13. Mr. Pichit
Akrathit
Director
204,000.00
Executive Director
150,000.00
(Until 17 Dec 10)
14. Mr. Goanpot Asvinvichit
Advisor to the Board of Director 204,000.00
15. Mr. Visit
Vongruamlarp
Director
34,000.00
(Until 25 Mar 10)
16. Mr. Chakkrit
Parapuntakul
Director
68,000.00
Executive Director
50,000.00
(Until 20 April 10)
17. Mr. Ben
Taechaubol
Director
68,000.00
Executive Director
50,000.00
(Until 20 April 10)

MFC Asset Management Public Company Limited

Annual
Bonus For 2009
Allowance
(Baht)
(Baht/Year)

Total

160,000.00

221,204.84 914,204.84

120,000.00
90,000.00

73,734.94 397,734.94
- 418,000.00

120,000.00

110,602.41 584,602.41

120,000.00

73,734.94 447,734.94

30,000.00
100,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
40,000.00

110,602.41
110,602.41
110,602.41
-

81,000.00
270,000.00
17,000.00
434,602.41
434,602.41
434,602.41
145,500.00

120,000.00

110,602.41

584,602.41

120,000.00
20,000.00

110,602.41
73,734.94

434,602.41
127,734.94

40,000.00

110,602.41

268,602.41

40,000.00

110,602.41

268,602.41
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อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

บ�ำเหน็จกรรมการ โบนัส ประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2552 (บาท)

เบี้ยประชุม

รวม

18. นายอดิศร
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ธนนันท์นราพูล กรรมการ
170,000.00
100,000.00
110,602.41 380,602.41
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 ตุลาคม 2553)
นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
170,000.00
100,000.00
110,602.41 380,602.41
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 พฤศจิกายน 2553)
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
กรรมการ
18,433.74
18,433.74
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 27 กุมภาพันธ์ 2552)
นายมนัส
แจ่มเวหา
กรรมการ
36,867.46 36,867.46
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 เมษายน 2552)
นางสาวชุมพร รัตมงคล
กรรมการ
36,867.46 36,867.46
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 27 มีนาคม 2552)
นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธ�ำรง กรรมการ
36,867.46 36,867.46
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 เมษายน 2553)
นางดนุชา
ยินดีพิธ
กรรมการ
73,734.94
73,734.94
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 1 ธันวาคม 2552)
รวม
3,796,500.00 1,680,000.00 1,529,999.98 7,227,704.82

ค่าตอบแทนของกรรมการและบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งในอนุกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2553 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อคณะกรรมการ
นายอดิศร

ต�ำแหน่ง

จกรรมการ
เบี้ยประชุม บ�ำเหน็
(บาท/ปี)
220,000.00
-

ธนนันท์นราพูล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
30 ตุลาคม 2553)
นายโชคชัย อักษรนันท์
ประธานคณะกรรมการ
22,000.00
ตรวจสอบ (ด�ำรงต�ำแหน่ง
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553)
นายกริช
อัมโภชน์
กรรมการตรวจสอบ
150,000.00
นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
150,000.00
รวม
542,000.00

โบนัส
ประจ�ำปี 2552
-

220,000.00

-

-

22,000.00

-

-

150,000.00
150,000.00
542,000.00

รวม

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2553 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จและโบนัสเป็นดังนี้
จกรรมการ
โบนัส
อันดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
ต�ำแหน่ง
เบี้ยประชุม บ�ำเหน็
รวม
(บาท/ปี)
ประจ�ำปี 2552
1. นายดุสิต นนทะนาคร
ประธานคณะกรรมการสรรหา 220,000.00
220,000.00
และก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการสรรหาและ
112,500.00
112,500.00
ก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายกริช
อัมโภชน์
กรรมการสรรหาและ
125,000.00
125,000.00
ก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ (ประชุมพิเศษ)
75,000.00
75,000.00
5. นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ (ประชุมพิเศษ)
62,500.00
62,500.00
6. นายบี
เตชะอุบล
กรรมการ (ประชุมพิเศษ)
12,500.00
12,500.00
รวม
607,500.00
607,500.00
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No.

Name

Position

Meeting
Allowance

Annual
Bonus For 2009
Allowance
(Baht)
(Baht/Year)

Total

18. Mr. Adisorn

Thananan-narapool Director
170,000.00
100,000.00
110,602.41 380,602.41
(Until 30 Oct 10)
19. Mrs. Nongluck Virameteekul
Advisor to the Board
170,000.00
100,000.00
110,602.41 380,602.41
of Director (Until 30 Nov 10)
20. Mr. Boonsak
Chiempricha
Director (Until 27 Feb 09)
18,433.74
18,433.74
21. Mr. Manas
Jamveha
Director (Until 17 Apr 09)
36,867.46 36,867.46
22. Miss Choomporn Ratamongkol
Director (Until 27 Mar 09)
36,867.46 36,867.46
23. Mr. Prapan
Siriratthamong
Director (Until 17 Apr 09)
36,867.46 36,867.46
24. Mrs. Danucha Yindeepit
Director (Until 1 Dec 09)
73,734.94
73,734.94
Total
3,796,500.00 1,680,000.00 1,529,999.98 7,227,704.82

Remuneration of the Directors of the Sub - committee as follows
Remuneration of the Audit Committee
In 2010, the Company paid remuneration to the Audit Committee, allowances and bonuses as shown in the accounpanying
table
No.
1.

Name

Position

Meeting
Allowance

Mr. Adisorn
Thananan-narapool
Mr. Chockchai Aksaranunt

Chairman of the Audit
220,000.00
Committee (Until 30 Oct 10)
Chairman of the Audit
22,000.00
Committee (Since 1 Dec 10)
Mr. Krit
Umpote
Audit Committee
150,000.00
Mr. Boonchai Chockwatana Audit Committee
150,000.00
Total
542,000.00

2.
3.
4.

Annual
Allowance
(Baht/Year)
-

Bonus For
2009 (Baht)

Total

-

220,000.00

-

-

22,000.00

-

-

150,000.00
150,000.00
542,000.00

Remuneration of the Nomination and Remuneration Committee
In 2010, the Company paid remuneration to the Nomination and Remuneration Committee, allowances and bonuses as shown in
the accounpanying table
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Name
Mr. Dusit

Position

Nontanakorn

Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee
Mr. Boonchai Chockwatana Director of the Nomination
and Remuneration Committee
Mr. Krit
Umpote
Director of the Nomination
and Remuneration Committee
Mr. Vachara Tuntariyanond Director (Extra Meeting)
Mr. Sadawut Taechaubol
Director (Extra Meeting)
Mr. Bee
Taechaubol
Director (Extra Meeting)
Total

MFC Asset Management Public Company Limited

Bonus For
2009 (Baht)

Total

220,000.00

Annual
Allowance
(Baht/Year)
-

-

220,000.00

112,500.00

-

-

112,500.00

125,000.00

-

-

125,000.00

75,000.00
62,500.00
12,500.00
607,500.00

-

-

75,000.00
62,500.00
12,500.00
607,500.00

Meeting
Allowance
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2553 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ
1.

รายชื่อคณะกรรมการ

จกรรมการ
โบนัส
เบี้ยประชุม บ�ำเหน็
(บาท/ปี)
ประจ�ำปี 2552

ต�ำแหน่ง

นายสุรเธียร จักรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 154,000.00
รวม

154,000.00

รวม

-

-

154,000.00

-

-

154,000.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2553 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
จกรรมการ
โบนัส
เบี้ยประชุม บ�ำเหน็
(บาท/ปี)
ประจ�ำปี 2552

อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1.

นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล

ประธานคณะกรรมการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

รวม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร
แต่ละท่าน
ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ได้แก่
		 � ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม 605,000.00 บาท
		 � ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนรวม - บาท
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รวม

44,000.00

-

-

44,000.00

44,000.00

-

-

44,000.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
		 � ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
มีจ�ำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม - บาท
		 � ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชี
ดังกล่าว ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม - บาท และจะต้อง
จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม -  บาท
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Remuneration of the Risk Management Committee
In 2010, the Company paid remuneration to the Risk Management Committee, allowances and bonuses as shown
in the accounpanying table
No.

Name

Position

1.

Mr. Surathain Chankthranont

Chairman of the Risk
Management Committee

Total

Annual
Meeting Allowance
Bonus For
Total
Allowance (Baht/Year) 2009 (Baht)
154,000.00
154,000.00
154,000.00

-

-

154,000.00

Remuneration of the Good Corporate Governance Committee						

In 2010, the Company paid remuneration to the Good Corporate Governance Committee, allowances and bonuses
as shown in the accounpanying table
No.
1.

Annual Bonus For
Meeting Allowance
Allowance (Baht/Year) 2009 (Baht) Total
Mr. Chakkrit Parapuntakul Chairman of the Good Corporate 44,000.00
44,000.00
Governance Committee
Name

Position

Total

The Executive officers remuneration was complied
with the rules and policy as stipulated by the Board of
Directors, which shall be consistent with the Company
performance and each Executive officers’ performance.
Other remuneration
-NoneRemuneration for Auditors
1. Audit Fee
In 2010, the Company and its subsidiaries paid
the following audit fees:
		 � The Company’s auditor, totaling Baht 605,000
in the previous financial year.
		 � The Auditor’s Audit firm, individual or
firms relating to the Auditor and Audit firm, totaling
Baht - in the previous financial year.

MFC Asset Management Public Company Limited

44,000.00

-

-

44,000.00

2. Non-audit Fee
In 2010, the Company and subsidiaries paid
other non-audit fee as following details;
� 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 –.
		 � The Auditor’s Audit firm, 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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การก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จ� ำ กั ด
(มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)  
โดยเป็ น บริ ษั ท จั ด การลงทุ น เพี ย งแห่ ง เดี ย วในประเทศไทยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัท
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยยึ ด มั่ น
ในอุ ด มการณ์ ซึ่ ง ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ เนื่ อ งกั น มาเป็ น เวลานาน
ภายใต้ ก รอบจรรยาบรรณ ที่ มี ก ารพั ฒ นาให้ เ หมาะสมกั บ
ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั
มี ร ะบบการบริ ห ารกิ จ การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายโดยถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการของการก� ำกับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท
ได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงาน
ประจ�ำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และ
หลากหลายช่องทางมากขึ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างสม�ำ่ เสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมี ดังนี้

1. สิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย มกั น ของผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น เช่ น
สิทธิในการได้รับข้อมูลบริษัทสิทธิในการออกเสียง สิทธิที่จะได้
รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับการอ�ำนวยความ
สะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น และสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก โดยบริษัทได้ก�ำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
1.1 สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น
1.2 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญ
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1.3 สิทธิในการคัดเลือกกรรมการบริษัท
1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผลและผลตอบแทน
อื่นๆ
1.5 สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีภายใน 4 เดือน
หลังจากวันสิ้นปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และ
สารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา
ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ประกาศผ่าน
Website ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน รวมทั้งประกาศ
แจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
3. การจัดการประชุมจะเป็นไปตามวิธีการจัดประชุม
ทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ รวมถึงเอกสารการเชิญประชุม
การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และรายงานการประชุม ฯลฯ
4. วาระทีต่ อ้ งน�ำเสนอในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วย
4.1 การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูล
เบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ การศึกษา ความรู้
ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น
4.2 การอนุ มั ติ เ กณฑ์ ก ารก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงานและ
กรรมการผู้จัดการ
4.3 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนด
ค่าตอบแทน
4.4 การอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน
4.5 การอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทน
อื่นๆ
4.6 ประเด็นส�ำคัญอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวม
กิจการ เป็นต้น
5. ผู้ถือหุ้นสามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัท
ได้จากสื่อต่างๆ ที่บริษัทจัดให้ รวมถึงสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตามที่ต้องการ
ในปี 2553 บริษัทได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง
ประชุมของบริษัท อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 23 เลขที่ 199
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ซึ่งเป็นที่ตั้งส�ำนักงานของบริษัท โดยมีกรรมการของบริษัทเข้า
ร่วมประชุม จ�ำนวน 12 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท กรรมการผู ้ จั ด การ และ
คณะจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Corporate Governance
The major shareholders of MFC Asset Management
Public Company Limited are the Government Savings
Bank, Ministry of Finance and Country Group Securities
Public Company Limited. It is the only asset management
company in Thailand listed on the Stock Exchange of Thailand
(SET). Therefore, the Company emphasizes the importance
of observing and practicing good corporate governance.
Then, it has also insisted in such doctrine continually
under the scope of business ethics, which are developed
properly to reflect all economic and social alterations based
upon balancing and long-lasting of benefit and happiness.
This, in turn, contributes to the effectiveness and efficiency
of management systems, and as a fundamental of business
expansion for continuous growth as well as boosts
up the shareholders’, investors’ and stakeholders’ trust.
By this approach, the Company conducts its business
in compliance with Corporate Governance principles
as defined by the Stock Exchange of Thailand. The
Company’s information regarding its shareholders, investors
and stakeholders is also disclosed via other alternative
channels, such as annual report form 56-1 and the
Company’s website, in order to facilitate information to be
accessible easier for stakeholders’ by more variety methods.
The Board of Directors has assigned the Corporate
Governance Committees to regularly review the corporate
governance policy every year. This is to ensure that the
Company comply with the good corporate governance
principles for the listed companies. Currently, the Company’s
corporate governance policy is as follows:

1. The Rights and Equitability of Shareholders
and other Stakeholders

The Company emphasizes the rights of the
shareholders; right to receive the Company’s information
regarding their votes, equitable treatment and  right to
receive the facilitation in attending the shareholders’ meeting
etc. This shall include the right of all other stakeholders
whether external or internal stakeholders. The Company
has specified the right and equitability of shareholders and
stakeholders as follows:
Shareholder
1. Rights which the shareholders are entitled to
receive;
1.1 Right to vote and express opinion;
1.2 Right to participate in any material change;

MFC Asset Management Public Company Limited

1.3 Right to nominate the director;
1.4 Right to receive the dividend and other
consideration;
1.5 Right to receive the information transparency
and examinable.
2. The Company holds the annual general
shareholders’ meeting within 4 months after the end of
year. The shareholders shall receive the invitation letter
and information of place, time, agenda and other matter at
least 14 day in advance before the meeting date as well as
publish on not less than one newspaper. The company also
post such letter on website at least 21 days in advance.
3. The Meeting shall be organized in compliance
with the meeting procedure stipulated in the Company’s
Article of Association and the invitation document, proxy,
voting and minutes etc.
4. The agendas which shall be approved by the
shareholders’ meeting comprise of the following matters;
4.1 Approval of nominating directors having
his/her details such as age, education, knowledge, business
experience etc;
4.2 Approval of the principles of allowance
and remuneration of directors, other committees appointed
by the board of directors and the president;
4.3 Approval of appointing the Company
auditors and fix the audit fee;
4.4 Approval of adopting the audited balance
sheet and income statements;
4.5 Approval of dividend payment and other
consideration;
4.6 Other important matters; capital increase,
merger etc.
5. The Shareholders are able to receive the
information of the Company from other medium provided
by the Company including to request for further information
from the Company.
In 2010, the Company held the 36th AGM on April
20, 2010, at 15:30 pm. at the Company’s conference
Room, 23rd Floor, Column Tower, 199 Rachadapisek Road,
KlongToey Sub-district, KlongToey District, Bangkok 10110,
where the Company’s office is located. 12 Members of
the Board of Directors attended the meeting, including
the Chairman of the Board, the Chairman of the Audit
Committee, Chairman of the Risk Management Committee,
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ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ให้ ข ้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และ
ตอบข้อซักถาม ซึ่งได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ บริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก
จากบริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เข้าร่วมประชุม
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นายรัฐพล โสภณธรรมกิจ และ
นายณัฐกัณฑ์ เจียรกุล
ในวั น ประชุ มใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ ปี ครั้งที่ 36
การประชุมด�ำเนินไปตามล�ำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่
ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 21 วันแล้ว โดยก่อนเริ่มการประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนน
เสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม
ประธานในที่ ป ระชุ มได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท
และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการ
ออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
ในปี 2553 ได้มกี ารประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2553
วันที่ 28 ตุลาคม 2553 เพือ่ พิจารณา เรือ่ ง ข้อเสนอการเข้าซือ้ หุน้
บริษทั บางส่วนโดยบริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึง่ บริษทั ได้ดำ� เนินการส่งหนังสือเชิญประชุม และแจ้งผ่านเว็บไซต์
บริษัท โดยการประชุมด�ำเนินไปตามล�ำดับด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัท
ได้จัดท�ำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระส�ำคัญอย่างชัดเจน
เกี่ ย วกั บ รายชื่ อ กรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมถึ ง ประเด็ น
ซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้มติที่ประชุมบันทึก
แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและ
จัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้น� ำรายงานการประชุม
ดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mfcfund.com
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะ
กรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร
และพนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย หรื อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์
ติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษทั โทรศัพท์
0-2649-2130-3 หรือติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ legal@mfcfund.com
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บริ ษั ท ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมายและกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและ
ที่ได้ก�ำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลัก
บรรษั ท ภิ บ าลและจรรยาบรรณของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลอย่างดี
ลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้
ผู้หนึ่งผู้ใดน�ำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอ
แนะ ค�ำปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ในการบริการ ดังนี้
1. ให้ความส�ำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
3. รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดน�ำ
ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และ
ค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย
รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การช�ำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่
ที่พึงมีอื่นๆ ต่อผู้ลงทุนและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
2. รายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ ว ไปอย่ า ง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พนักงาน
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
มาตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ
และเชื่อมั่นในองค์กร ปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดท�ำโครงการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท โดย
ยังคงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด
กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ก�ำหนดวิธีการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. ให้ความมัน่ คงและก้าวหน้าในการท�ำงาน รวมถึงการ
จัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ
และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงิน
ทั่วไป
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Advisor, President and Management Committee. In
addition, in order to give further information and
answer the question from shareholder, there were
also the inspectors comprising of the representative
from ANS Audit Co.,Ltd., Mr. Prawit Wiwanthananut
as the auditor and external independent legal advisor from
Norton Rose (Thailand) Ltd., Mr. Ratapon Soponthammakit
and Mr. Natakan Jierakul as the observers attending the
meeting
On the 36th annual general meeting date, the meeting
was conducted as schedule in the agenda stipulated in
the invitation letter which was publicized in advance via
the company website 21 days before the meeting date.
Before commencing the meeting, the Chairman stated
clearly to the meeting the procedure to vote and right of
shareholders. During the meeting, the Chairman gave equal
opportunities for shareholders to enquire and examine the
Company’s operations and express their opinions, as well
as make suggestions before casting their vote on each
topic on the agenda.
In 2010, the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2010 was held on October 28, 2010.  
This was to consider the partial tender offer made by
Country Grop Securities Plc. In this regard, the Company
delivered the invitation letter and notified via the company’s
website as well as organizing the meeting in compliance
with the relevant rules and laws.
Upon completion of the meeting, the Company
Secretary and Legal Service Department prepared minutes
of the meeting which has clearly recorded information
relating to the list of attending directors, questions-answers
or opinion in brief. Furthermore, in order to examinable and
comply with the good corporate governance principles, the
meeting’s resolutions were divided into agree, disagree or
abstain, which shall be available on the Company’s website
at www.mfcfund.com within 14 days from the shareholders’
meeting date.
Other Stakeholders
The Company has executed its business by strongly
insisting in responsibility to all relevant party for mutually
sustained benefits. The Board of Directors   also pays
their attention to supervise management system in order
to ensure that the Company already recognized the rights
of all stakeholders involved with the Company, not only
internal, which includes executives and employees of the
Company and of its subsidiaries, but also external, which
includes shareholders, customers, competitors, creditors,
the government and other related agencies. In case where
any stakeholder would like to contact or appeal, he/she
is able to contact to the Company Secretary and Legal
Service Department; tel 0-2649-2130-3 or email to : legal@
mfcfund.com
MFC Asset Management Public Company Limited

