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ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินย้อนหลัง 5 ปี
Five Year Financial Statistic Summary
หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht

สินทรัพย์รวม
Total Asset
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
Cash & Deposit of Financial Institutions
เงินลงทุน
Investments
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว
Registered and Paid-up Capital
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
Par Value (Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity
รายได้ค่าธรรมเนียม
Fee Income
รายได้รวม
Total Income
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวม
Total Operating Expenses
ก�ำไรสุทธิ
Net Profit
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)**
Earnings per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)**
Dividend Per Share (Baht)

ผลการด�ำเนินงานรวม/Consolidated
2561
2560
2559
2018
2017
2016
1,397.33
1,513.99 1,579.47

2562
2019
1,328.51

2558
2015
1,518.19

126.07

76.14

170.26

107.60

341.89

947.47

1,061.65

1,082.24

1,246.01

943.85

225.98

214.94

251.76

240.52

221.02

125.62

125.62

125.49

121.00

120.30

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,102.53

1,182.38

1,262.23

1,338.96

1,297.17

873.49

877.77

843.65

793.44

846.30

916.57

913.94

908.57

918.08

890.46

750.56

706.25

720.03

679.72

657.02

130.45

168.08

142.68

187.53

188.54

1.04

1.34

1.15

1.55

1.57

-

1.30

1.40

1.55

1.65

รายงานประจ�ำปี 2562
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ตัวเลขส�ำคัญทางการเงินของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
Important Financial Figures of the Company (as at 31 December)
หน่วย : ร้อยละ
Unit: %

2562/2019 2561/2018 2560/2017 2559/2016 2558/2015
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อรายได้รวม
Operating Expenses to Total Income

81.89

77.28

79.25

74.04

73.78

9.82

12.03

9.42

11.87

12.42

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return of Equity (ROE)

11.83

14.22

11.30

14.01

14.53

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม
Total Assets Growth

(4.93)

(7.71)

(4.15)

6.50

(3.86)

อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity Growth

(6.75)

(6.33)

(5.73)

3.22

(3.91)

อัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม

(0.49)

4.05

6.33

(6.25)

3.43

อัตราการเติบโตของรายได้รวม
Total Income Growth

0.29

0.59

(1.04)

3.10

(5.04)

อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงาน
Operating Expenses Growth

6.27

(1.91)

5.93

3.46

2.05

อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ
Net Profit Growth

(22.39)

17.80

(23.91)

(0.54)

(20.15)

อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
EPS Growth

(22.39)

16.52

(25.81)

(1.27)

(20.15)

อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin

14.23

18.39

15.70

20.43

21.17

8.78

9.41

10.14

11.07

10.78

96.73

92.72

89.60

94.29

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Assets (ROA)

Fee Income Growth

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share (Baht)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
Dividend Payout Ratio