The Company has complied with relevant laws and
regulations, both expressing by the law and guiding clearly
in writing by the Company’s corporate governance and
ethics. in order to ensure that all stakeholders’ rights are
well protected.
Customers
The Company intends to offer its clients the
best benefits either in aspect of qualities or services.
The Company also aims for developing and maintaining
a sustainable relationship with customers, maintaining a
confidentiality of its clients and preventing anyone from
abusing customers’ confidential information for benefits of
one or others. Additionally, the Company has organized a
specific unit to provide customers suggestions and advices
in term of investment so as to ensure that the customers
would be extremely pleased in its services by operating
as follows;
1. To provide equitable and responsible service
to each and all of its customers.
2. To manage any investment with integrity and
due care as a professional business operator;
3. To protect customers’ confidential information
and prevent the abuse of customers’ confidential information
or seeking any benefit for itself or others.
4. To organize a unit to receive customer’s
complaints.
Partners and Creditors
1. Strictly comply with all contractual conditions,
business ethics, commitments giving to business partners,
legal agreements, as well as conditions of payment,
repayment, and other conditions to investors and creditors.  
2. Provide financial and general information in an
accurate, complete, timely and transparent basis and in line
with regulations set forth by Stock Exchange of Thailand
and Securities and Exchange Committee.
Employees
The Company has continually recognized an
importance of human resources management and intended
to encourage all employees to be confident and proud
of their organization. During last year, the Company had
organized various projects to promote a good cooperation
atmosphere for new creation as well as reflection of
business expansion according to the company’s vision,
whereas; the company had also supported corporate culture
by encouraging its staffs  to open their mind in hearing,
thinking, doing and yearning to know continually as follows;
1. Establish a just and equitable standard for
recruitment;
2. Provide stability and career advancement,
including training courses, learning opportunities and
personal development for employees;
3. Give suitable and motivational remunerations
and welfare, comparable to other financial institutes;
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4. มีหลักเกณฑ์และวีธิการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน
ต�ำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
7. เผยแพร่ขอ้ พึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรมแก่พนักงานทุกคน
และดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย และจริยธรรม
ที่ก�ำหนด
คู่แข่ง
บริ ษั ท ปฏิ บั ติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โดยยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี าร
ที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือ
กระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในการด� ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม
และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
และต่ อ เนื่ อ ง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุ ณภาพ
ของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการ
ศึ ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพของเยาวชน รวมทั้ ง การบริ จ าค
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ดังนี้
1. ส่งเสริมการด�ำเนินงานใดๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และสังคมโดยรวม
2. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียง
ของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ทีท่ ำ� ธุรกิจ
ผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ ความมั่นคงของประเทศ
4. ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษทั ก�ำหนดให้การเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั แก่นกั ลงทุน
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ�ำนาจ
ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ และมี “ฝ่ายเลขานุการ
บริษทั และกฎหมาย” เป็นผูร้ บั ผิดชอบงานด้าน “ผูล้ งทุนสัมพันธ์”
(Investor Relations) โดยท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้
ข้อมูล ชี้แจง และตอบค�ำถามแก่ผู้ถือหุ้น และ “สายการขายและ
การตลาด” (ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ) ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบค�ำถามแก่ลูกค้า โดย
นักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2130 – 33 หรือ E-mail
address : legal@mfcfund.com
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกีย่ วกับบริษทั ผลการด�ำเนิน
งาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจ�ำปี และ
บทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
โดยจัดท�ำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจ�ำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์
โดยผ่าน Contact Center : ที่หมายเลขโทรศัพท์
(662) 649 - 2000 กด 0
5. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC: (662) 649 - 2130 - 33
6. หนังสือพิมพ์
7. จดหมายข่าวรายไตรมาส
8. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ ความเคลือ่ นไหว
ทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอ�ำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชน
อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้
			
ปี 2552 ปี 2553
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว 100 ครั้ง 77 ครั้ง
2. สัมภาษณ์
26 ครั้ง
49 ครั้ง
3. การจัดงานแถลงข่าว
7 ครั้ง
3 ครั้ง
4. การประเมินผลความคิดเห็น
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ของสื่อมวลชนต่อบริษัท
ส�ำหรับกิจกรรมในปี 2553 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท
รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ขอ้ มูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่
การเข้าพบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 4 ครัง้ และการประชุมทางโทรศัพท์
ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยปีละ 2 ครั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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4. Establish procedures regarding appointments,
transfers, or promotions of each employee in good faith
and fairness based on knowledge, ability and suitability;
5. Provide a proper working environment.
6. Develop good relations with employees
with consideration for employee’s individuality and human
dignity; and
7. Publicize ethical guidelines to all employees
and ensuring they comply with all rules and regulations,
disciplines and suggested ethical practices.
Competitors
The Company operates in accordance with the scope
of good-faith competition and strictly performs fair business
under the framework of laws and ethics as follows;
1. Not seek to acquire the competitor’s confidential
information by fraud or illegal means.
2. Not discredit the competitor’s reputation
by slanderous activities, or perform any action without
truth and fair treatment.
Governmental Agencies
The Company is in Compliance with rules, regulations,
and restrictions of related governmental entities, such as,
the Ministry of Finance, Bank of Thailand, Stock Exchange
of Thailand, Anti-Money Laundering office, and the office
of Securities and Exchange Commission.
Society and environment
For the purpose of developing its sustainable
business, the Company has adhered to operate its business
under the ethic and good corporate governance together
with being responsible to the society and environment.
The Company has emphasized in the environment
conservation seriously and continually including support
all activities which promote social quality particularly
increasing education opportunity and youth’s potential as
well as donations for public purpose as follows;
1. Encourage any undertakings which are beneficial
to the community and society at large;
2. Not engage in any activities which will adversely
affect the reputation of the country, natural resources, and
environment;
3. Not cooperate with or support any persons who
engage in illegal activities or are a danger to society and
national stability;
4. Continually instill a conscience of social
responsibility in the Company and into employees instinct
at all levels; and
5. Practice or ensure a strict compliance with
related laws.

MFC Asset Management Public Company Limited

Relation with Investors
The Company has specified that the distribution
of Company information to investors, both shareholders
and prospective shareholders, shall be the authority of the
Chairman, President. The Company Secretary serves as the
investor relations. In this regard, the Company assigned the
Company Secretary and Legal Service Department and the
Sales and Marketing Division to be responsible for investor
relations duty; the former acts as a center for shareholders
in providing information, explaining, and answering all
enquiries, while the latter shall be a center for unitholders.
Investors can contact the Investor Relations unit by calling
0-2649-2130-33 or E-mailing address : legal@mfcfund.com
The company discloses both financial and nonfinancial information such as information about the company,
progress reports, economic analyzed report, annual report,
and other articles to shareholders and various stakeholders
through its publication and the media as follows;
1. Communication systems of the Stock Exchange
of Thailand and Securities and Exchange Commission;
2. Annual Report;
3. Website : www.mfcfund.com ;
4. By telephone information service; Contact center :
(662) 649-2000 # 0;
5. MFC Shareholders Service Center:
(662) 649–2130–33;
6. Newspapers;
7. Quarterly newsletter; and
8. 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:
2009
2010
1. Public Relations News
100
77
2. Interview
26
49
3. Press Conferences
7
3
4. Evaluating media opinion towards
the Company
1
1
For activities held in 2010, the Company’s senior
executives as well as the investor relations unit provided
information on various occasions, including 4 interview
meetings and a telephone conference, as well as meeting
with analyst groups twice yearly.
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2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ ง มี ค วามรู ้
ความสามารถเป็นทีย่ อมรับในระดับประเทศ เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญ
ในการก�ำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
วางแผนการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนก�ำหนด
นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมองค์กร
มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ
สูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 13 คน ประกอบ
ด้ วยกรรมการบริษั ทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ� ำ นวน 12 คน และ
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 1 คน คือ กรรมการ
ผู้จัดการ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์
ของบริษทั ซึง่ ได้กำ� หนดไว้เข้มงวดกว่าทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
จ�ำนวน 5 คน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการ
ด�ำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ  ได้แก่  คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
เรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ
การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ในปี 2553 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
ทั้งนี้ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็น
การแบ่งแยกหน้าที่ในการก� ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและ
หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารงานออกจากกั น ประกอบกั บ โครงสร้ า ง
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
และกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งท�ำให้
เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 13 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7 คน
กรรมการอิสระ* 5 คน คิดเป็นจ�ำนวนเกิน 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ
*ทั้ ง นี้ หลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ
บริ ษั ท ได้ ก�ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศของส�ำ นั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอาจเป็น
กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่มีอ�ำนาจในการบริหาร
คุณสมบัติ
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1%ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา
258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ จากบริษัท หรือบริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้อง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และ
ในกรณีที่จ�ำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมที่จะคัดค้าน
การกระท�ำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ
6. สามารถเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการของ
บริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัท
7. มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็น
ผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
8. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ชื่ อ อยู ่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คลที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหาร
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. Structure, Role, Duty and Responsibility of Commission and the Stock Exchange of Thailand.
Independent Directors are Directors who work
the Board of Directors and Sub Committees
independently and without any influence from major
and Executive Officers

The Board of Directors
The Board of Directors consists of experts being
acceptable in national level and also having an important
role in stipulating the Company’s policies. In doing so, such
persons have to work closely with senior executives to
fix operating plans for both short and long term as well as a
policy on finance, risk management and organization’s image.
Additionally, the said persons also has a significant role in
supervising and assessing of the Company’s performances
and senior executives’ performances to be in line of
plans independently.
Currently, the Company has 13 directors comprising
of 12 non-executive directors and 1 executive director,
as the President. Additionally, the Company also has 5
independent directors qualified as the Company’s rules and
qualification which is higher that the rule set forth by the
Securities and Exchange Commission.
Additionally, in order to ensure shareholders that
the Company has performed and scrutinized judiciously, the
Board of Directors has nominated various sub-committees,
including the Executive Committee, the Audit Committee,
the Nomination and Remuneration Committee, the Risk
Management Committee and the Good Corporate Governance
Committee to deal with special topics before submitting to
the Board for consideration and acknowledgement.
Combination or Separation of Position
In the year 2010 the Chairman of the Board was
an Independent Director, who was not the same person as
the President.  This is intended to protect the interests of
all parties in a fair manner and to separate input monitoring
policy duties  from managing duties. Besides, the structure
of the Board consists of non-executive directors and
independent directors more than executive director. This
structure constitutes a balance of power and a review of
management.
Balance of the Directors who are not the
executive officers
The Board of Directors consists of 13 members, as
follows:
One director who is executive officer;
Seven directors who are not executive officers; and
Five independent directors being over the requirement of
one third of all directors.
* The qualifications and criteria of selections of
Independent Directors shall conform with the rules and
regulations set forth by the Securities and Exchange
MFC Asset Management Public Company Limited

shareholders or groups of major shareholders. Independent
directors may be authorized directors as shown in
the Company’s affidavit issued by Department of Business
Development, Ministry of Commerce but have no
administrative authority.
Qualifications
1. Holding less than 1 percent of the voting shares
of the Company, its subsidiaries, group of companies,
and is not a person who may have a conflict of interest
(including connected persons under Securities Act 258)
2. Taking no part in the management of the
Company, as well as not being an employee, staff, or paid
consultant 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 must not share any benefits
or interests of the aforementioned natures for at least two
year.
3. Having neither direct nor indirect business
relationship, benefits nor interest in the finance
or management of the Company or any of its subsidiary
companies or its joint venture companies, and not being
a person who may cause conflicts in a manner which may
lost the independent.
4. Not being a close relative of the executives or
major shareholders of the Company or any of its subsidiary
companies, associated or its joint venture companies, and
is not an appointed nominee acting on behalf of the Board
or major shareholders.
5. Being ready to exercise full independent
discretion and, if necessary in order to protect the benefits
of the Company, is ready to protest against other directors
or executives.
6. Being ready to attend the Board of Directors
meeting to make any decisions on the Company’s important
activities.
7. Being academically qualified and equipping
with proper experiences or are recognized for their high
potentialities and to be well-known.
8. Not being a person in the lists made by the
Stock Exchange of Thailand stating that such persons
are inappropriate to serve as an executive according to
regulations of the Stock Exchange of Thailand
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9. ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วย
การประกาศวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนอง
เดี ย วกั น ไม่ ว ่ า จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
โดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นีใ้ นความผิดเกีย่ วกับ
การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลหรือ
ทุจริต
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชน
และเป็นไปตามข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในภาพรวม ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปีภายใน 4
เดือนหลังจากวันสิน้ ปี โดยกรรมการบริษทั ทุกท่านควรเข้าประชุม
ด้วยทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ�ำเป็น
2. ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การด�ำเนิน
งาน และควบคุมดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนนโยบาย กลยุทธ์การด�ำเนินงาน และมติ
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ก�ำหนดไว้
3. พิจารณาแผนการด�ำเนินงานระยะยาว แผนงาน
และงบประมาณประจ�ำปี งบการเงินรายปี รายงานประจ�ำปี
และการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่ส�ำคัญ
4. ก�ำหนดเกณฑ์วดั ผลการด�ำเนินงานบริษทั และติดตาม
ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอย่างสม�่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผน
งานที่ก�ำหนด
5. ก� ำ หนดขอบเขตงาน การปรั บ เปลี่ ย นระบบงาน
ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กร
6. พิจารณาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาเสนอแนะ
8. ก�ำหนดนโยบาย แต่งตัง้ ถอดถอน คณะอนุกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการ เช่น
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		 � คณะกรรมการบริหาร
		 � คณะกรรมการตรวจสอบ
		 � คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 � คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 � คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9. แต่งตั้งบุคคลทดแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
10. พิจารณาแต่งตั้งถอดถอนประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
11. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูงโดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาเสนอแนะ
12. พิจารณาอนุมัติงบเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัส
ประจ�ำปีและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัท
13. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการ
บริหารเงินของบริษัท
14. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจการต่างๆ
ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
15. ก�ำหนดวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณทีด่ ที กี่ รรมการ
ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติ
16. เปิดเผยการเป็นกรรมการ หรือการถือหุน้ หรือการมี
ส่วนได้เสียอย่างอืน่ ในธุรกรรมทีบ่ ริษทั ไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
โดยเปิดเผยเป็นการทั่วไปหรือเปิดเผยในการประชุมนั้นๆ
17. ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำ� คัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้อง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�ำ่ เสมอเพื่อรับทราบ
และร่วมกันตัดสินใจในการด� ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะ
กรรมการมีก�ำหนดการประชุมโดยปกติทุกเดือน และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ  ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วันท�ำการ เพื่อให้คณะ
กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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9. Never be under any court or judgments
regarding convicting or violating to the Securities and
Exchange laws, laws governing the investment business,
securities brokering, or credit fanciers, or commercial
banking laws, or life or non-life insurance laws, or money
laundering laws, or any other financial laws of a similar
nature, whether Thai or foreign, in accused of committing
wrongful acts relating to trading in shares or the perpetration
of deceptions, embezzlement, or corruption.
10. Having no other impediments or impairments to
expressing opinions independently concerning the operations
of the Company
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
The authorities and duties of the Board of Directors
shall comply with the principles as ascribed in the law of
Public Company and the related rules and regulations of the
Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange
of Thailand. The Board of Directors shall be obliged and
responsible in overview as follows;
1. To hold the annual general shareholders’ meeting
within 4 months after the end of year. Unless there is
necessary, the directors have to present in the meeting in
whole;
2. To determine the Company’s direction, policy
and strategy in compliance with the relevant rules and
regulations as well as those which were specified by the
resolution of the shareholders’ meeting;
3. To consider the long term business plan, annual
budget and business plan, annual financial statement, annual
report and other significant matters;
4. To specify the Company’ s key performance
indicator and monitor the performance of the executive
officer to be in accordance with the business plan;
5. To ascribe the scope of work, adjustment of
working system including reorganization;
6. To appoint the auditor as recommended by the
Audit Committee and propose to the shareholders’ meeting;
7. To appoint the president and executive officers
as recommended by the Remuneration and Nomination
Committee;
8. To appoint, remove – member of any Committee
and determine the policy of  any committee and the officers
assigned by the Board of directors;
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Executive Committee;
Audit Committee;
Risk Management Committee;
Nomination and Remuneration Committee;
Good Corporate Governance Committee.
9. To appoint the new director in replacement of
the director who resigns before his term;
10. To appoint, remove President, Senior Executive
Vice President and First Executive Vice President including
approval of salary or other remuneration and benefit ;
11. To evaluate the performance of president and
executive officers as recommended by the Nomination and
Remuneration Committee;
12. To approve the budget of salary, increase of
salary, annual bonus and other interest of the employees;
13. To approve the investment policy and financial
management policy of the Company;
14. To provide the company secretary in order
to supervise other business of the Board of Director and
assist the company to comply with the relevant law and
regulation;
15. To arrange the provision of the ethic for
directors, executive officers and employee as the internal
guideline; and
16. To disclose the information of director and
director’s shareholding including stakeholding in any
transaction invested by the Company. This disclosure shall
be in general or in the meeting;
17. To execute any action for achieving the
Company’s policy, target and objectives.

Board of Directors’ Meetings

The main duty of acting as directors is to attend
the board of Directors meeting regularly for the purpose
of acknowledge and making a decision in connection
with the Company’s business. The Board of Directors’
Meeting is normally held monthly, and special meetings
are held additionally as necessary. Clear meeting agendas
are prepared in advance including the agenda to monitor
operational performances.  The Board’s Secretary circulates
the meeting agendas and relevant documents on average
5 working days in advance, so as to allow the Board
members to study information before attending the meeting.  
Normally each meeting lasts about 2 hours.
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รายงานประจ�ำปี 2553

ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ท�ำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นีใ้ นการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด
โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุม
ตามวาระปกติจ�ำนวน 13 ครั้ง และคณะกรรมการบริษัทเข้า
ร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอตลอดปี รวมทั้งได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 – 2

ครั้งต่อปี เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้มีหน้าที่จัดท�ำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธาน
กรรมการบริ ษั ท ลงลายมื อ ชื่ อ พิ จ ารณารั บ รองความถู ก ต้ อ ง
โดยเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองในวาระแรกของการประชุ ม
ครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้อง
มากที่สุดรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บ
อย่ า งเป็ น ระบบในรู ป แบบของเอกสารชั้ น ความลั บ ของบริ ษั ท
ณ ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุม
ต่ า งๆ เพื่ อ สะดวกในการสื บ ค้ น อ้ า งอิ ง และพร้ อ มที่ จ ะให้
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ส�ำหรับรายละเอียดจ�ำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดปี 2553 แยกตามรายบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อคณะกรรมการ
นายณรงค์ชัย
นายเลอศักดิ์
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ  
พล.ต.อ. อดุลย์
นางญาใจ
นายอดิศร
นายโชคชัย
นายกริช  
นายบุญชัย  
นายสุรเธียร
นายพิชิต
นายบี

อัครเศรณี
จุลเทศ
ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
แสงสิงแก้ว
พัฒนสุขวสันต์
ธนนันท์นราพูล
อักษรนันท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา
จักรธรานนท์
อัคราทิตย์
เตชะอุบล

15 นายวิศิษฐ์
วงศ์รวมลาภ
16 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
17 นายเบน
เตชะอุบล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง) รวม
13
9
11
13
11
2
11
10
0
13
10
13
13
4

13
13
11
13
13
3
11
11
1
13
13
13
13
4

13/13
9/13
11/11
13/13
11/13
2/3
11/11
10/11
0/1
13/13
10/13
13/13
13/13
4/4

2
2
4

2
4
4

2/2
2/4
4/4

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ช่วยก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท
จ�ำนวน 5 คน โดยมีก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
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หมายเหตุ

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 25 มี.ค. 53

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 ก.ย. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 27 ก.พ. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 ต.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 พ.ย. 53

ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง
20 เม.ย. 53 – 30 ส.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 25 มี.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เม.ย. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เม.ย. 53

ท�ำหน้าที่พิจารณาทบทวน กลั่นกรองนโยบายและเรื่องส�ำคัญ
ต่างๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ หรือด�ำเนินการในเรือ่ งทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
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In consideration each agenda, Chairman of the
Board of Directors, as Chairman of the meeting, provides
opportunities for directors to express their opinion
independently. The resolution of each agenda shall be
passed by a majority vote; provided that one director
shall have one vote. The directors shall be prohibited from
attending the meeting and/or voting in the agendas of
which they have interests or benefits. In case of tie vote,
the Chairman of the meeting shall have the casting vote.
In 2010, the Board held 13 ordinary meetings which
were attended by board members regularly throughout the
year. In addition, the Board of Directors’ meeting without

the attendance of the executives was held 1-2 times per
year. Written minutes were produced at the end of the
meeting by the secretary and submitted to certify by
the Chairman. The certified minute shall be proposed for
adopting by the Directors in the 1st agenda of the next
meeting. Nevertheless, the directors may express their
opinions, asking for amendment the minutes for more
completion and accuracy.
The adopted minute and its attachments shall be
kept systematically in a electronic form as the Company’s
confidential documents at the office of Company Secretary
for the benefit of directors’ and stakeholders’ in search,
references and readiness for examinations.

The 2010 Board Meeting Attendance records of each individual member is presented in the accompanying table

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

List of the Board of Directors
Mr. Narongchai
Mr. Lersak
Mr. Vachara
Mr. Yongyuth
Mr. Sadawut
Pol.Gen. Adul
Mrs. Yajai
Mr. Adisorn
Mr. Chokchai
Mr. Krit
Mr. Boonchai
Mr. Surathian
Mr. Pichit  
Mr. Bee
Mr. Visit
Mr. Chakkrit
Mr. Ben

Board Attendance Record
Attendance Amount Total

Akrasanee
Chuladesa
Tuntariyanond
Tariyo
Taechaubol
Sangsingkeo
Pattanasukwasun
Thananan-narapool
Aksaranan
Umpote
Chokwatana
Chakthranont
Akrathit
Taechaubol
Wongruamlarp
Parapuntakul
Taechaubol

13
9
11
13
11
2
11
10
0
13
10
13
13
4
2
2
4

Sub-Committees
The Board of Directors appointed Sub-Committees
to assist in the supervision of the Company’s businesses,
as follows:Executive Committee
The Executive Committee comprises of 5 directors
and holds the meeting once a month. This is to consider,

MFC Asset Management Public Company Limited

13
13
11
13
13
3
11
11
1
13
13
13
13
4
2
4
4

13/13
9/13
11/11
13/13
11/13
2/3
11/11
10/11
0/1
13/13
10/13
13/13
13/13
4/4
2/2
2/4
4/4

Remark

Since 25 Mar 10

Since 3 Sep 10
Since 27 Feb 10
Until 30 Oct 10
Since 30 Nov 10

Until 17 Dec 10
During 20 Apr 10 to 30 Aug 10
Until 25 Mar 10
Until 20 Apr 10
Until 20 Apr 10

revise, scrutinize the policy and any significant matter before
proposing to the Board of Directors or execute any matter
assigned by the Board of Directors. The Executive Vice
President of the Company Secretary and Legal Service
shall serve as the secretary to the Executive Committee.
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ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละคน  
ดังต่อไปนี้

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อคณะกรรมการ
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
นายบี
นายพิชิต
นายณรงค์ชัย
นายจักรกฤศฏิ์
นายเบน

ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
เตชะอุบล
อัคราทิตย์
อัครเศรณี
พาราพันธกุล
เตชะอุบล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง) รวม
7
8
4
3
9
4
2
4

7
11
4
3
11
4
4
4

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากลั่นกรองงานด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผน
งาน การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งติดตาม
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์
ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบ
ต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการ
กองทุนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมัติการกระท�ำและนิติกรรมใดที่
ไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจปกติของบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการ
บริษัทก�ำหนด (20 ล้านบาท)
4. ทบทวนผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่จัดท�ำทุกเดือนก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาการปรับเปลี่ยนระบบงาน การก�ำหนด
ขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัท

ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
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ชื่อคณะกรรมการ
ดร.โชคชัย
นายอดิศร
นายกริช
นายบุญชัย

อักษรนันท์
ธนนันท์นราพูล
อัมโภชน์
โชควัฒนา

7/7
8/11
4/4
3/3
9/11
4/4
2/4
4/4

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 31 พ.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 ก.ย. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 ส.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 25 มี.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เม.ย. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เม.ย. 53

6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง กรรมการตรวจสอบที่ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น
ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไป
ตามข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Good Corporate
Governance) ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ ปัจจุบนั
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ� ำนวน 3 ท่าน โดยมี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
หรือมากกว่าเมื่อมีความจ�ำเป็น
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร 1 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน ดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
0
10
12
9

หมายเหตุ

1
10
12
12

0/1
10/10
12/12
9/12

หมายเหตุ
เริ่มเดือน ธ.ค. 53
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 ต.ค. 53

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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In 2010, the Meeting of Executive Committee was held in total of 11 meetings. The attendance detail of the
Executive Committee’s members are as follows;

Executive Committee Attendance Record
Attendance Record
Attendance
Amount
Total

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Vachara
Yongyuth
Sadawut
Bee
Pichit
Narongchai
Chakkrit
Ben

Tuntariyanond
Tariyo
Taechaubol
Taechaubol
Akrathit
Akrasanee
Parapuntakul
Taechaubol

7
8
4
3
9
4
2
4

Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
1. To consider the Company’s policies, including
business plans, risk management plans, budget plans,
etc., as well as ensure the compliance with the plan  and
strategies set by the Board of Directors including rules
and regulations stipulated by the relevant governmental
authorities;
2. To consider and approve the setting up of
funds, as assigned by the Board of Directors;
3. To consider and approve any acts or transactions
which do not fall within the scope of normal business of
the Company within the financial budget set by the Board
of Directors (Baht 20 million) ;
4. To review the operational performance against
monthly targeted budget before submitting it to the Board
of Directors;
5. To review 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

7/7
8/11
4/4
3/3
9/11
4/4
2/4
4/4

Since 31 May 10
Since 3 Sept 10
Until 30 Aug 10
Until 17 Dec 10
Until 20 Apr 10
Until 20 Apr 10
Until 20 Apr 10

6. To consider any other businesses as assigned
by the Board of Directors.
Audit Committee
In accordance with the good corporate governance,
the Audit Committee of MFC Asset Management Plc. shall
be appointed by the Board of Directors. All the members
in the Audit Committee are the independent directors who
meet the qualification of the Stock Exchange of Thailand
and the Office of the Securities and Exchange Commission.
Currently, there are 3 members in the Audit Committee.
The Senior Vice President of the Internal Audit Department
serves as the secretary. The meeting of the Audit Committee
shall be held once a month or more as deemed necessary.
In 2010 there were a total of 12 meetings,
1 meeting with the Executive and 1 meeting with the
auditor of the Company.  The detail of the attendance
of the Audit Committee’s members attending the meeting
are as follows;

Executive Committee Audit Committee Attendance Record
Attendance Record
Attendance Amount
Total
Remark

No.
1.
2.
3.
4.

7
11
4
3
11
4
4
4

Remark

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Chockchai
Adisorn
Krit
Boonchai

Aksaranan
Thananan-narapool
Umpote
Chokwatana

MFC Asset Management Public Company Limited

0
10
12
9

1
10
12
12

0/1
10/10
12/12
9/12

As of Dec 10
Until Oct 10
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Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

โดยในปี 2553 ผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจ
สอบสรุปได้ดังนี้
1. พิ จ ารณารายงานการตรวจสอบหน่ ว ยงานต่ า งๆ
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของฝ่ายก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน และ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบ
2. สอบทานและดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณารายงานงบการเงิน และเงินลงทุนของบริษทั
และบริษัทย่อย
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีบริษัท โดยพิจารณาทั้งความเป็นอิสระและผลงาน
ของผู้สอบบัญชี
5. ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัท
เข้าร่วม เพือ่ พิจารณาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรองงบการเงิน
ของผู้สอบบัญชี
6. ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อหารือ ประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการด�ำเนินงานของบริษัท การประสานงาน
และความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหาร
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทุน
ภายใต้การจัดการของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน
เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลและสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน
3. ดู แ ลและสอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทรวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
และประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม
อย่างน้อยปีละครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก�ำหนด
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6. จัดท�ำรายงานก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท โดย
ในรายงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
7. ในกรณีพ้นต�ำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจ
สอบอาจแจ้งเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก็ได้
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท
มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน โดยมี ประธานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และกรรมการอิ ส ระอี ก 2 คนร่ ว มเป็ น กรรมการ
ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ
บุคลากรระดับสูง รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการ และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยในปี 2553 มีการประชุม  10 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจ�ำปี 2553
และการปรับเงินเดือนพนักงานประจ�ำปี 2554 ในภาพรวม
ทั้งบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงิน
โบนัสประจ�ำปี 2553 และการปรับเงินเดือนประจ�ำปี 2554 ของ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู ้ จั ด การ และผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การอาวุ โ ส
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายให้ปฎิบัติงาน
4. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตาม
วาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 37 เดือน
เมษายน 2554
5. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการ
ที่ลาออก เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาการเปลี่ยนต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง   
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสผู้บริหารระดับสูง
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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The matters considered and done by the Audit
Committee in 2010 are as follows:
1. To consider and audit the operation of each
department including the compliance with rules and
regulations set forth by Internal Audit Department as well
as report the result of such audit and provide suggestion
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 laws
and relevant regulations;
3. To consider the financial statements and
investment budget of the Company and its subsidiary
companies;
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 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 in
order to consider any matters regarding the operation
of the Company and the cooperation between the Audit
Committee and the executives.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
1. To consider and review company financial
report of the Company and the funds under the Company’s
management to ensure completion, accuracy, adequacy and
trustworthy disclosure;
2. To monitor and review the effectiveness of the
internal control and internal auditing systems including to
consider the independence of the auditing unit as well as
to approve the appointment, transfer and dismissal of the
Head of Internal Audit Department;
3. To ensure and review the Company’s
compliance with Securities Act, and regulations set by the
Stock Exchange of Thailand or laws relating to Securities
businesses.
4. To consider and propose the appointment
and remuneration of the Company’s auditors concerning
the independence and performance of such auditors and
to meet with the auditors without the attendance of the
Company’s executives at least once a year;
5. Review the connected transaction or any other
transaction that may cause the conflict of interest in order
to comply with the rules and regulations prescribed by
laws;

MFC Asset Management Public Company Limited

6. To inform the Stock Exchange of Thailand and/
or the Office of Securities and Exchange Commission in the
event that the members of the Audit Committee vacates
prior to the completion of term; and
7. To do any other actions assigned by the
Company’s Board of Directors and the Audit Committee
also agreed.

Nomination and Remuneration Committee:

The Nomination and Remuneration Committee
comprise of 3 directors. The composition of this committee
shall be the external expert as the Chairman and 2
independent directors as the member. This Committee shall
consider the nomination of independent directors, executive
officers including the remuneration of officers, executive
officers and directors as well as other persons works for
the Company as assigned by the Board of Directors.
In 2010, there were 10 meetings held to discuss
the following matters:
1. To consider the employee bonus payment for
2010 and salary adjustments for 2011 before submitting
the same to the Board for approval;
2. To evaluate and review performance, bonus
payment for 2010, and salary adjustments for 2011 for
the senior executives, which shall mean President, Senior
Executive 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 assigned
by the Board of Directors;
4. To nominate, select and propose the qualified
professionals who should be appointed to act as
Independent Directors to replace of those retired by rotation
in 2010 for asking the approval of the Board of Directors
and Shareholders meeting No. 37 in April 2011;
5. To nominate, select and propose the appointment
of the Chairman of the Audit Committee in replacement of
the one who resigned before submitting the same to the
Board of Directors for approval;
6. To review the adjustment of the senior
executives before submitting the same to the Board for
approval;
7. To determine the guideline of executive officers
bonus submitting the same to the Board for approval;
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8. พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น ชดเชยผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการแทนกรรมการผู้จัดการที่ครบวาระ
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ   
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ตลอดจนเปิดเผยนโยบายและ
รายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�ำปี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตาม
วาระหรือกรณีอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการ
แต่ ง ตั้ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง อื่ น ๆ ของบริ ษั ท ซึ่ ง หมายถึ ง รอง
กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ หมายถึง กรรมการบริษทั กรรมการ
อิสระ และกรรมการในชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและ
ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับ
สูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
5. ประเมิ น ผลงานกรรมการผู ้ จั ด การให้ ไ ด้ รั บ ผล
ตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
ให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ถึ ง ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ น อุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. น�ำเสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผน
สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ ของบริษทั ซึง่ หมาย
ถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รวมถึงในต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
7. พิ จ ารณากลั่ น กรองและเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการ บริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ
ถอดถอนพนักงานในระดับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ หมายถึง
กรรมการผู้จัดการรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส
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8. พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อนื่ ๆ ของพนักงาน เพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ
* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหาร
รายที่ สี่ ทุ ก รายโดยไม่ ร วมถึ ง ผู ้ จั ด การฝ่ า ยบั ญ ชี ห รื อ การเงิ น
หากต�ำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่
ส�ำหรับบริษัท ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีทั้งหมด 5 ราย
กล่าวคือ รองกรรมการผูจ้ ดั การ (2), และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
อาวุโส (3) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
หมายเหตุ : กรรมการผู้จัดการครบวาระ 17 ธันวาคม 2553
** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความรวมถึงกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และได้รบั มอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 4 คน โดยได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
ดูแลจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการด� ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน การปฏิบัติงาน
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทเป็นต้น
โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
การประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการบริหารและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ทั้งในระดับบริษัทและระดับปฏิบัติการ โดย
ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้
1. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ แผนกลยุ ท ธ์
(Strategic Plan) และแผนงาน (Action Plan) ของฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง ประจ�ำปี 2553
2. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุน
และกลยุทธ์การลงทุนของ Portfolio บริษทั ปี 2553 การพิจารณา
ผลการลงทุนของ Portfolio บริษัท รวมทั้งความคืบหน้าของ
การจัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน 2 แห่ง ในการเข้ามา
บริหารเงินลงทุนของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติปรับ
เปลี่ยนนโยบายการลงทุน Portfolio ของบริษัท
3. รั บ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผน BCP ใน
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 และสรุปปัญหาอุปสรรคในการไป
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง (Second Site) และแนวทาง
แก้ไข พร้อมทัง้ ให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
4. รั บ ทราบและให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ สรุ ป ข้ อ ผิ ด
พลาดจากการเข้าตรวจสอบของส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในช่วงต้นปี 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Shopping

Relaxation

Dinner

Annual Report 2010

8. To determine the guideline of executive officer
severance payment submitting the same to the Board for
approval;
9. To recruit, select and propose the person who
is appropriated to be as the President in replacement of
the one who retired by rotation;
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
1. To set policies and regulations regarding
Nomination and Remuneration of the Board of Directors
and senior executives and to disclose those policies and
nomination process thereof in the annual report.
2. To nominate, select, and propose qualified
candidates for appointment as the Independent Directors
in replace of the directors who retired by rotation or other
reasons for submitting to the consideration of the Board
of Directors and the shareholder meeting as the case
may be.
3. To nominate, select and propose qualified
candidates for appointment as President, as well as advise
the Board of Directors on the appointment of other senior
executives for submitting to the consideration of the Board
of Directors.
4. To set policies, regulations, and procedures
concerning remuneration of directors which shall mean
the Company’s directors, independent directors and other
committee members who works for the Company as
assigned by the Board of Directors. This shall including the
remuneration of the senior executives; President, Senior
Executive Vice President and First Executive Vice President
as well as other relevant benefits for the approval of the
Board of Directors.
5. To evaluate the performance of the President
in order that the President shall be paid the remuneration
appropriately with his/her duties and responsibilities in line
with the operational performance 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
of 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 executives 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 Directors
regarding the appointment, transfer and dismissal of the
senior executives; President, Senior Executive Vice President
and First Executive Vice President;
MFC Asset Management Public Company Limited

8. To consider the structure of remuneration and
other related benefits for employees before submitting the
same to the Board of Directors for approval.
* Senior executives** means the President, the
first four positions following the President (excluding the
Accounting and Financial Manager unless it would be in the
same level as the said first four position). The Company
currently has 5 senior executives consisting of 2 Senior
Executive Vice Presidents and 3 First Senior Executive
Vice President as of 31 December 2010.
Remark : The President has been retried by rotation since
December 17, 2010.
**Remuneration for Director shall means the
members of all sub-committees appointed as assigned the
power, duties and responsibilities directly by the Board of
Directors.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee consists of 4
directors appointed and authorized to monitor and supervise
the risk caused by the Company’ business operation such
as investment risk, operation risk, legal risk and reputation
risk etc.
In 2010, the Risk Management Committee’s meeting
was held a total of 7 meetings for considering a framework
of management and risk factor control, both corporate and
operating level, which cover either financial or non-financial
risk as follows;
1. To consider and give an opinion regarding the
2010 strategy plan and action plan prepared by the Risk
Management Department;
2. To consider and give an opinion regarding
the 2010 investment plan and strategy of the Company’s
portfolio and its investment report, the progress of hiring 2
management companies to manage the investment portfolio
of the Company as well as approving the investment policy
of the Company’s portfolio;
3. To acknowledge the operational result of BCP
during May 2010 and summary the problems and obstacle in
operating business at the Second Site and solution including
the opinion on increasing the efficiency of Second Site for
emergency case;
4. To acknowledge and give the opinion regarding
the mistake found by the Office of Securities and Exchange
Commission in the early of 2010;
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5. พิจารณาอนุมัติเครื่องมือและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของกองทุน (Investment Risk)
6. รับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการติดตาม
ความเสี่ยงของกองทุน (Investment Risk)
7. พิจารณาอนุมัติกรอบกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของกองทุนรวมและความเสี่ยงในการลงทุน
8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาความเสี่ยงของกองทุนและการจัดตั้งกองทุน
9. รายงานความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational
Risk) ประจ�ำปี 2553
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดกรอบกลยุทธ์ แนวทางและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. ก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งเชิงปฏิบตั กิ าร
ที่สามารถสะท้อนและบรรลุตามกรอบกลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุม
ทั่วองค์กร
3. พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ของฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน
และแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกในอนาคต
5. รายงานสถานะความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 คน ท�ำหน้าที่ควบคุม
ดูแลให้บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
ที่ดีของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. ก� ำ หนดขอบเขตและนโยบายการปฏิ บัติ งานด้ าน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้ ค� ำ แนะน� ำ  และดู แ ลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
องค์กรการก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดท�ำแผนปรับปรุง ระบบการ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ พิจารณาปรับปรุงให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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6. ปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรมีจติ ส�ำนึก
ในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าว และ
ให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการ
ก�ำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของ
บริษัทชั้นน�ำในระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิด
ชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ เกี่ ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ให้มี
การพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
โดยในปี 2553 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีมีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ให้มคี วามครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และได้น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกจาก
นี้คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีส่วนผลักดัน
ให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ
ตามรายละเอียดในข้อ การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางรจิ ต พร มนะเวส
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนายชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์
ซึง่ เกษียณอายุการท�ำงาน มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 โดย
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
บริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จั ด การประชุ ม กรรมการ ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนด
จัดท�ำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงาน
ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง
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risk;

5. To approve the tool and policy of investment

6. To acknowledge and give the opinion in order
to follow up investment risk;
7. To approve the guideline of risk analysis of
mutual fund and investment;
8. To consider and suggest on the principle to
monitor risk of fund and fund establishment;
9. To report the 2010 operational risk.
Powers, Duties and Responsibilities
1. To review and determine the Company’s risk
management strategy, guidelines and policies;
2. To set the direction of operational risk
management, which reflect the nature of the organization
and can be implemented according the strategic framework
set forth throughout the organization;
3. To review and approve risk management
strategies and operation plans of the Risk Management
Department;
4. To monitor and assess current risks to the
Company and the possible future risk that may arise from
both internal and external factors; and
5. To report the risk status and the risk management
to the Board of Directors.