-
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สารจากประธานกรรมการ
ในรอบปี 2562 สถานการณ์การเงินโลก มีความผันผวน
ค่อนข้างมาก ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทุน
และตลาดเงิน อาทิ ผลกระทบจาก สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน การปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางหลักๆ รวมถึงของประเทศไทย เพื่อสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจ ปัญหาการถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือ Brexit ซึ่งยังคงเป็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก โดยในช่วงระหว่างปี
2562 ตลาดทุนทัว่ โลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 1,563.88 จุด ณ สิน้ ปี 2561
และปิดปี 2562 ที่ดัชนี 1579.84 จุด เพิ่มขึ้น 15.96 จุด จากต้นปี
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.02
ส�ำหรับปี 2563 คาดว่าสภาวะการลงทุนและเศรษฐกิจโลกยัง
มีความผันผวนต่อเนือ่ งอยูค่ อ่ นข้างสูง เนือ่ งจากปัจจัยหลักทีส่ ร้าง
ความกังวลให้กบั นักลงทุนตลอดในปี 2562 ยังคงไม่เปลีย่ นแปลง
ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทิศทาง
ของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง การถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรหรือ Brexit วันที่ 31 มกราคม
2563 การเลือกตัง้ ในสหรัฐอเมริกาทีจ่ ะมีขนึ้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
2563 และสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอมริกากับ
อิหร่านซึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่ยืดเยื้อและขยายผลเป็นวงกว้างได้
ส�ำหรับปัจจัยภายในประเทศ ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาครัฐมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น
เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา การลงทุนภาคเอกชนเริม่ มีสญั ญาณทีด่ ขี นึ้
เช่นกัน เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งน่าจะท�ำให้ภาพรวมการ
ลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มดีข้ึน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ต้นปี
2563 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคการท่องเทีย่ ว
ที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ที่มี
จุดเริ่มต้น ในประเทศจีน และมีการแพร่กระจายไปในหลาย
ประเทศ ยอดนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของ
ประเทศลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า
มากกว่าสกุลเงินหลักอย่างต่อเนื่อง ปัญหาภัยแล้งที่มีแนวโน้ม
ค่อนข้างรุนแรง รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง อาจส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ปี 2562 จากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยด้านต่างๆข้างต้นที่มี
ความผันผวน การปรับปรุงระบบงาน ผลกระทบจากการตัง้ ส�ำรอง
ค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 ที่เริ่ม
บังคับใช้ในปี 2562 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ
ท�ำให้บริษัทจ�ำเป็นต้องปรับแผนการด�ำเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว แม้ผลการด�ำเนิน
งานส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ผลการด�ำเนินงานส่วนก�ำไร
มิได้เพิม่ ขึน้ ตาม โดยงบการเงินรวมของบริษทั ในปี 2562 ได้แสดง
ให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 916.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