Good Corporate Governance Committee

There are 4 members in this committee in order to
supervise the Company to engage its business in compliance
with the good corporate governance principle as stipulated
by the Office of SEC and creating the investors’ trust.
Powers, Duties and Responsibilities
1. To set the scope and policy of good corporate
governance of the Company and propose to the Board of
Directors;
2. To advise and supervise the operation of the
Board of Directors and sub-committee according to the
regulations of the relevant regulatory authorities;
3. To supervise the Management Committee to
operate its business as stipulated in regulations of the
relevant regulator.
4. To analyze, revise and prepare the improvement
plan, management system to comply with the good
corporate governance practice specified by the regulatory
authorities;
5. To examine and monitor the compliance with
corporate governance principles by relevant departments;
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6. To encourage the employees to recognize, and
aware of the corporate governance principles as well as
to cooperate with the Company in order that the Company
is able to comply with the good corporate governance
principles constantly; and
7. To study, develop and revise good corporate
governance practices of the company by comparing
with domestic and international companies including the
structure, duty and responsibility. In addition, if there are
any changes regarding the rules and regulations of the
Board of Directors and sub committees, they also consider,
revise and propose the suggestion on those changes to
the Board of Directors. This is to continually improve for
applying in adjustment of the Company’s good corporate
governance system.
In 2010, there are 2 meetings of the Good Corporate
Governance Committee taking part in revising and improving
the Good Corporate Governance policy of the Company in
order to be accurate with the principles of Good Corporate
Governance of the Stock Exchange of Thailand and submit
to the Board of Directors for its approval. Furthermore, the
Good Corporate Governance Committee has encouraged the
Company to establish the good corporate governance in
various aspects as described in the topic of the Compliance
with the Good Corporate Governance.
The Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mrs. Rajitporn
Manawes to act as the Company Secretary in replacement
of Mr. Chaibhondh Osataphan who retired being effective
as of 1 January 2010. The duties and responsibilities shall
be as follows;
1. To advise the Board of Directors regarding the
related laws, rules and regulations;
2. To supervise the Company to comply with the
laws, article of association, relevant regulations and good
corporate governance practice;
3. To organize the Board of Directors’ meeting, the
annual general shareholders’ meeting and the extraordinary
shareholders’ meeting as required by laws and the article
of association as well as record and keep the minutes of
the said meetings including monitoring the relevant parties
to efficiently comply with the said resolutions of those
meetings;
4. To supervise the disclosure information to the
relevant regulatory authorities;
5. To liase and communicate with the shareholders
and the relevant regulatory authorities;
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6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
7. ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพโดยสนับสนุน
ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรม

ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายณรงค์ชัย
นายเลอศักดิ์
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
นางญาใจ
นายโชคชัย

อัครเศรณี
จุลเทศ
ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
พัฒนสุขวสันต์
อักษรนันท์

8. นายกริช

อัมโภชน์

9. นายบุญชัย

โชควัฒนา

10. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
11. นายบี
เตชะอุบล
(ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 20 เม.ย.
53 – 30 ส.ค. 53)
12. นายพิชิต อัคราทิตย์
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
13. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
14. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 25 มี.ค. 53)
15. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เม.ย. 53)
16. นายเบน
เตชะอุบล
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 20 เม.ย. 53)
17. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 ต.ค. 53)
18. นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 30 พ.ย. 53)
19. นายสุนทร พจน์ธนมาศ
20. นายศุภกร
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หลักสูตร Directors Certification Program (“DCP”), หลักสูตร
Directors Accreditation Programs (“DAP”) และหลักสูตร
Audit Committee Program (“ACP”) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors
Association, “IOD”) ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ต�ำแหน่ง

DAP รุ่นที่

ACP รุ่นที่

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
43/2004
กรรมการ
Refresh 1/2008
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
0/2002
และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
68/2005
และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

5/2003
63/2007
94/2007
28/2003
66/2007
50/2006

4/2005
22/2008

-

AACP 3/2010

3/2003

-

27/2004

6/2005

กรรมการและกรรมการบริหาร

-

52/2006

-

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

42/2004

7/2004

-

44/2004

72/2008
14/2004

-

กรรมการ และกรรมการบริหาร

-

8/2006

5/2005

กรรมการ และกรรมการบริหาร

123/2009

-

-

กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

41/2004

7/2004

-

42/2004

7/2004

-

49/2004

-

-

-

45/2005

-

รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารกองทุน

DCP รุ่นที่
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6. To encourage the new directors to attend
the course and give the information, which are useful for
rendering their service;
7. To act any business as assigned by the Board
of Directors.
The Company’s encourages directors and Senior
Executive Officers to be knowledgeable and capable

Name

by encouraging directors and senior executives of the
company to enroll in the Directors Certification Program
(DCP), Directors Accreditation Program (DAP) and Audit
Committee Program (ACP), organized by the Thai Institute
of Directors Association. Currently, the directors and senior
executives who have completed the above programs are:

Position

DCP

DAP

ACP

5/2003
63/2007
94/2007

-

28/2003
66/2007
50/2006

4/2005
22/2008

-

AACP 3/2010

3/2003

-

27/2004

6/2005

-

52/2006

-

42/2004

7/2004

-

44/2004

72/2008
14/2004

-

-

8/2006

5/2005

123/2009

-

-

41/2004

7/2004

-

42/2004

7/2004

-

49/2004

-

-

-

45/2005

-

1. Mr. Narongchai Akrasanee
2. Mr. Lersak
Chuladesa
3. Mr. Vachara Tuntariyanond

Chairman of the Board
Director
Director and Chairman of the
Executive Committee
4. Mr. Yongyuth Tariyo
Director and Ex. com member
5. Mr. Sadawut Taechaubol
Director and Ex. com member
6. Mrs. Yajai
Pattanasukwasun Director and Ex. com member
43/2004
7. Mr. Chokchai Aksaranan
Director and Chairman of the
Refresh 1/2008
Audit Committee
8. Mr. Krit
Umpote
Director, member of Audit
0/2002
Committee and Nomination
and Remuneration Committee
9. Mr. Boonchai Chokwatana
Director, member of Audit
68/2005
Committee and Nomination
and Remuneration Committee
10. Mr. surathian Chakthranont
Director and Chairman of
the Risk Management Committee
11. Mr. Bee
Taechaubol
Director and Ex. com member
(During 20 Apr 10-30 Aug 10)
12. Mr. Pichit
Akrathit
Director, Ex. com member
(Until 17 Dec 2010)
and President
13. Mr. Goanpot Asvinvichit
Advisor to the Board of Directors
14. Mr. Visit
Vongruamlarp Director
(Until 25 Mar 2010)
15. Mr. Chakkrit Parapuntakul
Director and Ex. com member
(Until 20 Apr 2010)
16. Mr. Ben
Taechaubol
Director and Ex. com member
(Until 20 Apr 2010)
17. Mr. Adisorn Thananan-narapool Director and Chairman of the
(Until 30 Oct 10)
Audit Committee
18. Mrs. Nongluck Virameteekul
Advisor to the Board of Directors
(Until 30 Nov 2010)
19. Mr. Soontorn Pojthanamas
Senior Executive Vice President
(Operation and General
Administration) 49/2004
20.Mr. Supakorn Soontornkit
Senior Executive Vice President
(Fund Management Division)

MFC Asset Management Public Company Limited
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3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทให้ความส� ำคัญกับระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การด�ำเนินงานทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการด�ำเนินงาน และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
และช่วยลดความเสีย่ งหรือความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร
วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่บริษัทก�ำหนดไว้มีดังนี้
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการ ซึ่งระบบการควบคุมภายใน
ดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและ
สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบ
การติดตาม
การรายงานทางการเงิน
1. มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นการเงิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำ
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะร่ ว มกั บ ฝ่ า ยจั ด การ
ผู้สอบบัญชีและผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบภายกิจการใน
ท�ำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงิน
อืน่ ๆ ให้มคี วามถูกต้องและเพียงพอก่อนเผยแพร่ออกสูส่ าธารณชน
3. คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเปิดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และการจัดการความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�ำปี
การบริหารความเสี่ยง
1. จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีการแบ่งแยกงานและ
หน้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสม ไม่ ขึ้ น อยู ่ กั บ ฝ่ า ยงานใดหรื อ บุ ค คลใด
บุ ค คลหนึ่ ง โดยแบ่ ง งานของบริ ษั ท ออกเป็ น 4 หน่ ว ยงาน
หลัก ได้แก่ สายการขายและการตลาด สายบริหารกองทุน
สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป และสายพัฒนาธุรกิจ ทั้งนี้
จะมี ห น่ ว ยงานกลางที่ ดู แ ลในด้ า นการควบคุ ม ภายใน 4
หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายเลขานุการบริษัท
และกฎหมายซึ่งขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการเพื่อให้มีระบบสอบ
ทานและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม
2. มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment
Policy Committee ) ท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์
การลงทุ น ในภาพรวม และแนวทางหรื อ ทิ ศ ทางในการลงทุ น
ในตราสารประเภทต่างๆ รวมถึงการก�ำหนดนโยบายในเรื่อง
การจ�ำกัดมูลค่าความเสี่ยง (VaR) ในการลงทุนให้มีความเหมาะ
สมในการบริหารกองทุนต่างๆ
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3. จัดท�ำขั้นตอนการท�ำงาน (Work Flow) และคู่มือ
ปฏิบตั งิ าน (Work Manual) ซึง่ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั อย่าง
สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วนทุกขั้นตอน
4. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอยู่เสมอ
5. ฝึ ก อบรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ข้อก�ำหนด และจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องแก่พนักงาน เพือ่
ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องและน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. มีการวางมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารคนส�ำคัญ หรือพนักงานในคราวละจ�ำนวนมากๆ
พร้อมๆ กัน เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบัติเหตุ
ดังกล่าวไว้ดังนี้
6.1 มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งบรรยากาศการท� ำ งานที่ ดี
การ ให้คา่ ตอบแทนทีจ่ งู ใจและสวัสดิการทีด่ ี การปลูกฝังคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การสร้างจิตส�ำนึกและทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร ลูกค้าและเพือ่ นร่วมงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท�ำงาน
เป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการโยกย้าย
สับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้เรียนรู้งานหลายๆ ด้านและพร้อม
ที่จะท�ำงานทดแทนกันได้
6.2 บริษัทได้วางกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ลาออกไว้วา่ หากพนักงานประสงค์จะลาออก จะต้องแจ้งให้บริษทั
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ บริษัทอาจพิจารณาไม่จ่ายเงิน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน
6.3 ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องมี
การเดินทางไกล บริษทั จะกระจายพนักงานทีอ่ ยูใ่ นส่วนงานเดียวกัน
ให้ อ ยู ่ ใ นเที่ ย วการเดิ น ทางที่ ต ่ า งกั น หรื อ พาหนะคนละคั น
เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
6.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแก้
ปัญหา ดังนี้
1) บริษทั จะโยกย้ายพนักงานทีม่ ปี ระสบการณ์
จากหน่วยงานอืน่ มาท�ำงานที่ จ�ำเป็นและเร่งด่วนแทนพนักงานเดิม
โดยทันที
2) บริ ษั ท จะรั บ พนั ก งานใหม่ แ ทนพนั ก งาน
เดิมอย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่บริษัทมีอยู่
หรือผ่านบริษัทจัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร
3) งานใดทีบ่ ริษทั ไม่จำ� เป็นต้องด�ำเนินการเอง  
เนื่องจากมิได้มีการก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหน้าที่
ของบริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้
ด�ำเนินการแทน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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3. Internal Control and Risk Management

The Company recognizes the important role of the
internal control and risk management system in supervising
all aspects of work, including operation, communication,
and information technology to be effective, lawful, inline
with goals, and reducing risk or losses that may occur
from internal and external factors.
The procedures regarding the internal control and
risk management as stipulated by the Company are as
follows;
Internal Control
The Board of Directors and the Management
Committee jointly evaluated the internal control system
of the Company in 5 material aspects; organization and
environment, risk management, management control, the
information and communication system including monitoring
system.
Financial Report
1. Providing the financial performance report to
the Board of Directors, Executive Committee and Audit
Committee regularly;
2. The Audit Committee and the Management
Committee, the auditor and the Senior Vice President of
the Internal Audit Department shall jointly review that the
interim financial statement or other financial report are true
and accurate before publishing to the public.
3. The Board of Directors represented by the Audit
Committee shall disclose the report of financial statement
review; compliance of regulations; and the risk management
in the annual report.
Risk Management
1. Providing the separation between work
and duty in the structure of organization properly and
independently and dividing into 4 main divisions namely;
Sale and Marketing Division, Fund Management Division,
Operation and General Administration Division and Business
Development Division. Therefore there are 4 departments
as the center unit for internal controlling and monitoring;
Internal Audit Department, Compliance Department, Risk
Management Department and Company Secretary and
Legal Service Departments. In order to properly check and
balance, these departments shall be directly report to the
President;
2. Establishing the Investment Policy Committee
to be obliged to consider and set the policy, overall
investment policy and guideline or direction of investing
in other instrument including set the risk appetite of
investment portfolio including (VaR) to be proper for fund
management;
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3. Preparing the work flow and work manual which
always update regularly. This is to ensure that all operation
shall be accurate and meet all requirements;
4. Reviewing, improving and developing all work
systems to be efficient and convenient for working;
5. Training the employee to have proper knowledge
and skill for assigned work as well as organizing course
relating to law, regulation and ethic for the employees;
6. Setting the measurements of business continuity
management for supporting risk of business recession
caused by unforeseen situation such as loss of human
resource whether the key senior executive officer or many
employees at the same time by resigning of employees as
a team or by accident;
6.1 focusing on creating good work atmosphere
such as arranging motivational salary and welfare, cultivating
moral, honesty, discipline as well as establishing the
awareness and positive attitude towards organization,
customers and colleagues including promoting and
developing teamwork spirit, assisting each other and also
rotating the employees for expanding their skill in various
aspect and for replacement;
6.2 The Company laid down the rules of
resigning that any employee, who desires to resign, shall
inform the company at least one month in advance. If such
employee does not comply with this rule, the Company
would consider not to pay the contribution of provident
fund in part of the Company to such employee;
6.3 In order to risk diversification, in case
where the Company holds any activity which needs to
travel, the Company shall arrange the employees who are
in the same department by allocating them to travel in
different trip or vehicle;
6.4 In case where there is any problem, the
Company shall have the resolution procedure as follows;
1) The Company, as the matter of necessity
and urgency, shall rotate the experienced employee from
other department to work in replacement of the vacated
position;
2) The Company shall recruit the new
employee in replacement of the vacant position urgently
by selecting from the existing application or recruitment
company or publishing;
3) The Company may hire the outsource
service provider to do any work for it, provided that such
work is not necessary to operate by the Company itself
as not stipulated in the relevant regulation of management
company.
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7. มีการก�ำหนดกฎ ระเบียบ วินยั ข้อบังคับให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานปฏิบัติ เพื่อให้การท�ำงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง
ไม่เกิดการทุจริตอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยได้
จัดท�ำ  เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ
8. จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ควบคุมดูแล
เกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยเฉพาะ ซึง่ แบ่งหน้าที่
ในการควบคุมภายในของบริษทั ออกจากฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
งานและส�ำนักงานตรวจสอบกิจการภายในอย่างชัดเจน
9. มี ม าตรการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาของระบบ
คอมพิวเตอร์โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบาย รักษาความปลอดภัย
ทางด้านสารสนเทศ ดังนี้
9.1 การแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ (Segregation of
Duties)
9.2 การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และ
การป้องกันความเสียหาย (Physical Security)
9.3 การรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network
Security)
9.4 การควบคุมการพัฒนา หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management)
9.5 การส�ำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และ
การเตรียมพร้อมกรณีฉกุ เฉิน (Backup and IT Continuity Plan)
การควบคุมการปฏิบัติงานประจ�ำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer
Operation)
9.6 การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)
10. จั ด ท� ำ แผนป้ อ งกั น และระงั บ อุ บั ติ ภั ย ส� ำ หรั บ ทุ ก
หน่วยงานของบริษัท
การตรวจสอบความเสี่ยง
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการเงิน ดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง กันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
2. มีส�ำนักงานตรวจสอบกิจการภายใน ฝ่ายก�ำกับดูแล
ปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและ
สอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า
การปฏิบัติการกองทุน บัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์
การบริหารงาน การลงทุนและการด� ำเนินงานของบริษัทโดย
รวมอย่างสม�่ำเสมอ โดยควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก� ำ หนดทั้ ง ของหน่ ว ยงานราชการ และของบริ ษั ท
ตลอดจนด�ำเนินการประเมิน/วัดความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ
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น�ำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่
อาจขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early
warning system) กรณีที่ความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจะ
มีการจัดท�ำรายงานการประเมินความเสี่ยงทั้งระดับบริษัทและ
ระดับกองทุนเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและผู้เกี่ยวข้องอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมถึงส�ำนักงานตรวจสอบกิจการภายในจะท�ำการ
รายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
ในปี 2553 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมื อ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท
โดยบริษัทได้โอนย้ายระบบงานหลักและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ บริษัท
เมโทร ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 23/3
หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท 103 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
และเพือ่ เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ บริษทั ได้ตงั้ ศูนย์
สั่งการชั่วคราวขึ้น ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นซ์เซส ถนนศรีนครินทร์
ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรองของบริษัท เป็น
เวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17– 19 พฤษภาคม 2553 การด�ำเนินการ
ของบริษัทในช่วงวิกฤตดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ธุรกิจ
ของบริษัทสามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

4. จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทได้จัดท�ำข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน คู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
พนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดท�ำโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุน
และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการ
วิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ที่ให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดย
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและ
ตกลงที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อ
สื่อสารกับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ  รวมทั้งได้มีการก�ำหนดบทลงโทษ
ทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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7. To avoid any fraud which may cause the
damage to the Company, the Company has prepared the
Compliance Manual and work rule for the executive officers
and employees to acknowledge and practice. The executive
officers and the employees shall comply with such rule
and regulation in order to operate their work accurately.
8. The Risk Management Department was
especially set to monitor and supervise the risk management
to the Company. This department was segregated its duties
of internal control from the Compliance Department and
Internal Audit Department;
9. To protect and resolve the problem of computer
system, the Company specified the measurement as a
policy for information security as follows;
9.1 Segregation of Duties;
9.2 Physical Security;
9.3 Information and Network Security;
9.4 Change Management;
9.5 Backup and IT Continuity Plan;
9.6 Computer Operation;
9.7 IT Outsorce.
10. Preparing the accidental protection and
suspension plan for every departments of the Company.
The Risk Based Audit
1. The Audit Committee is obliged to verify the
internal audit and controlling system, prepare financial report,
supervise and monitor all operation to comply with rule and
regulation as well as disclosing the related transaction or
any conflict of interest transaction.
2. The Internal Audit Department, the Compliance
Department and the Risk Management Department shall
be obliged to audit and verify the operation in all aspects
such as customer service, fund operation, account and
finance, computer system, management, investment and
overall operation of the Company regularly. They also
control all operation to comply with rule and regulation as
specified by relevant government agencies or the Company
as well as assessing risk of all departments and propose
the guideline of managing and protecting risk which may
occur, including the development of Early warning system.
In case where the risk may incline, the Company shall
prepare the risk assessment report both in the Company
level and the fund level and propose to the President and

MFC Asset Management Public Company Limited

relevant parties. Furthermore the Internal Audit Department
shall propose the auditing report to the President and also
the Audit Committee as soon as there will be any situation
which may damage to the Company or the fund under its
management.
In 2010, there was a disturbance due to the political
protest, this effected to the Company’s operation. Therefore
the Company moved the main working system and relevant
employees to operate their duties at the Company’s second
site located at Metro Systems Corporation Plc. No.23/3,
Moo 9, Sukumvit 103 Rd., Prawes District, Bangkok 10250.
As for monitoring the situation closely, the Company has
also set the temporary command center at Dusit Princess
Hotel, Srinakarin Rd. locating near the Company’s second
site for 3 days during 17-19 May 2010. The Company could
operate its business well during the crisis, the Company
business was able to operate successively and without
effecting to any stakeholders of the Company.

4. Business Code of Conduct

The Company has issued regulations, a Compliance
Manual, and Code of Conduct for Securities business, and
regulations on employee’s securities trading in addition
to the handbooks published by associations related with
securities businesses, such as the Investment Management
Code and the Code of Conduct for Fund Managers
stipulated by the Association of Investment Management
Companies, and the Code and Principles for Professional
Analysts stipulated by the Securities Analysts Association.
All of these are guidelines urging employees to conduct
their duties with honestly and integrity to the Company
and all stakeholders, as well as the public and society.   
The Company’s executives and concerned employees have
signed in acknowledgement and agreed to comply with
these guidelines. Regular communication between Company
and the employees take place to monitor compliance.
In addition, the penalty has set in case of any infringement
or violation to those guidelines is appeared.
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ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10
ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือ
ตลอดเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนที่
ดี 10 ประการ ได้แก่
(1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ในการปฏิบัติ
งานพนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมาย
และศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความส�ำคัญและ
ประโยชน์อนั สูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์
ของบริษัท
(2) ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยัน
หมั่นเพียร (Skill, care and diligence) พนักงานทุกคนต้อง
ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
(3) หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice)
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
ซึง่ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า  (Information about
customers) ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูล
เกีย่ วกับลูกค้าทีค่ รบถ้วนและเพียงพอ เพือ่ ทราบถึงสถานภาพและ
วัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้ค�ำแนะน�ำในบริการแต่ละ
ประเภทให้แก่ลกู ค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของ
ลูกค้า
(5) ข้อมูลส�ำหรับลูกค้า (Information for customers)
ในการตัดสินใจลงทุน ให้ค�ำแนะน�ำหรือกระท�ำการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม
ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทจะ
ต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
หลักฐานสนับสนุนในการกระท�ำใดๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of
interest) ในการด�ำเนินการใดๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของ
การไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์
ให้สงสัยได้วา่ จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึน้
โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูล
โดยเคร่งครัด
(7) การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า  (Customer
assets) ในกรณีทตี่ อ้ งจัดเก็บทรัพย์สนิ ของลูกค้า บริษทั จะจัดเก็บ
รักษาทรัพย์สนิ ไว้ในสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้า
ออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็น
ของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่าง
ผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบ
ถ้วนถูกต้องอย่างสม�่ำเสมอ
(8) เงินทุน (Financial resources) บริษัทในฐานะ
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บริษทั จัดการลงทุนมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการด�ำรงสภาพ
คล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั ให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน
ส�ำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องด�ำรง
สภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงิน
ทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี
(9) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal
organization) บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการ
บริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการ
ฝึกอบรมและการก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่
ก�ำหนดไว้
(10) ความสัมพันธ์กับองค์กรก�ำกับดูแล (Relations
with regulators) บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กรก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจง
ใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรก�ำกับดูแลในทันที
หลักการดังกล่าวข้างต้นได้ก�ำหนดไว้สำ� หรับพนักงานของ
บริษัททุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการ
นี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยองค์กรก�ำกับดูแล เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)
ไว้ดังนี้
1. ต้ อ งตั้ ง มั่ น อยู ่ ใ นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ศี ล ธรรม
ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร
เต็มความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระท�ำผิด
กฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้ อ งไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท�ำ หรื อ กิ จ กรรมใดๆ
อันจะน�ำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
4. ต้องไม่กระท�ำการใดๆ อันน�ำไปสู่ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและ
หรือบริษัท อันอาจน�ำไปสู่ความมีอคติ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จาก
เพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือท�ำให้
ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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In this regard, the Company has defined 10 standard
guidelines for executives and employees to comply
therewith at all times while performing duties as follows:
(1) Integrity: Employees shall perform their
duties with based upon honesty, morality, equitable
treatment to all parties, legally and with moral judgment.
All employees shall always consider the importance and
benefit of fund together with its customers and the
Company’s benefit.
(2) Skill, Care and Diligence: Employees will
exercise careful and justifiable judgment in their duties for
the best benefits 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, offer 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 cause conflicts of interest, or any events
that may be cause conflicts of interest. In the event of
unavoidable situation, the Company will strictly comply with
the principle of information disclosure.
(7) Customer Assets: If the customer’s assets
need to be maintained, the Company shall store the assets
in a safe place with adequate internal control systems. The
customers’ assets shall be separated from those of the
Company and each of them shall be able to be specified.
The duties of data recorder and keeper shall be separated
clearly and shall be checked regularly for completeness
and accuracy.
(8) Financial Resources: As an asset management
company, the Company 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.

MFC Asset Management Public Company Limited

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 with well planed management.
(9) Internal organization and control: The
Company must set up proper management and internal
control of the organization, equipped with proper document
keeping system and clear designation of duties. Moreover,
it must train its employees and monitor compliance with
set rules and regulations.
(10) Relations with Regulators: The Company
shall cooperate with all regulators. If any disclosures or
explanations are expected, the Company will report such
information to regulators immediately.
This principle is applicable to each employee during
the performance of their assigned responsibilities. Employees
must follow all of the said principles as well as rules and
regulations set by regulatory 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 fullest 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 that
may lead to a conflict of interest with the fund, customers,
or the company, which may lead to prejudice or inability
to perform duties with independence and fairness.
5) Not accept valuables or any forms of benefit
from colleagues, customers, business partners or contract
parties, which might affect their discretion and decisions,
or limit their freedom or fair judgment.
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6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษทั
ทีล่ ว่ งรูจ้ ากการท�ำงานในหน้าที่ และไม่นำ� ความลับไปหาประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกระท�ำการใดอันเป็นการขัดผล
ประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยส�ำคัญจากการปฏิบัติ
งานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงาน
ข้อมูลนีจ้ ะมีผลต่อการด�ำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษทั
หรือเป็นการปกปิดการกระท�ำผิดกฎหมาย
8. ต้องใฝ่หาความรูแ้ ละปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานของตนให้
มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งการเปิ ด เผยสารสนเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และ
ผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และก�ำหนด
มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการ
เงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก� ำหนด
โดยมีสาระส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม
กันและเป็นธรรม
ข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลที่บริษัทก�ำหนดให้เปิดเผยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ รับทราบ และสามารถน�ำมาใช้พิจารณา วิเคราะห์
และประเมินผลการด�ำเนินกิจการของบริษทั ได้อย่างถี่ถ้วน มีดังนี้
1. ข้อมูลทางการเงิน
		 � งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชี
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 � ค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลีย่ นแปลง
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
2. ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
		 � ข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก� ำ หนดให้ เ ปิ ด เผย เช่ น การเปิ ด เผยส่ ว นได้ เ สี ย ของคณะ
กรรมการและผู้บริหาร การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทในเครือ นิติบุคคลหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โครงสร้างการถือหุ้น องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดต่างๆ
รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปัจจัยความเสี่ยงและ
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
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		 � ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น การระดม
เงิน การบริหารจัดการกองทุน ผลการด�ำเนินงานของกองทุน ฯลฯ
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการออม
		 � ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ อื่ น ๆ ที่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กลุ ่ ม ต่ า งๆ
ควรรับรู้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในองค์กร จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูล
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั่ ว ไปที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท ผลการ
ด�ำเนินงาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจ�ำปี
และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ โดยจัดท�ำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SETPortal) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจ�ำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. Contact Center : (662) 649-2000 กด 0
5. บริการเอ็มเอฟซี ออนไลน์ (MFC SMART Trade /
MFC SMART Tele)
6. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : (662) 649-2130-33
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน

พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2553

ในปี 2553 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้าน
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ด้านนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ

ด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีให้มีความครบถ้วน
เหมาะสมยิ่งขึ้น

2. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

		 � จัดให้มชี อ่ งทางการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน
		 � จัดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
ผู้ถือหุ้น
		 � จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็น
รายบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Shopping

Relaxation

Dinner

Annual Report 2010

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
including the law.
7) Immediately report important information to
their superiors, especially if failure to do so will affect the
operations of the fund, customers or the Company, or is
concealing illegal actions.
8) Always seek extra knowledge and improve
their performance in order to gain expertise, efficiency,
and quality.

5. INFORMATION DISCLOSURE AND
TRANSPARENCY

The Company has recognized how importance of
information disclosure because this issue would have an
adverse effect to investors’ and stakeholders’ decision.
Therefore, there should be a legal measure in monitoring
a disclosure process of information, both financial and
non-financial, by revealing those information, either in
Thai and English, with accuracy, sufficiency, reliability and
timeliness via the ‘SET Community Portal system’ of the
Stock Exchange of Thailand and the Company’s website.
In addition, the investor relation unit also set up to be
responsible for communicating equitably and fairly with
institute investors, shareholders, analysts and other relevant
governmental enterprises.
The Company’s Information
The information which the Company discloses to
other stakeholders for their acknowledgment and is able
to be considered, analyzed and evaluated the Company’s
performance shall be as follows;
1. Financial Information
		 � Financial statement comprising of financial
status information and performance having detail as
stipulated in the accounting standard, the rule of the
Stock Exchange of Thailand or the Office of Securities and
Exchange Committee;
		 � The analytical explanation regarding to the
cause of changing in financial status and performance.
2. Non-Financial Information
		 � Any information which the Stock Exchange
of Thailand and the Office of the Securities and Exchange
Committee require to disclose such as interest of the
Board of Directors and executive officers, acquisition and
disposal of asset, connected transaction between the
Company, subsidiary, other related parties, shareholding
MFC Asset Management Public Company Limited

structure and composition of the Board of Directors, duties
and responsibilities of committees including remuneration
of directors and executive officers, risk factors and policy
of risk management etc;
		 � Operation information such as fund raising,
fund management, fund performance including investment
and saving information;
		 � Other material information of any stakeholders
as they think fit such as any material change in organization,
business code of conduct etc.
Information Disclosure
The company discloses both financial and
non-financial information such as information about the
company, progress reports, economic analyzed report,
annual report, and other articles to shareholders and
various stakeholders through its publication and the media
as follows;
1. Communication systems of the Stock Exchange
of Thailand (SET Portal) and Securities and Exchange
Commission;
2. Annual Report;
3. Website : www.mfcfund.com ;
4. Contact center : (662) 649-2000 # 0;
5. MFC Online Service
(MFC SMART Trade/MFC SMART Tele)
6. MFC Shareholders Service Center:
(662) 649–2130–33;
7. Newspapers;
8. Quarterly newsletter; and
9. Investment seminars

Development of Good Corporate Governance
for 2010

In 2010 the Corporate Governance Committee
played a role in creating Good Corporate Governance
for the company in the following main areas:

1. Corporate Governance Policy

Created an improved, more complete and more
appropriate written version of the Corporate Governance
policy, in line with good practices.

2. Rights of Shareholders and Equitable
Treatment of Shareholders

		 � Extended more channels in sending the
invitation letters for shareholders’ meeting via the Company’s
website 21 days prior to the meeting date;
		 � Arranged for independent directors to act as
proxies on behalf of shareholders;
		 � Arranged for individual voting for directors.

99

Fitness

Breakfast

TV

รายงานประจ�ำปี 2553

3. ด้านสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ต่อผู้ถือหุ้น
จัดท�ำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตลอดจน
การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ได้แก่
		 � การปรับปรุงระบบบริหารความบริหารความเสี่ยง
ในด้านการลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการ รวมถึงการทบทวน
และซักซ้อมแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการกองทุน
(Portfolio Contingency Plan)
		 � การจัดซักซ้อมแผนการเรียกคืนการด�ำเนินงาน
(Recovery Plan) ณ ศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรอง(Second Site) ประจ�ำ
ปี ซึ่งในปี 2553 บริษัทได้มีการปฏิบัติงานจริง ณ ศูนย์ปฏิบัติ
งานส�ำรองระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2553 เนื่องจาก
มีเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพ ซึ่งผลปรากฏว่าบริษัทสามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยธุรกิจของบริษัทมิได้สะดุดหยุดลง
		 � จัดเตรียมระบบการจัดเก็บเอกสาร E-document  
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึง
การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Audit)
ประจ�ำปี
		 � มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ จัดท�ำรายงานทางการ
เงินเป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบได้โดยผู้ที่ท�ำหน้าที่อย่าง
อิสระ
ต่อลูกค้า
		 � นอกเหนือจากช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบทั่วไป
และระบบ E-Trade แล้ว ในปี 2553 บริษัทได้เปิดบริการใหม่
เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบ
SMART-Track, SMART-Tele
		 � การจั ด ท� ำ แนวทางการลงมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ที่กองทุนลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัท เพื่อความโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ�ำปี
ต่อพนักงาน
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 9.6 บุคลากร หน้าที่ 118
ต่อภาครัฐ
		 � ด�ำเนินการท�ำ  Know Your Customer และ
Customer Due Diligence (KYC และ CDD) อย่างต่อเนื่อง และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
		 � การด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการใช้ ICT อย่างเคร่งครัด
ต่อสังคม
บริ ษั ท มุ ่ ง สนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพของ
สังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณ
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ดังนี้
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การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา
		 � โครงการ Talent Award เพื่อเสริมสร้างความรู้
ทางด้านการจัดการลงทุนแก่นักศึกษาประจ�ำปี ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2547 โดยปี 2553 บริษัทได้จัดขึ้นเป็น
ครั้งที่ 7
		 � สนั บ สนุ น ทุ น แห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
“ศาสตรเมธาจารย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)” ในโอกาสครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้งหา
วิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพือ่ สานต่อยอดแนวคิดกิจกรรมเพือ่ สังคม
“เอ็มเอฟซี สร้างสรรค์มันสมองไทย”
		 � การบริ จ าคเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น งานด้ า นวิ ช าการ
“การประชุมวิชาการของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย” แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
		 � การมอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 90 ทุน แก่นกั เรียน
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
		 � บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานมูลนิธกิ ฤตานุสรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 เพื่อหาทุน
การศึกษาให้แก่บุตร ธิดาของทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ และอาสา
สมัครทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันประเทศชาติ จนได้รบั บาดเจ็บเสียชีวติ
หรือพิการทุพพลภาพ
		 � บริจาคเงินในการสนับสนุนการจัดงานปิยมหาราชา
นุสรณ์ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ
สมทบทุนจุฬาสงเคราะห์ ส�ำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
		 � บริจาคเงินโครงการจัดงานครบรอบ 48 ปี คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสมทบทุน “กองทุน
ราชนครินทร์” ส�ำหรับการศึกษาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
		 � ศาสนาพุทธ ได้แก่ การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน
การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า อาทิเช่น เช่น ธนาคารออมสิน กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
		 � ศาสนาอิสลาม ได้แก่การบริหารจัดการกองทุน
เอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟันด์ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน
ส่วนหนึ่งบริษัท จะน�ำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล
เพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม
(Shariah Committee) ในปี 2553 บริษัทได้จัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลผ่านโครงการ “MFC สร้างสรรค์มันสมองไทย” โดยได้
มอบเงินสนับสนุนโครงการกองทุนเพือ่ การศึกษาส�ำหรับนักศึกษา
เรียนดีและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 � สนับสนุนโครงการจัดการการแข่งขันกีฬาสเปเชีย่ ล
โอลิมปิค แห่งชาติ ปี 2553 ของ บุคคลที่พิการทางสมองและ
ปัญญา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสเปเชี่ยลโอลิมปิค ระหว่างวันที่
2-6 สิงหาคม 2553
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3. Right of Stakeholders

Shareholders
Providing plan to improve the internal controlling
systems as well as a risk management in various aspects
for good corporate governance, for example;
		 � To improve risk management system in an
aspect of the investment of funds under the company’s
management as well as review and rehearsal of Portfolio
contingency Plan in an emergency situation.
		 � To rehearse an operational recovery plan
at the second site annually. In 2010, though there was
disturbance in Bangkok but during 17-19 May 2010, the
Company operated its business at the actual second site
so that the Company’ operation was still on going without
any suspension.
		 � To prepare an e-document collecting system,
information technology security system and information
technology auditing system annually.
		 � To provide an information collecting system
for preparation of financial report according to standardized
way and be able to examine by an independent authority.  
Customers
		 � Apart from general distribution channel and
E-Trade system, in the 2010 the Company has increased
the new service to accommodate the customers namely;
SMART-Track and SMART-Tele system.
		 � To arrange for guideline of voting at the
shareholders’ meeting of the company the funds under
the Company’s management invest in order to present
transparency and fairness to unitholders.
Employees
Please see all detail in article Human Resources at
page 119
Governmental Sector
� To produce ‘Know Your Customer’ (KYC)
and ‘Customer Due Diligence’ (CDD) also updated the
company’s data base regularly.
		 � To comply with the Malpractice using
Computers Act 2007 and improving the employees’ potential
in using ICT.
Society
		 � The Company has continually supported a
social supported activity in several aspects especially
increase in youth’s potential and their educational
opportunities as well as a donation for public purposes as
follows;

MFC Asset Management Public Company Limited

Educational Supported Programs
		 � MFC Talent Award program to increase
knowledge about investment management to university
students annually. This program has been run since year
2004 and the year 2010 is the seventh.
		 � Sponsor a scholarship of MFC Asset
Management Chair Professor in occasion of the 72nd
anniversary of establishing Thammasat University.
		 � Donated to Kristanusorn Foundation under the
Royal patronage in order to subsidy the scholarship for
sons and daughters of police officers, government officers,
and volunteers who injured, died or disable causing from
protecting the country.
		 � Donating a subsidy to promote an academic
work, namely ‘the academic conference of the Thai
Econometric Association’ at Chiangmai University
		 � Sponsor a scholarship totally 90 scholarships to
the students of Klong Pitayalongkorn School, Bangkunthien
District, Bangkok.
		 � Donating the subsidy for Piyamaharajchanusorn
Celebration organized by Alumni Association of Chulalongkorn
University as to gather the fund for Chulasongkao
Scholarship for awarding to any student-in-need.
		 � Donating the subsidy for the celebration of
48th anniversary of Faculty of Arts, Thammasat University in
order to gather the fund for Rajanakarin Fund for education
of Faculty of Arts’ student.
Religious Supported Programs
		 � Buddhism supports, including cooperating with
various organizations in merit making, such as Government
Saving Bank, Ministry of Science and Technology
		 � Islam supports, namely MFC Islamic Fund,
which devotes a portion of the management fees for
donations with a foundation or charitable organization to
help underprivileged people under the Shariah Committee.
In 2010, the Company sponsored a scholarship through
the program “MFC Thai Intelligent Brain” for  university
students in-need having good academic records at the
faculty of Management Science, Prince Songkhla University.   
Social and Environmental Supported Programs
		 � Sponsored the National Special Olympic Game  
2010 for the disable person organized by the Special
Olympic Committee during 2-6 August 2010.
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		 � บริษทั ได้มงุ่ มัน่ ปลูกจิตส�ำนึกการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยน�ำพนักงานบริษัทและนิสิต/
นักศึกษาโครงการ Talent Award 6 ในการปลูกป่าชายเลน
ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวทางทรัพยากรชายฝั่งทะเล หมู่ 4 ต.คลอง
ต�ำหรุ อ.เมือง จ. ชลบุรี
		 � ปลูกจิตส�ำนึกในการประหยัดพลังงาน และลด
การใช้กระดาษ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
ภายในบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ

4. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1 การเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจ�ำปี 2553
จากแบบฟอร์ ม ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดย
ผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้
		 � ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ได้คะแนน 3.50 จากคะแนนเต็ม 4
		 � ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ ได้คะแนน 3.49 จาก คะแนนเต็ม 4
		 � ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.58
จากคะแนนเต็ม 4
		 � ด้านการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้คะแนน
3.65 จากคะแนนเต็ม 4
		 � ด้านความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ ได้คะแนน 3.66
จากคะแนนเต็ม 4
		 � ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนา
ผู้บริหาร ได้คะแนน 3.58 จากคะแนนเต็ม 4
4.2 ฝ่ายจัดการจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงผู้บริหารที่รับผิด
ชอบในต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั เป็นผูส้ รุปข้อมูลทีจ่ �ำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
4.3 การจัดท�ำประกันภัย Professional Indemnity /
Directors’ & Officers’ Insurance Liability
4.4 การจัดท�ำและปรับปรุงคูม่ อื บริหารงานในภาวะวิกฤติ
4.5 การท�ำและทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยให้คณะกรรมการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ รวมถึงการประเมิน
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ
บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผล
ประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมี
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
โดยรวมเป็นส�ำคัญ
บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้
เพื่อควบคุมให้การด�ำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติ
งาน การสือ่ สาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ ว างไว้ และช่ ว ยลดความเสี่ ย งหรื อ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด
ขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีระบบ
การควบคุมภายในที่ครอบคลุมการควบคุมภายในระดับบริหาร
เช่น อ�ำนาจการอนุมัติของผู้บริหาร การควบคุมภายในส่วน
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในบริษัทและการดูแลทรัพย์สิน
และการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท
รวมทั้ ง มี ห น่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎหมายและข้อก� ำหนดที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ โดยมีความเป็นอิสระ
ในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารความ
เสี่ยง โดยก�ำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ ก�ำหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัท มีระบบเตือนภัยรายการ
ผิดปกติล่วงหน้า และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่อง
การควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบฝ่าย
งานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และฝ่ายก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในจะรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
พร้อมกัน
บริษัทก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการ
ใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการ มีบทลงโทษชัดเจนกรณี
ที่ผู้บริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้าม
ซี้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ก�ำหนด (Blackout
Period) ซึ่ ง นอกจากจะรั ก ษาสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น แล้ ว ยั ง เป็ น
การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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		 � The Company aimed to motivate the realization
of environment conservation and preservation. So that the
Company’s employees and the student under the program
“Talent Award 6” planted mangrove forest at the coastal
resource tourist village at Moo 4, Klongtumru Sub – district,
Mueng District, Chonburi.
		 � The internal saving energy campaign was set
in order to encourage to create the energy saving mind
and reduce using of paper regularly.

4. The Director responsibilities :

4.1 To Propose the Self Assessment for 2010 to
the Board of Directors for completion according to the
form applied from the Stock Exchange of Thailand and the
outcomes of each assessed topic are as follows;
		 � Structure and qualification of the board of
Directors was scored 3.50 out of 4;
		 � Role and responsibilities of the board of
Directors was scored 3.49 out of 4;
		 � The board of Directors meeting was scored
3.58 out of 4;
		 � Performance of the board of Directors was
scored 3.65 out of 4;
		 � Relationship with the management committee
was scored 3.66 out of 4; and
		 � Self-development of Directors and executives’
improvement were scored 3.58 out of 4.
4.2 The management committee procures
documents and information, which are beneficial to new
directors’ performing their duties. Additionally, the executive
acting as a company secretary shall summarise all necessary
information for new directors’ performance.
4.3 To provide the Professional Indemnity/Directors’
and Officers’ insurance.
4.4 To produce and improve the guideline
of Business Contingency Plan for operating in emergency
situation.
4.5 To prepare and review a corporate strategy
plan by encouraging the directors to participate into the
preparation process as well as the assessment of strategic
risk.

MFC Asset Management Public Company Limited

Internal Control and Internal Audit Systems

The Company strictly complies with the regulations
of the Securities and Exchange Commission and of the
Stock Exchange of Thailand. By this purpose, the board
of Directors recognized the significant regarding a conflict
of interest management among stakeholders with due
care, fairness and transparency. If there is a connected
transaction, it shall be considered with due care and also
to be reveal clearly and timely for the utmost benefit of
the Company.
The Company recognizes the important role of the
system of Internal Control in supervising all aspects of
work, including operation, communication, and information
technology to be effective, lawful, inline 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, such as, 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 until 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. The auditing report of such unit shall be treated as
independent opinion. There is a risk management system
designed to manage risk by calculating and assessing the
risk to the business; defining measures for risk prevention
and management, which includes the risk to the Company’s
operations; procure a warning system and reporting in
advance as to any irregular events. The Risk Management
Department shall be responsible for controlling various
aspects of risk apart from risk assessment by the Internal
Audit Department and compliance department. The Internal
Audit Department shall report the result to the Audit
Committee and the President simultaneously.
The Company specifies its policy on corporate
governance regarding the use of inside information to be
under only the authority of the Company and also set a
clear penalty in case of executives or employees’ disclosure
of inside information toward the public or for their personal
use. In addition, the Company also prohibits securities trade
during the Blackout period in order to protect shareholder’s
rights and to prevent the conflict of interests.
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ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัท 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานและการดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
2. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ�ำปี 2553 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
1. การควบคุมภายใน
บริ ษั ท ได้ มี ก ารก� ำ หนดและพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ ที่
ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างกัน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
อย่างเป็นระบบ การก�ำหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร
ระบบการก�ำกับดูแลที่ดี จัดท�ำระเบียบแนวปฏิบัติ คู่มืออ�ำนาจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนา บริษัท
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทันสมัย การประเมินการควบคุมภายใน
ด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ  รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
แวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง  
มีการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูล รวม
ถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง
2. การตรวจสอบภายใน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานอิสระที่ท�ำหน้าที่
โปรดดูรายละเอียดในห้อข้อ ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร  
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับขององค์กรสามารถ ตรวจสอบภายใน หน้าที่ 102
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม ซึ่ ง เน้ น นโยบายตรวจสอบอย่ า งสร้ า งสรรค์ ใ นเชิ ง
ป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการ
ถือหุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงท�ำให้ไม่มีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิด
ชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วน
ได้สว่ นเสียกับผลประโยชน์ในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วม
ประชุมหรือ งดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น
ของบริษัท ไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผย
การถือหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในบริษัทของ
คณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
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The Company has a clear and transparent structure of
share holding and there is no cross holding with a majority
shareholder. This, in turn, leads to no conflict of interest
to be occurred. Moreover, Duties and Responsibilities
among the Executive Committee, the Board of Directors
and shareholders are separated obviously; therefore, no
overlap of their responsibilities happens in this case. If
one of directors or executive has stake or share benefits
in any agendas, such person shall not attend the meeting
or vote for those agendas, which is for a fair determination
as to such agendas and the utmost benefit of shareholders.
A clear structure of the Company and the Company’s
equities and bonds as well as others companies’ shares to
be hold by the directors have been demonstrated completely
in the Annual Report.

Internal Control and Internal Audit
1. Internal Control

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

2. Internal Audit

Internal Audit is an independent operation which
has a duty on investigation and assessment all activities
within the organization. The purpose of internal audit is to
ensure that all operators in each level performs their duties
efficiently and to encourage an effective internal audit with
an appropriate expenses by emphasizing on a creative
inspection policy for protection pursuant to international
standard, supporting and modernizing an investigation
process in compliance with a gradual alteration of business
condition.

MFC Asset Management Public Company Limited

In 2010 there were a total of 12 meetings, 1 meeting
with the Executive and 1 meeting with the auditor of the
Company.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of Audit
Committee are as follows:
1. To ensure that the Company has appropriate
and efficient internal control and audit systems including to
ensure the independence of the Internal Audit Department;
2. To review the quarter financial statements
and the 2010 financial statement 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 subsidiaries
are true and accuracy in all material aspects pursuant to
the generally accepted accounting principles;
3. To ensure that the Company complies with
the Securities and Stock Exchange laws and regulations
stipulated by the Stock Exchange of Thailand or laws
relating to its business.
4. To consider and procure the disclosure of
information of; person or juristic person who might have
the conflict of interest and connected transaction;
5. To consider and propose the Board of
Directors’ meeting the appointment and remuneration of
the Company’s auditors.
In conclusion, the Audit Committee had the opinion
that the current internal control and audit systems are
sufficient. The Company’s financial reports, the performance
of the Company and the disclosure of information including
connected transactions are accuracy and in accordance
with the applicable laws.
Monitoring the Use of Inside Information
Please refer to topic Systems of Internal Control
and Internal Audit see page 103
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การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งขึ้น
มานานกว่า 35 ปี จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
ด้านความรู้และความสามารถด้านการบริหารกองทุนมายาวนาน
ทรัพยากรบุคคลคือแกนหลักส�ำคัญในการผลักดันองค์กรและ
สังคมให้เติบโตแข็งแกร่งก้าวหน้าต่อไปได้ ซึ่งบริษัทตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลในเรือ่ งนี้
ในเชิงธุรกิจบริษัทมุ่งมั่นบริหารกองทุนเพื่อสร้างโอกาส
ที่ดีของผลตอบแทนกลับสู่ผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ในเชิงสังคมบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมทีส่ ามารถช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาล กว่า 20 ปี
ทีผ่ า่ นมา บริษทั จึงมีกจิ กรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทัง้ ใน
ด้านการศึกษา ศาสนา และสิง่ แวดล้อม เช่น การมอบทุนการศึกษา
และอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
การบริจาคเงินช่วยเหลือ สิง่ ของจ�ำเป็น และเลีย้ งอาหารกลางวัน
แก่เด็กก�ำพร้า การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท การสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต่างจังหวัด พิธีทอดกฐินประจ�ำปี และ
การปลูกป่า เป็นต้น
ด้ ว ยเจตนารมณ์ แ น่ ว แน่ ใ นการมุ ่ ง ท� ำ กิ จ กรรมอั น
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการจัดการกองทุนอันเป็นธุรกิจที่ใช้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน และประสบการณ์ยาวนาน ไปสู่บุคลากรคนรุ่นใหม่
จึงเป็นที่มาของแนวคิด “เอ็มเอฟซีสร้างสรรค์มันสมองไทย”
โดยมีแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมคือ “เอ็มเอฟซี
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบแทนสังคม โดยร่วมเป็นมันสมองในการคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ เพือ่ ช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษาและการ
ฟืน้ ฟูสงั คมไทยเพือ่ ความก้าวหน้าของประเทศ”

หลั ก ปฏิ บั ติ ส� ำหรับด� ำ เนินการความรับผิดชอบต่ อ
สังคมของเอ็มเอฟซี ได้แก่
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษทั เป็นบริษทั จัดการลงทุนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท จึ ง
ได้ให้ความส�ำคัญกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพมาโดย
ตลอด ในปี 2539 บริษทั ได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานตรวจสอบภายในขึน้
เพื่อการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้บริษัทได้
ปรับปรุงจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท
รวมทั้งจรรยาบรรณในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตาม
มาตรฐานของต่างประเทศ
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ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี โดยยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ์ ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ เนื่ อ งกั น มาเป็ น
เวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ โดยได้มีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดย
ตลอด บนพื้นฐานของประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืนของ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั มีระบบการบริหาร
กิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ขยายธุรกิจให้เติบโต
อย่างต่อเนื่องและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กับผูถ้ ือหุน้ ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวปฏิบัติตามหลักการของการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีความเชือ่ ว่าการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความมี
คุณธรรม ซือ่ สัตย์ มีความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั งิ านด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีประโยชน์ร่วม
ทุกฝ่าย การปฏิบัติงานในธุรกิจของบริษัทมีองค์ประกอบส�ำคัญ
2 ประการ คือ การปฏิบตั งิ านด้วยจิตส�ำนึกทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมอย่างเต็ม
ศักยภาพและความสามารถ ซึง่ เป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐานของบุคลากร
แต่ละคน และการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ ำ� หนด
โดยบริษทั และองค์กรก�ำกับดูแล ซึง่ การปฏิบตั งิ านทัง้ สองส่วนนัน้
มีความส�ำคัญต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ โดยเฉพาะการปฏิบตั ิ
งานด้วยจิตส�ำนึกที่ดีนั้น จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าจะ
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม และโปร่งใส แม้วา่ จะไม่มกี ฎระเบียบ
ทีบ่ งั คับก็ตาม เพราะหากมีเพียงกฎระเบียบทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามแต่
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบแล้ว ก็จะท�ำ
ให้การด�ำเนินธุรกิจไม่บรรลุผลตามทีค่ าดหมายไว้ บริษทั ได้จดั ท�ำ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการเสริมสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ี
ให้ กั บ พนั ก งานทุ ก คนให้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ่ บ นพื้ น ฐานของความมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นการส่งเสริมให้มกี ารควบคุมดูแล
ด้วยตนเอง (Self-Control) เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือและมาตรฐาน
ทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
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Corporate Social Responsibility Activities
MFC Asset Management Plc., as the first Thai asset
management company established more than 35 years, has
substantial experience and expertise in fund management
knowledge. The Company realizes that the value and
importance of the human resource is the key factor for
driving the organization and society to be energetic and
stable.
In the business, the Company is enthusiastic
in fund management to create the best return for all
unitholders, customers and shareholders of the Company.
For the society, the Company always realizes that it is the
part of society which shares the responsibility with the
government. Over the previous 20 years, the Company
had the activities for society whether in education, religion
and environment such as being sponsor for the scholarship
and sport equipment for the student in need of the school
in the upcountry, donating the money or other necessary
things and being sponsor for orphan lunch, being sponsor
for the master degree scholarship, establishing the children
development center, holding an annual religion ceremony
as well as foresting etc.
With the determinant intention to engage in any
beneficial activities for society and to transfer the long last
experience to the new generation in the fund management
know-how which is the expertise business, therefore, these
are the background of the idea of “MFC Thai Intelligent
Brain” the guideline in operating the social activities is “MFC
is determined to be a part of building Thai intelligence
through its commitment to better education and social
responsibility”.

The principles for operating the social
responsibility activity namely;
1. Good Corporate Governance

The Company is only asset management company
listing in the Stock Exchange of Thailand, so that the
Company is always aware of the importance of the business
ethic. In 1996, the Company established the Internal Audit
Department in order to enhance the efficiency of the internal
control and supervision. According to the international

MFC Asset Management Public Company Limited

standard, the Company improved the ethic of engaging in
security business as well as the security trading of the
employees.
Besides the Company realizes the importance of the
Good Corporate Governance by having the commitment in
the ideal which has practice for long lasting time and within
the scope of ethic. Base upon the balance of benefit and
being sustainable of  all stakeholders, the Company also
develops itself to be proper with the change in social and
economy and to establish the efficiency and capacity of
business management. Furthermore, in order to expand its
business and create trust to shareholders, investors and
other stakeholders, the Company also complies with the
Good Corporate Governance policy of the Stock Exchange
of Thailand.

2. Fair Business Operation
The Company believes that the business operation
which bases upon moral, honesty, knowledge, capacity,
due care and being aware of the benefit of customers
shall create trust worthiness from all stakeholders. The
Company’s operation comprising of 2 key factors namely;
i) operating business with good inspiration, moral, efficiency
and capable which are the fundamental qualification of
each person; and ii) complying with all relevant rules and
regulation stipulated by the Company and other regulators.
These 2 parts are important to the business growth of
the Company, especially the business operation with good
inspiration shall establish trust to other party and ensure
that they shall be treated fairly and transparently as well
as whether there are rules and regulation or not. If only
rules and regulations are specified but the employees
lack of knowledge and understanding in such rules and
regulations, so that, the business operation shall not be
accomplished  as expected. In order to create trust and
standard of operation, therefore the Company produced
the work rule as the part of good inspiration creation to
its employees. This was to encourage all employees to
operate their work in line with moral, ethic and self control.
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3. การเคารพสิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม

ตราสารหนี้ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น และทีมด้าน
การตลาดที่พร้อมให้ความรู้และค�ำปรึกษากับผู้สนใจลงทุน โดย
แบ่งความรับผิดชอบตามกลุ่มลูกค้าระดับสถาบันและรายบุคคล
อย่างชัดเจน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามขีดความสามารถใน
การลงทุน นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นาระบบ Smart Services ได้แก่
Smart Trade หรือการบริการธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลา
และสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น Smart Tele
(การท�ำธุรกรรมผ่านทางระบบโทรศัพท์) และ Smart Track ใน
รูปแบบการสัง่ ซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์ม Bill Payment
โดยไม่ต้องยุ่งยากในการส่งเอกสารมายังบริษัท การขยายการ
ให้บริการโดยเปิดสาขาของเอ็มเอฟซีที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะรวมทั้ง
ได้ขยายช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Network ทาง www.
twitter.com/mfcfund และ www.facebook.com/pages/mfcfunds
นอกจากนี้ MFC fun (d) café ซึ่งเป็นศูนย์บริการนักลงทุน
ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 1 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ภายใต้
แนวคิด “Knowledge Society” และยังเป็นศูนย์กลางการให้
บริการด้านการลงทุน ข่าวสารความรู้ ในบรรยากาศทันสมัยเป็น
กันเอง
บริษัทยังได้จัดกิจกรรม MFC Fund Family เพื่อให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้มโี อกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์รว่ มกัน
เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน เช่น การวาดรูปเพื่อสร้างสมาธิ
การสนทนาธรรม การท�ำอาหารญี่ปุ่น การจัดแจกันดอกไม้
เป็นต้น
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมพาลูกค้าท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ การจั ด งานถอดรหั ส ประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา และงานชมวัฒนธรรมสองธานี วิถีสองฝั่ง
เจ้าพระยา ซึง่ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ขอบคุณความไว้วางใจของ
ลูกค้าทีม่ ตี อ่ เอ็มเอฟซีตลอดมา
ในโอกาสครบรอบ 35 ปีในปี 2553 บริษัทได้จัดท�ำ 
Smart Wealth Magazine วารสารรายไตรมาส เพื่ อ เป็ น
สื่ อ กลางระหว่ า งบริ ษั ท และผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และลู ก ค้ า โดย
มอบสาระความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ข่าวสาร
ต่างๆ ของเอ็มเอฟซี ส�ำหรับเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ลงทุนและเนื้อหาสาระด้านไลฟ์สไตล์ ทั้งการพักผ่อนท่องเที่ยว
ความบันเทิง ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ จากแนวคิดของ
เอ็ ม เอฟซี ที่ มุ ่ ง หวั ง ให้ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น และลู ก ค้ า ได้ ป ระสบ
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ความส�ำเร็จจากการสร้างความมัง่ คัง่ ทางการเงิน ควบคูไ่ ปกับการ
บริษัทได้น�ำกลยุทธ์ Customer Centric การค�ำนึงถึง มีสขุ ภาพทีด่ ี รวมทัง้ การใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็น
บริษัทตระหนักถึงความส� ำคัญของการบริหารกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับ 5 ดาว ซึ่งหมายถึงผล เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความไว้วางใจของผู้ถือหน่วย
การด�ำเนินงานของกองทุนจะต้องดีอย่างสม�่ำเสมอ มีการบริหาร ลงทุน จึงได้มีปณิธานในการบริหารกองทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์
ที่ ดี แ ละการบริ ก ารที่ทันสมัย จากทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สูงสุดแก่ลูกค้าภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ทีต่ ดิ ตามข้อมูลเชิงลึกในการลงทุนด้านต่างๆ เช่น น�ำ้ มัน ทองค�ำ  และการเมืองของไทยและของโลก

บริ ษั ท ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานทุ ก คน ทุ ก ระดั บ ชั้ น
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของ
พนักงาน ดังนัน้ บริษทั จึงได้ดำ� เนินการในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1. บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ พ นั ก งานใช้ สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการสวั ส ดิ ก าร และคณะกรรมการกองทุ น ส� ำ รอง
เลีย้ งชีพ เพือ่ เป็นสิทธิเป็นเสียงของพนักงานในการดูแลสวัสดิการ
พนักงานทัง้ บริษทั
2. บริษทั จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงานทุกคนและ
ครอบครัว เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และการสนับสนุนด้านการศึกษาของ
บุตรพนักงาน เป็นต้น
3. เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
เพือ่ สร้างความสามัคคี และการท�ำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานทุกคนได้เข้าร่วม เช่น
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเพื่อสังคม และ
ชมรมต่างๆ
4. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ การดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพ และ
ความปลอดภัยในสถานที่ท�ำงาน บริษัทจึงจัดสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานทีด่ ี ให้มคี วามพร้อม และเป็นสถานทีท่ ำ� งานทีน่ า่ อยู่ เช่น
สถานทีร่ บั ประทานอาหาร สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
5. เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นา
ความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตใน
สายอาชีพ บริษัทจึงจัดการฝึกอบรม และให้ทุนการฝึกอบรม
กับพนักงาน
นอกเหนือจากสวัสดิการ กิจกรรม สภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน และการพัฒนาความรูข้ องพนักงานแล้ว เพือ่ ให้พนักงาน
ได้รับความเป็นธรรมในการท� ำงาน หากเกิดข้อผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงาน บริษัทจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อ
ไต่สวนข้อผิดพลาดและพิจารณาโทษอย่างเหมาะสม ของพนักงาน
ดังนี้
1. คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2. คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั
รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี สิ ท ธิ ใ นการอุ ท ธรณ์
และร้องทุกข์ต่อบริษัท ตามล�ำดับขั้นตอนที่บริษัทได้ก�ำหนด
ไว้เพือ่ ให้พนักงานมัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั ความเป็นธรรมอย่างดีทสี่ ดุ
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3. Respectful and Fair Treatment with Employee
The Company treats the employees in every level
fairly as well as respecting to their rights and liberties.
Therefore, the Company shall provide or arrange the
following matters to the employees:
1. Arranging the employees to elect the Welfare
Committees and the Provident Fund Committees for
supervising and monitoring welfare of the employees;
2. Having other welfares for the employees and
their families such as health insurance, life insurance,
provident fund and education subsidy for their children
etc.;
3. Organizing the joint activities among the
employees in order to create the unity and efficient
teamwork. Many activities were held for every employees
to join together such as New Year Party, Sport Day, Social
Activities and other Clubs etc.;
4. Providing to the employees the security and
safety in workplace. The Company also arranged the
workplace’s environment to be suitable and ready for work
such as breakout area, other facilities etc.
5. Providing the opportunity to every employee
to develop their knowledge and capacity for their career
path’s growth by organizing the seminars and sponsoring
the seminar scholarship to the employees.
Apart from the aforementioned welfares, activities,
workplace environment and knowledge development, the
following committees was set to investigate any operation
mistakes and to consider suitable penalty to any employee
who caused the mistake. This is to be fair for all employees.
1. The Investigation Committee;
2. The Discipline Committee.
Furthermore, to ensure that the employee shall obtain
the fair treatment, the Company allows the employees to
appeal and make a complaint to the Company according
to the Company procedure.

4. Responsible to Consumer
As recognizing the customer satisfaction and being
the five-star asset management company, the Company
adopted the Customer Centric Strategy. This means that
the fund performance shall be in a good level regularly as
well as having good management and up-to-date service of
the expertise team who monitors the intensive information
of any investment such as oil, gold, debt instrument, stock
MFC Asset Management Public Company Limited

both local and oversea etc. In addition, the marketing team
which is classified into 2 teams; individual investor team and
institution team, shall be ready to educate and advise to
any investor who has difference in the investment capacity.
Moreover, the Company also developed the Smart Services
System namely Smart Trade or electronic transaction service
to enable the customer in accessing the information all
the time. The Smart Tele (the transaction via telephone)
and the Smart Track by using bill payment were set to
facilitate the customer for trading the investment unit
conveniently and avoiding any difficulty in delivering the
document to the Company. In addition, the Company also
expanded its service by establishing the branch at Central
Plaza, Changwattana including to expand its communication
via the social network : www.twitter.com/mfcfund and
www.facebook.com/pages/mfcfund.
Furthermore, with the concept “Knowledge Society”,
MFC fun (d) café located at G Floor, Column Tower,
Ratchadapisek Rd., was created as the investor service
center as well as investment, information and knowledge
service center under cozy and modern environment.
The Company also organized the “MFC Fund Family”
for all unitholders to attend life style activity as the same
family such as draw for contemplation, drama talking,
Japanese food cooking and florist class etc.
In the previous year, the Company arranged the
cultural trips for the customer namely the Ayudhaya History
Decryption and the Cultural Trip of Two Capitals along
Chaopraya River. This was to thank the value customers
who always have trust worthiness with MFC.
According to 35th anniversary in 2010, the Company
publishes the quarterly magazine “Smart Wealth Magazine”
as being the mediator between the Company, the investment
unitholder and the customer. Based upon the concept of
MFC which intends to provide the investment unitholder
and customer to have financial wealth together with healthy
and happy life. The magazines have been arranged  the
individual investment plan knowledge and MFC’s news
being useful for investment decision including life style
information; trip, entertainment and healthcare.
The Company realizes how importance of the fund
management in creating qualified return deserved for the
customer’s trust. Therefore, the Company has put the
determination of fund management for the best interest of
the customer under fluctuated situation both in Thai and
global economic and also politic circumstances.
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ทั้ ง นี้ ผลงานของบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ
สากล ได้แก่
1. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิม่ ค่าหุน้ ระยะยาว (MV-LTF)
ได้รางวัล Morningstar Awards Thailand 2009 ประเภทกองทุน
หุน้ ขนาดใหญ่
2. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทอี นิ คัมโกรทฟันด์ (M-BT)
ได้รางวัลกองทุนผสมที่มีผลการด�ำเนินงานดีที่สุดในระยะเวลา
5 ปี จาก The Post-Lipper Thailand Fund Awards 2010
รวมทัง้ เอ็มเอฟซีได้รบั รางวัลประเภทกลุม่ กองทุนผสมยอดเยีย่ ม
ระยะเวลา 3 ปี จาก The Post-Lipper Thailand Awards
2010 อีกด้วย

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และได้
ตั้งปณิธานของการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตัวอย่าง
ที่ ดี ใ นการช่ ว ยพั ฒ นาตลาดเงิ น และตลาดทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
ด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมด้านต่างๆ ตลอดจนการเป็นผู้น�ำในการให้ความรู้ด้านการ
ลงทุนผ่านการจัดสัมมนาอย่างต่อเนือ่ ง
โครงการ MFC Talent Award
บริษทั ได้จดั ท�ำโครงการ MFC Talent Award ขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี 2547 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในธุรกิจจัดการกองทุน เพื่อพร้อมเข้า
สู่ตลาดวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาตลาด
เงินตลาดทุนของประเทศ
กิจกรรมภายใต้โครงการ MFC Talent Award ได้กำ� หนด
ขึน้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ทเี่ ยาวชนนิสติ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ ซึ่งจะเน้น
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อาทิ การให้ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับ
การบริ ห ารจั ด การกองทุ น การให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมได้ แ ข่ ง ขั น
การบริหารกองทุนด้วยการปฏิบัติจริงจาก Simulation Game
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การดูงานที่สถาบันการเงินชั้นน�ำ  รวมทั้ง
ความรูด้ า้ นจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ยิ่งส�ำหรับบุคลากรที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงิน
การลงทุนที่จะต้องอยู่บนความเชื่อมั่นและไว้วางใจ โดยวิทยากร
ผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการบริหารกองทุนของบริษทั รวมทัง้
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน
ชั้ น น�ำ มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ และความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
อบรม เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
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โดยโครงการดังกล่าวมีเงินรางวัลและโอกาสในการศึกษา
ดูงานในต่างประเทศมอบให้กบั ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศส�ำหรับ
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และประกาศนียบัตรส�ำหรับ
ผูผ้ า่ นการอบรมทุกคน นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนือ่ งให้มคี วามเข้มข้นในเนือ้ หาวิชา และทันต่อสถานการณ์การ
เงินการลงทุนและสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของเยาวชน
ให้พร้อมก้าวทันต่อตลาดวิชาชีพ
ปัจจุบนั มีผผู้ า่ นการอบรมโครงการดังกล่าวไปแล้ว 6 รุน่
รวมกว่า 300 ราย โดยมีจำ� นวนสถาบันการศึกษาและนิสติ นักศึกษา
จากทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นทุกรุ่น
และผูผ้ า่ นการอบรมโครงการมีโอกาสดีทจี่ ะก้าวเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
การเงินการลงทุน

การสนั บ สนุ น ทุ น แห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
“ศาสตรเมธาจารย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)”
บริ ษั ท ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น แห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
“ศาสตรเมธาจารย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)” เพื่อสานต่อยอดแนวคิดกิจกรรมเพื่อสังคม
“เอ็มเอฟซี สร้างสรรค์มันสมองไทย” ในโอกาสส�ำคัญครบรอบ
72 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการมอบ
ทุนส�ำหรับงานวิจัยทางวิชาการระดับสูงให้แก่ศาสตราจารย์ที่มี
ผลงานดีเด่น เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม การศึกษา ภาคธุรกิจ
และการพัฒนาประเทศ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท เล็ ง เห็ น ถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของบุคลากรในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนงานวิจัย
เชิงวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่จะเป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับ
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า อันเนือ่ งมาจากบุคลากร
ที่ทรงคุณค่าจะเป็นพลังส� ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้รุด
หน้า และก้าวทันต่อสถานการณ์ทผี่ นั เปลีย่ นในอนาคต ตลอดจน
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและได้รับการเผยแพร่
ได้แก่
� โครงการวิจยั เพือ่ ชีน
้ ำ� สังคม เช่น การพยากรณ์วฏั จักร
ธุรกิจในประเทศไทย
� โครงการวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ด ้ า นวิ จั ย และผลิ ต
บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ เรื่องการระบุฟังก์ชั่น
อรรถประโยชน์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ของบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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The performances of Company which are qualified
international standard are as below:
1. MFC Value Long Term Equity Fund (MV-LTF)
was granted the Morning Star Awards Thailand 2009 for
the large equity fund type;
2. MFC – BT Income Growth Fund was granted
the award from the Post-Lipper Thailand Fund Awards
2010 from the mix fund having best performance during
the past 5 years and the best mix fund during the past
3 years.

5. Jointly Developing Community and Society
The Company recognizes as the part of the society
so that it determines to be the good pattern of the asset
management company in developing money market and
financial market by; education sponsor, human resource
development, assisting the community and society in the
various aspects including to be the leader in educating
the investment knowledge through organizing the seminar
continually.
MFC Talent Award
The Company has organized MFC Talent Award
since 2004 consecutively. As for the main fundamental in
enhancing Thai capital market, thus its objective has been
to give back the society by improving the fund management
skill to be ready for those who wish to enter into the
capital market.
To extend benefits for all youth, students from
any universities were recruited to enroll in the program.
The Company realizes that all activities under MFC Talent
Award project has to be set up based upon theory and
practical scheme to provide the principle knowledge of fund
management and develop the simulative competition among
the candidates, team building activities and the leading
financial institution field trip. In addition, the business ethic
was the most significant as long as the people engaging
in the financial and investment business shall rely on trust
and confidence. Therefore, the Company invites the guest
speaker who is specialist in fund management business
as well as professor from educational institutions and the
expert from financial institutions to provide professional
ethic and transfer know-how to the candidates. In doing
so, the audiences are able to use these perceptions and
guidance for engaging business in the near future.
MFC Asset Management Public Company Limited

The awards of aforementioned project in Bachelor
degree and Master degree level are cash and oversea
training for the winner and the runner up respectively. By
this opportunity, the Company also gives the certification
to all candidates. Moreover, in order to improve the
qualification of the youth, the Company has developed
and modernized its program to be intensive reflecting the
financial, investment and economic situation.
Currently, there are 6 graduated classes for over
300 attendants. In addition the number of the educational
institution and student from around the country   also
increases in every class. The attendant candidates who
pass this training shall have the good opportunity in access
to the investment and financial industry.

The sponsorship of academic excellence
scholarship “Chair Professor by MFC Asset
Management Public Company Limited”

According to the 72nd anniversary of establishment
Thammasat University, the Company is a sponsor of
academic excellence scholarship “Chair Professor by
MFC Asset Management Public Company Limited”. This
project is to prolong the social activity perception “MFC
Thai Intelligent Brain”. The scholarship shall be devoted
to the professor who has the excellence work and shall
be use for developing high level academic research. The
scholarship receiver have to produce and publish academic
work which is innovative and beneficial to society, education,
business sector and develop the country.
The Company recognizes the development of
education quality for individual in every level. The academic
researches are the new know how, which are the significant
fundamental for developing country. As the valued human
resource shall be dynamic in driving the country efficiency
and catch up the upcoming event as well as comparable
with other civilized country.
The reports which have been useful and published
to public are as follows;
� The social guidance research project such as the
forecasting the business cycle in Thailand;
� The research project to support professor in
producing research and publishing article in academic
magazine Re: The useful function for studying personal
behavior in avoiding risk”;
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รายงานประจ�ำปี 2553
� โครงการหนังสือและต�ำรา เช่น ลงทุนดี มีสขุ ใจ การ

พยากรณ์หนุ้ ไทยในช่วงตลาดผันผวน
� โครงการ การประชุมทางวิชาการ “ศาสตราจารย์สงั เวียน
อินทรวิชยั ด้านตลาดการเงินไทย”
� โครงการเสริ ม สร้ า งบรรยากาศทางวิ ช าการเพื่ อ การ
วิจัย โดยจัด Workshop เพื่อเสนอผลงานวิจัยด้านการบริหาร
เงิน 10 ครัง้
� โครงการบรรยายทางวิชาการแก่สงั คม เช่น ความเชือ่
และความจริงเกีย่ วกับ SET50 และ SET50 Futures, Tips :
พันธบัตรรุน่ Super Safe

การบริ จ าคเงิ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาและ
ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมในด้ า นต่ า งๆ จากรายได้ จ ากค่ า
ธรรมเนียมของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์
กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี อิ ส ลามิ ก ฟั น ด์ เป็ น กองทุ น
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้ง
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีนโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งกองทุนได้
หารือในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ตาม
หลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุน ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้จากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
อิสลามิก ฟันด์ จะบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ โดยใน
ปี 2552 - 2553 มีรายละเอียดดังนี้
� โครงการกองทุนเพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาเรียน

ดี 3 ทุน และนักศึกษายากจน 4 ทุน ของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
� โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าฉาง จ. ระนอง

การจัดสัมมนา MFC Finance Forum

บริษทั ได้จดั งานสัมมนา MFC Finance Forum ส�ำหรับ
ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุน แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน สถาบันองค์กรต่างๆ ผู้สนใจด้านการลงทุน
และสือ่ มวลชน เพือ่ เผยแพร่องค์ความรูใ้ หม่ๆ ของวงการตลาดทุน
ให้เป็นประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อกลุ่มต่างๆ เป็นประจ�ำอย่าง
ต่อเนือ่ งอย่างน้อยปีละ 3-4 ครัง้ นอกจากนีย้ งั มีการจัดงานสัมมนา
ให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่พนักงานบริษัท องค์กร รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ อีกด้วย

การจัดสัมมนา Living Wealth, Living Well
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บริษทั จัดสัมมนาเพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการดูแลรักษาสุขภาพ
การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการวางแผนการ
ลงทุนส�ำหรับลูกค้าวัย 40 ปีขนึ้ ไป เพือ่ เตรียมพร้อมส�ำหรับการ
ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยเริ่มจัดต่อเนื่องมา
ตัง้ แต่ปี 2552

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 35 ปี

ในโอกาสครบรอบ 35 ปีในปี 2553 บริษทั เอ็มเอฟซีได้
จัดกิจกรรม “Yes We Can! วิง่ 10+1 กิโลเมตร” โดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และพนักงาน รวมทั้งบริษัทในเครือ ร่วมวิ่งมาราธอน
10+1 กิโลเมตร จากศาลพันท้ายนรสิงห์ไปยังจุดหมายปลาย
ทาง ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
เพื่อแสดงถึงพลังความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ที่จะแปรเป็นศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ สร้างความประทับใจแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
และลูกค้าบริษัท ซึ่งผู้บริหารและพนักงานยังได้ร่วมแสดงน�ำ้ ใจ
ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวจ�ำนวน
90 ทุน เพือ่ สนับสนุนเยาวชนให้มโี อกาสทีด่ ที างการศึกษา
บริษัทยังได้น� ำคณะสื่อมวลชนร่วมมอบเครื่องอุปโภค
บริ โ ภค ข้ า วสารอาหารแห้ ง และผ้ า ห่ ม แก่ ค รู แ ละนั ก เรี ย น
พร้อมเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา ณ ศูนย์
การเรียนพิเศษแม่ฟา้ หลวง หมูบ่ า้ นโคนมพัฒนา ต. ห้วยสัตว์ใหญ่
อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
บริ ษั ท ได้ ม อบเงิ น เพื่ อ สมทบทุ น มู ล นิ ธิ ก ฤตานุ ส รณ์ ใ น
พระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาของบุตรธิดาของ
ทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ และอาสาสมัครทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกัน
ประเทศชาติจนได้รบั บาดเจ็บ เสียชีวติ หรือทุพพลภาพ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรผ่านการรณรงค์
เรือ่ งการประหยัดพลังงาน ได้แก่ โครงการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า
ทั่วทั้งองค์กร การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานหรือตอน
พักเที่ยง โครงการรณรงค์ใช้กระดาษ recycle และการพิมพ์สี
โดยไม่จำ� เป็น รวมทัง้ การจัด Big Cleaning Day เพือ่ ให้มกี ารดูแล
จัดพื้นที่ส�ำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้
พนักงานทุกคนมีจิตส�ำนึกในการประหยัดพลังงาน รักษาสภาพ
แวดล้อมทีด่ ขี ององค์กร
นอกจากนี้ ในการจัดท�ำวารสาร Smart Wealth Magazine
บริษทั ยังได้เลือกใช้กระดาษ Eco Value ซีง่ เป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ทางการเกษตรทีใ่ ช้แล้ว และน�ำมาหมุนเวียนท�ำใหม่ 100% โดย
ไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
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� Book and Textbook Project such as “Thai Stock

Forecast during fluctuated situation”;
� Academic meeting project “Professor Sangwian
Indrawichien Thai Financial Market”;
� The project to improve academic atmosphere for
research; 10 workshops presenting financial management
research works; and
� The academic lecture project such as the believe
and the truth about SET 50 and SET 50 Futures, tips :
Super Safe Bond.

how to live and care their health after retirement. This
seminar has held since 2009 continually.

Sponsoring the scholarship for the occasion
of 35th anniversary

To celebrate 35th anniversary, the Company set the
activity “Yes We Can! 10+1 KM.”. By this opportunity,
the executive officers and staffs including its affiliated
company join the marathon 10+1 kilometers having the
distance from San Puntai Norasing to Klong Pitayalongkorn
School, Bangkunthien District, Bangkok. The objective of this
The donation for scholarship and social activity is to express the spirit and unity of all staffs which
support from the management fee of MFC shall be transformed to be the efficiency in management
Islamic Fund
and operation as well as creating the impression of the
MFC Islamic Fund was formed to reflect the unitholders and customers. Occasionally, in order to
requirement of investors who wish to invest in any kind support the youth’s education, the executive officers and
of securities having a good yield including but not limited staffs sponsored 90 scholarships to the students of the
to the equity listed in the Stock Exchange of Thailand. Its aforementioned school.
investment policy shall comply with the Islamic law, the
The Company also joined together with the news
Sharia Committee shall advise and approve all securities in reporters to donate the consumer goods, rice, dried food
its securities universe. Besides the part of management fee and blanket to students and teachers at the Center of
shall be donated to assist the society in various aspects.   Academic Mae Fah Laung, Konom Patana Village, Huay Sat
The donation in 2009 – 2010 are as follow;
Yai Sub-district, Huahin District, Prajuabkirikhan Province.
� 3 Scholarship for student with good academie By this chance, they learnt life style and culture of hill
record and 4 Scholarship for students in – need.
people.
� Developing library project at Baan Ta Chang school,
The Company donated to Kristanusorn Foundation
Ranong Province.
under the Royal patronage in order to subsidy the
scholarship for sons and daughters of police officers,
MFC Finance Forum
government officers, and volunteers who injured, died or
The Company Provide knowledge in economy, disable causing from protecting the country.
finance and investment to the unitholders, other organizations
and institutions, investors and mass medium, by annually 6. Environment Conservation
holds the seminar “MFC Finance Forum” at least
The Company focuses on the importance of
3-4 times successively. In addition, It also intends natural and environment conservation. It started from
to publish the new innovation and know-how of capital internal organization through the energy saving campaign;
market to other related sectors. Furthermore the by reducing of using electricity, turn off  computer monitor
Company also organizes other seminars which provide during lunch time, using recycled paper and no colored
investment knowledge to the Company employees, print except necessary. The “Big Cleaning Day” was
other organization and state enterprises.
set to clean up and organize the office under the concept
of cultivating the awareness of energy saving and
Living Wealth, Living Well
environment conservation in the organization.
The Company has organized the seminar focusing Furthermore, the Smart Wealth Magazine has made from
the preparation for enjoying life and healthy to the the Eco Value paper which is the production of recycling
40-year customers group regarding their investment plan and agricultural waste material without using new plants. Thus,
it is for the purpose of becoming environment friendly
production.
MFC Asset Management Public Company Limited
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7. นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นผู้น�ำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านการลงทุนมาโดยตลอด นอกจากจะเป็นการพัฒนากองทุนรวม
ให้ มี ค วามหลากหลายด้ า นนโยบายการลงทุ น ทั น ต่ อ สภาพ
เศรษฐกิจและการลงทุน เพือ่ เป็นทางเลือกแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ยังได้พฒ
ั นารูปแบบของกองทุนให้สามารถสนับสนุนการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม ได้แก่
1. กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ (MFC
Energy Fund) เป็นกองทุนรวมกองทุนแรกของไทยที่ได้รับ
การจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายการพั ฒ นา และส่ ง เสริ ม
ธุ รกิ จ ด้ า นพลั ง งานทดแทน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ ายการ
น�ำเข้าพลังงาน ตลอดจนลดภาวะการเกิดเรือนกระจกซึ่งน�ำไป
สูโ่ ลกร้อน เอ็มเอฟซีได้เปิดตัวกองทุนดังกล่าวไปเมือ่ ปี 2550 ด้วย
มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท อายุโครงการ 10 ปี ขณะนี้
ได้ระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันได้ประมาณ 2,500 ล้านบาท
จากกลุม่ สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบัน และกลุม่ ธุรกิจพลังงาน
รวมทัง้ หมด 12 แห่ง กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนทีม่ นี โยบายการ
ลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในบริษัทที่ด�ำเนินกิจการ
เกีย่ วข้องกับพลังงาน พลังงานทดแทนและธุรกิจทีม่ สี ว่ นสนับสนุน
นโยบายของรัฐด้านพลังงานโดยขนาดเงินลงทุนประมาณ 50-500
ล้านบาท เพือ่ ช่วยพัฒนาการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) จากแหล่งทรัพยากรภายในประเทศ ซึ่งเป็นพลังงาน
สะอาดที่ ส ามารถช่ ว ยลดการปล่ อ ยก๊ า ซพิ ษ จากการเผาไหม้
ของเชือ้ เพลิงฟอสซิลทีก่ อ่ ให้เกิดสภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์
เรือนกระจก
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2. กองทุ น เปิ ด เพื่ อ พั ฒ นาและฟื ้ น ฟู กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami Recovery Fund) กองทุน
ดังกล่าวได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของกระทรวงการคลัง
เพื่อช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ซึง่ ต้องการความช่วยเหลือทางด้านเงินลงทุนเพือ่ ฟืน้ ฟูกจิ การอย่าง
เร่งด่วนเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งถึงสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือร่วมลงทุน
จากธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารออมสิน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,700 ล้านบาท
กองทุนสึนามิ รีคฟั เวอรี่ ฟันด์ เริม่ เข้าไปช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์สนึ ามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ ตัง้ แต่
ปี 2548 โดยเน้นลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ทไี่ ด้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์สนึ ามิ จ�ำนวน 20 ราย
ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัด กระบี่ 1 ราย
จังหวัดภูเก็ต 5 ราย และจังหวัดพังงา 14 ราย
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตาม
ปกติแล้ว ทัง้ หมด 19 ราย
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7. Social Responsibility Innovation

The Company determines to be the leader in
investment innovation. Apart from developing fund in
various investment policies, being proper with the economic
situation and being choices of the investors, the Company
also develops the type of fund to collaborate the society
namely;
1. MFC Energy Fund is the first mutual fund
in Thailand having objective to support the policy in
development of alternative energy business. This shall
reduce the expenditure of energy import and greenhouse
effect causing the global warming. MFC has launched this
fund since 2007 having the project size at Baht 4,000
million with fund term 10 years. Currently the fund raised
its capital totaling Baht 2,500 million from 12 institution
investors; financial institution and energy business
sectors. The investment policy is to direct invest in any
company engaging in energy or alternative energy business as
well as the business collaborating the government campaign
in energy saving. The investment capital investing in
each project shall be Baht 50-500 million approximately.
The fund is a part of developing renewable energy
from domestic resource which is the clean energy and

MFC Asset Management Public Company Limited

able to reduce the CO2 emission causing the global
warming and greenhouse effect.
2. Tsunami Recovery Fund As from the Ministry
of Finance’s policy, this fund has been established
to assist any entrepreneur who damaged from the
Tsunami in 6 southern provinces. Especially the tourist
businesses, as urgency matter, needed the financial
subsidy in order to recover their business. This fund was
collaborated by Thai commercial banks, Government Saving
Bank and the Stock Exchange of Thailand with a fund
size totaling Baht 2,700 million. Tsunami Recovery Fund
has assisted the entrepreneur since 2005 and focused on
investing in medium and large tourist businesses totaling
20 entrepreneurs comprising of 1 hotel business in Krabi
Province, 5 businesses in Phuket Province and 14 hotels in
Phang-nga Province. Currently there are 19 entrepreneurs
who are able to resume their business.
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Corporate Social Responsibility Activities
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

เอ็มเอฟซี จัดงานสัมมนา MFC Finance Forum เรื่อง “Investment Strategy in the Year of the Tiger” และ
เรื่อง “จัดพอร์ตการลงทุนครึ่งปีหลัง 2553” เพื่อแนะแนวทางกลยุทธ์ในปีเสือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
MFC organized MFC Finance Forum on “Investment Strategy in the Year of the Tiger” and on “Portfolio Allocation
for the half year of 2010” to introduce strategy for the Tiger year to unitholders and interested persons.
เอ็มเอฟซี จัดงานสัมมนา “MFC Living Wealth-Living Well 2” แนะนำ�การ
บริหารความมัง่ คัง่ พร้อมศิลปะการใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขทัง้ กายและใจ สำ�หรับ
เตรียมการก่อนเกษียณอายุ
MFC organized a seminar on “MFC Living Wealth-Living Well 2”
to introduce wealth management and the art of living healthily and
mentally before retirement age.

เอ็มเอฟซี มอบรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ MFC Talent Award 6 พร้อมนำ�เยาวชนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทัศนศึกษา
สถาบันการเงินชั้นนำ� ณ ประเทศฮ่องกง
MFC awarded to the winner of MFC Talent Award 6 and arranging the educational trip for the winner and the
runner up of the youth team at the leading Financial institution, Hong Kong.
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เอ็มเอฟซี ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งชาติปี 2553
ซึ่ ง เป็ น โครงการพั ฒ นาสุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลที่ พิ ก ารทาง
สมองและปัญญา
MFC coordinated in supporting National Special Olympic Sport 2010 which
is a health development project for the life of the handicapped
persons.

เอ็มเอฟซี มอบทุนศาสตรเมธาจารย์แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นปีที่สอง และร่วมจัดงาน
สัมมนาวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านวิศวกรรมการเงินสู่สังคม
MFC presented the fund on MFC Asset Management Chair Professor to the Commerce and Accountancy Faculty,
Thammasat University for the second year and coordinated in organizing an educational seminar on financial
engineering to the public.
เอ็มเอฟซี และคณะสื่อมวลชนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหาร
แห้ ง และผ้ า ห่ ม แก่ ค รู แ ละนั ก เรี ย น ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นพิ เ ศษแม่ ฟ้ า หลวง
หมู่บ้านโคนมพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
MFC and mass media jointly gave consuming products such as rice,
dried food and blankets to teachers and students at Mae Fah Luang
Education Center, Mooban Konom Pattana, Huay-sat-yai Sub-district,
Hua Hin District, Prachuab-kirikhan Province.

เอ็มเอฟซีและพนักงานร่วมมอบทุนการศึกษาจำ �นวน 90 ทุนๆ ละ 1,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
MFC and staffs presented 90 educational funds at Baht 1,000.00 each to students of Klongpittaya-longkorn School,
Bangkhunthien District, Bangkok.
MFC Asset Management Public Company Limited
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บุคลากร
ณ สิน้ ปี 2553 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้ 220 คน ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวน 2 คน นอกเหนือจากผู้บริหาร
ระดับสูงแล้วมีเจ้าหน้าที่สังกัดกรรมการผู้จัดการ จ�ำนวน 1 คน
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน จ�ำนวน 3 คน สายแผนงานและ
ก�ำกับดูแล จ�ำนวน 17 คน สายการขายและการตลาด จ�ำนวน
87 คน สายบริหารกองทุน จ�ำนวน 34 คน สายปฏิบัติการ
และบริหารทั่วไป จ�ำนวน 57 คน และสายพัฒนาธุรกิจ จ�ำนวน
19 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวม
ผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 236 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน
โบนัส และเงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)

การพัฒนาพนักงาน

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
จึงมีการก�ำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มี
ความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงาน
ได้เข้ารับการอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอกที่เชี่ยวชาญทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และร่วมกันผลักดันให้องค์กร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) รวมทัง้ บริษทั
ยังคงเน้นย�้ำให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
พนักงานดังนี้
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1. ก�ำหนดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของ
บริษัทโดยเน้นความรู้ด้าน Management Skills, Business
Conceptual Skills และ Technical Skills
2. พัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านภาษาอังกฤษ เพือ่
เตรียมความพร้อมของพนักงานในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
3. เพิม่ โอกาสในการเรียนรูแ้ ละเพิม่ ศักยภาพของพนักงาน
โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
3.1 หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)
3.2 หลักสูตร Certified Investment and Securities
Analyst (CISA)
3.3 หลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)
3.4 หลักสูตร Chartered Alternative Investment
Analyst (CAIA)
3.5 หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP)
และยังส่งเสริมการสอบเพือ่ ให้พนักงานได้รบั ใบอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการและความปลอดภัย
แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน นอกเหนือจากตามที่
กฎหมายระบุไว้ อาทิเช่น
1. การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกัน
ชีวิต แก่พนักงานและครอบครัว
2. สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตา ของพนักงาน
3. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร ของพนักงาน
4. การจัดสัมมนาและกิจกรรมพนักงานประจ�ำปี
5. การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับพนักงานประจ�ำปี
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม
และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
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Human Resources
As the end of 2010, there were 220 employees
in the Company consisting of 2 Senior Executives. Apart
from the said senior executives, there were also some
employees joining other units/divisions, including 1 personnel
for the President Office, 3 personnel for the Internal Audit
Department, 17 personnel for the Corporate Planning and
Monitoring Division, 87 personnel for Sale and Marketing
Division, 34 personnel for Fund Management Division,
57 personnel for Operation and General Administration
Division and 19 for Business Development Division.

Total Staff Remuneration

In 2010, the Company’s expenses in terms of staff
remuneration (including all executives) was Baht 236 million
(paid through fixed salaries, bonuses, and contribution of
provident fund)

Human Resources Development

The Company recognizes in developing its staffs’
potential by planning human resources development in
harmonizing with the Company’s vision, mission and
core value. To accomplish such goal, the employees are
intentionally developed to be a professional as qualified in
the international standard. The Company also encouraged
its staffs to attend external seminars organized by a
proficient institutes, both domestic and foreign.  Moreover,
the Company has a target on turning to be ‘Learning
Organisation’ and highlights all employees to perform their
duties in compliance with the Good Corporate Governance
Principles and business ethics.
In 2010, the Company’s activities in connection
with the human resources development were as follows:

MFC Asset Management Public Company Limited

1. Provided training programs especially in the
management skills, business conceptual skills, and technical
skills;
2. Improved the employees’ English proficiency
to be ready for supporting the Company’s international
business expansion.
3. Increased learning opportunities of employees
and developed their potentialities by providing scholarships
for the following programs:
3.1 Chartered Financial Analyst (CFA)
program
3.2 Certified Investment and Securities
Analyst (CISA) program
3.3 Financial Risk Manager (FRM) program
3.4 Chartered Alternative Investment Analyst
(CAIA) program
3.5 Certified Financial Planner (CFP) program
In this connection, the Company also supported the
employee’s examinations in acquiring licenses relating to
the Company’s business.
In addition to those prescribed by laws, the
Company also regularly provided its employees and their
families’ welfare and safety for a good living qualities of
the employees during the continually changing of economic
circumstances, such as:
1. Providing the insurance on health, loss, and
life contracts for the benefits of the employees and their
families annually;
2. Providing dental and optical welfare;
3. Contributing educational support for the
employees’ children;
4. Organizing trainings and seminars annually;
5. Having the new year party for the employees;
6. Organizing supporting activities to encourage
the employees’ creativity as well as participating into the
company’s management and development; and
7. Arranging the employees’ health supporting
activities.
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การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่ 1/2554 เมื่ อ
วันที่ 20 มกราคม 2554 คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย ซึ่ ง การประเมิ น
ระบบการควบคุ ม ภายในดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยสาระส� ำ คั ญ
5 ส่วนด้วยกัน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความ
เสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ในเรื่องที่ท�ำการประเมินดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
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ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายบรรจง พิชญประสาธน์
ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขทะเบี ย น 7147 แห่ ง บริ ษั ท
เอ เอ็น เอส ออดิท จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั
ประจ�ำปี 2553 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า
ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อการแสดงความ
เห็นต่องบการเงินของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
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Internal Control
The Opinion of the Board of Directors

At the Board of Directors’ meeting No. 1/2554 on 20
January 2011, 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, information and reporting
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.

MFC Asset Management Public Company Limited

The Opinion of the External Auditor

The Company’s external auditor, Mr. Bunjong
Pichayaprasat, Certified Public Accountant Registration
No. 7147 of ANS Audit Co., Ltd., had examined the
Company’s financial statements for the year 2010 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 2010.
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็น
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งานก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเอื้ออ�ำนวยต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ (Good
Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�ำนวน
3 ท่าน โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีก�ำหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจ�ำเป็น
ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง   
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษัท 1 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานและการดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
2. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการ
เงินประจ�ำปี 2552 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และกฎหมายต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ
ระหว่างกัน
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5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพือ่ ขอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื ห้นุ
ประจ�ำปีครัง้ ที่ 37 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการ
ปฏิบตั งิ าน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว
เห็นควรเสนอแต่งตัง้ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 3500 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 3787แห่งส�ำนักงานบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั งิ านด้วยความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
และความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง

(นายโชคชัย อักษรนันท์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายกริช อัมโภชน์)
กรรมการตรวจสอบ

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
กรรมการตรวจสอบ
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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 monthly, however, if necessary,
the meeting may be convened more than once a month.
In 2010, 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.
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 2010
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;
MFC Asset Management Public Company Limited

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 2010.  The Audit Committee has considered
the past performance, independence, and the remuneration,
then, hereby proposes that the appointment of Mr. Atipong
Atipongsakul Certified Public Accountant Registration
No. 3500, or Mr. Bunjong Pichayaprasat Certified Public
Accountant Registration No. 7147, or Mr.Thirdthong
Thepmongkorn Certified Public Accountant Registration
No. 3787 each of which from ANS Audit Co., Ltd. as
the Company’s Auditor for the financial year 2011. 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.  
In addition, the proposed auditor has no relationship
with the Company or its subsidiaries.
In conclusion, the Audit Committee believes that  
the current internal control and internal audit systems
of the Company are sufficient. The Company’s financial
reports, the performance of the Company, and the
disclosure of information including connected transactions
are sufficient, appropriate, accurate, and in accordance
with the applicable laws.

Mr. Chokchai Aksaranan
Chairman of the Audit Committee

Mr. Krit Umpote
Member of the Audit Committee

Mr. Boonchai Chokwatana
Member of the Audit Committee
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จ�ำนวน 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ล�ำดับ

ชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)

รวม

หมายเหตุ

1.

ดร.โชคชัย

อักษรนันท์

0

1

0/10

เริ่มเดือน พ.ย. 53

2.

นายอดิศร

ธนนันท์นราพูล

10

10

10/10

สิ้นสุดเดือน ต.ค. 53

3.

นายกริช

อัมโภชน์

12

12

12/12

4.

นายบุญชัย

โชควัฒนา

9

12

9/12
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Audit Committee’s Meeting

In the year 2010, there were 12 meeting. Detail of the attendance of the Audit Committee’s member
are as follow :

Audit Committee Attendance Record
NO.

Name

Attendance

Amount

Total

Note

1. Dr. Chokchai

Aksaranan

0

1

0/10

Start Nov 2010

2. Mr. Adisorn

Thananan-narapool

10

10

10/10

Unil Oct 30, 2010

3. Mr. Krit

Umpote

12

12

12/12

4. Mr. Boonchai

Chokwatana

9

12

9/12

MFC Asset Management Public Company Limited
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) (MFC) และบริษัทย่อย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (MFH) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2553 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. ธนาคารออมสิน (GSB)

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน
MFH
มูลค่า 1

MFC

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
MFC

ข้อมูลอื่น 2

GSB
ถือหน่วยลงทุน
ของ MFC

-

9,985.27
ล้านบาท

-

-

MFH ฝากเงินกับ
GSB
(ฝากประจำ�)

57
ล้านบาท

อ = 1.85%

2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี
กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
(CGS)

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
MFC

CGS
ถือหน่วยลงทุนของ
MFC

-

0.79
ล้านบาท

-

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
(GHB)

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10%
ของทุนจดทะเบียน

MFC
ฝากเงินกับ GHB
(ฝากประจำ�(3))

-

0.23
ล้านบาท

อ = 0.25%3

MFC
ฝากเงินกับ GHB
(ฝากประจำ� - under
private fund)

-

100
ล้านบาท

อ = 3.00%

MFC
ฝากเงินกับ KTB
(ออมทรัพย์)

-

16,296.56 อ = 0.25%
บาท

KTB
ถือหน่วยลงทุนของ
MFC

-

576.20
ล้านบาท

4. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10%
ของทุนจดทะเบียน

-

หมายเหตุ :
1
มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2553
2
อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
3
อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.25%) ส�ำหรับเงินฝากเพื่อค�้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็น
สวัสดิการของพนักงานบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันโดยค�ำนึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ในการท�ำธุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการดังกล่าวว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
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บริษัทและถือเสมือนเป็นรายการที่กระท� ำกับบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระท�ำโดย
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Connected Transactions
Transactions with connected parties conducted by MFC Asset Management Public Company Limited and its
subsidiary MF Holdings Company Limited (“MFH”) in 2010 are summarized in the table below.

Name of connected
party

Relationship
with MFC

1. Government Savings
Bank (GSB)

Major shareholder

2. Country Group
Securities (CGS)
3. Government Housing
Bank (GHB)

4. Krung Thai Bank
(KTB)

MFC

Type of transaction with
Other
MFH
Transaction
Value 1 Information 2

GSB invested in
funds under MFC’s
management

-

Baht 9,985.27
million

-

-

Fixed deposit
with GSB
(Under MFH
Private Fund)

Baht 57
million

i = 1.85%

CGS invested in
funds under MFC
management

-

Baht
0.79
million

-

One of MFC’s major
Fixed3 deposit
with GSB (MFC)
shareholders
(Ministry of Finance)
held more than held MFC Fixed deposit
more than 10% of GHB’s with GSB (Under
Private Fund)
registered capital

-

Baht 0.23
million

i = 0.25%3

-

Baht 100
million

i = 3.00%

One of MFC’s major
MFC Savings
shareholders
deposit with KTB
(Ministry of Finance)
held more than 10% of
KTB’s registered capital

-

Baht 16,296.56
million

i = 0.25%

KTB invested in
funds under MFC
management

-

Baht 576.20
million

-

Major shareholder

Notes :
1
Value as at 31 December 2010.
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

MFC Asset Management Public Company Limited

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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การถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการและคณะจัดการ
Holding of MFC Shares by Directors and The Management
Commmittee
รายชื่อ
Name

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2553
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2553)
Number of MFC Share Held in 2010
(Closing of the Share Register
Book on 30 December 2010)

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2552
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2552)
Number of MFC Share Held in 2009
(Closing of the Share Register
Book on 30 December 2009)

คณะกรรมการ / Board of Directors
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
Mr. Narongchai Akrasanee
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
Mr. Lersak chuladesa
นายวัชรา ตันตริยานนท์
Mr. Vachara Tuntariyanood
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 25 มี.ค. 53)
นายยงยุทธ ตะริโย
Mr. Yongyuth Tariyo
นายสดาวุธ เตชะอุบล
(Mr. Sadawut Taechaubol)
นายบี เตชะอุบล
Mr. Bee Taechaubol
(ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 20 เม.ย. 53 - 30 ส.ค. 53)
พล ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
POL. GEN. Adul Sangsingkeo
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 ก.ย. 53)
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai Pattanasukwasun
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 27 ก.พ. 53)
นายโชคชัย อักษรนันท์
Mr. Chokchai Aksaranan
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 พ.ย. 53)
นายกริช อัมโภชน์
Mr. Krit Umpote
นายบุญชัย โชควัฒนา
Mr. Boonchai Chokwatana
นายสุรเธียร จักรธรานนท์
Mr. Surathian Chakthranont
นายพิชิต  อัคราทิตย์
Mr. Pitchit Akrathit
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
Mr. Visit Vongruamlarp
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 25 มี.ค. 53)
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รายชื่อ
Name

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2553
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2553)
Number of MFC Share Held in 2010
(Closing of the Share Register
Book on 30 December 2010)

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2552
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2552)
Number of MFC Share Held in 2009
(Closing of the Share Register
Book on 30 December 2009)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
Mr. Chakkrit Parapuntakul
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 20 เม.ย. 53)
นายเบน เตชะอุบล
(Mr. Ben Taechaubol)
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 20 เม.ย. 53)
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
Mr. Adisorn Thana-narapool
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 30 ต.ค. 53)

คณะจัดการ / The Management
นายพิชิต อัคราทิตย์
Mr. Pitchit Akrathit
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 17 ธ.ค. 53)
นางสาวประภา ปูรณโชติ
Ms. Prapa Puranahote
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 1 มีนาคม 2554)
นายศุภกร สุนทรกิจ
Mr. Supakorn Soontornkit
นายสุนทร พจน์ธนมาศ
Mr. Soontorn Pojthanamas
นางประไพศรี นันทิยา
Mrs. Prapaisri Nuntiya
นางจิราพร บุญวานิช
Mrs. Jiraporn Boonvanich
นางโศภิดา ลู่วีระพันธ์
Mrs. Sopida Luveeraphan
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
Mrs. Pannarat Bhanpato
นางรจิตพร มนะเวส
Mrs. Rajitporn Manawes
นางอภิรติ ชัยรัตน์
Mrs. Apirati Chairat
นายทอมมี่ เตชะอุบล
Mr. Tommy Taechaubol
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