2561 ที่บริษัทมีรายได้รวม 913.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 0.29 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2562 อยู่ที่ 750.56 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 706.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 6.27 ส่งผลให้ในปี 2562 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ 130.45
ล้านบาทหรือ เท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2561 ที่มี
ก�ำไรสุทธิ 168.08 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 22.39 เมื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานเฉพาะ
ของบริษัท ส�ำหรับงวดปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ
หลังหักภาษีลดลงจาก 168.82 ล้านบาท เป็น 130.96 ล้านบาท
โดยลดลงจ�ำนวน 37.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.43
ในรอบปี 2562 บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนใหม่ทกุ ประเภทกองทุน
รวมทั้งสิ้น 27 กองทุน ระดมเงินได้ 25,733.73 ล้านบาท ท�ำให้
ตลอดทั้งปีบริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 219
กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 450,330 ล้านบาท ประกอบด้วย
กองทุนต่างๆ ดังนี้ กองทุนรวม 107 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
รวม 234,238.46 ล้านบาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 12 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รวม 45,166.37 ล้านบาท กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 34 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 151,893.79 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล
65 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,512.85 ล้านบาท
กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสตี 1 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 518.62 ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล จากตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
ผลการด�ำเนินการยอดเยี่ยม (Best Company Performance
Awards) กลุม่ บริษทั จดทะเบียนทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กับรางวัลยอดเยี่ยม Deal of the year
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) นอกจากนี้
บริษัทยังได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์อวอร์ด ( Morningstar Award
2019) ในฐานะบริษทั จัดการกองทุนยอดเยีย่ มประเภทกองทุนหุน้
ภายในประเทศ ปี 2019 ( Best Fund House Awards-Domestic
Equity) และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเซ็ท 50 ได้รับรางวัลกองทุน
ตราสารทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2019ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่
(Best Thailand Equity Large-Cap Fund :M-S 50)
บริษัทยังคงด�ำเนินนโยบายด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วม
ต่ อ สั ง คม บริ ษั ท ได้ ด� ำเนิ น การเผยแพร่ ความรู ้ ด ้ า นการเงิ น
การลงทุนและการออมไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสาขา
ของบริษัทในกรุงเทพและภูมิภาคทั้ง 6 สาขา และร่วมมือกับ
ธนาคารออมสิน จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนผ่าน
กองทุน นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านความรู้แก่สังคมแล้ว
บริษทั ยังจัดสรรทุนทรัพย์สว่ นหนึง่ ไว้เพือ่ บริจาคเป็นสาธารณกุศล
แก่บคุ คลผูด้ อ้ ยโอกาส นักเรียน และผูย้ ากไร้ในถิน่ ทุรกันดาร เป็น
ประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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Statement of Chairman of the Board of Directors
In the year 2019, global finance situation were high
volatility by influencing from many factors affecting capital
market and money market, such as effects from trade war
between U.S. and China and the increase of interest rate
by main central banks including Thailand for supporting
economic expansion, Brexit problem by withdrawal of the
United Kingdom, as EU member, which still influences the
world economic system. During the year 2019, the global
capital markets mostly adjusted higher. The SET index was
inclined from 1,563.88 points of year-ended 2018 and closed
at 1,579.84 points at year-ended 2019 or increased by 15.96
points from the year beginning or equivalent to 1.02% higher.
For the year 2020, it can be expected that the situation
of global investment and economics are also volatile highly,
since the main factors that have caused concerns to investors
during the year 2019 still exist. The said factors include the
unsettled trade disputes between U.S. and China, global
economic slowdown, Brexit issues by withdrawal of the
United Kingdom, as EU member, which happened on
31 January 2020, the U.S. election to be held during
November 2020 and the tension between U.S. and Iran
which tends to be prolonged and expanded in wide range.
In term of domestic factors, the government section has
issued the economic stimulus measures continuously.
The government investment tends to be better than
the previous year, while investments of private sector initially
has a good signal, such as a project for Eastern Economic
Corridor (EEC) development, which may enable
the overall domestic investment to be better. However, since
the beginning of the year 2020, Thai economics, especially
tourism sector, which has been affected severely from
the outbreak of Coronavirus starting from in China before
spreading to various countries. The number of Chinese
tourist which is the main group of tourist of the country
significantly decreased. Also, the situation of hard currency
happened to Thai currency is severer than the main currency
continuously. Other factors also include the problem of
drought which tends to be violent, and the political uncertainty
which affects the confidence of investors.
In 2019, due to the economic condition and other factors
as mentioned presenting a volatility, the results from the
reserve for benefits of employees according to the Labour
Protection Act No.7 which was in effect in 2019, as well as
a change of the President, the Company, therefore, adjusted

strategies for fund establishment and management to support
an incurred impact, which results in an increase of revenue
but not increase in part of operational profits. It can be seen
in the Company’s consolidated financial statement for the
year 2019 that the Company’s total revenue was at Baht
916.57 million increasing from of the year 2018, that the
Company’s total revenue having at Baht 913.94 million, or
equivalent to 0.29% higher. Meanwhile, the Company’s
total expenses in the year 2019, which was at Baht 750.56
million, is higher than the year 2018, which was at Baht
706.25 million, or equivalent to 6.27% higher. This results
in the Company’s net profit in the year 2019 being at Baht
130.45 million or equivalent to Baht 1.04 per share
decreasing from the year 2018, which had a net profit at
Baht 168.08 million or at Baht 1.34 per share, which was
equivalent to 22.39 % lower. However, when comparing the
Company performance for the year 2018 and for the year
2019, the Company has the net profit after taxes lower from
Baht 168.82 million to be Baht 130.96 million, which was
lower by Baht 37.86 million or equivalent to 22.43%.
During 2019, the Company set up 27 new funds, in total,
for every fund type with a combined net asset value of Baht
25,733.73 million. Overall, throughout the year there were
funds under management in the total of 219 funds with
a combined net asset value of Baht 450,330 million
comprising of 107 mutual funds with the net asset value of
Baht 234,238.46 million, 12 property funds and infrastructure
funds with the net asset value of Baht 45,166.37 million,
34 provident funds with the net asset value of Baht 151,893.79
million, 65 private funds with the net asset value of Baht
18,512.85 million, 1 private equity trust which the Company
acts as Trustee with the net asset value of Baht 518.62
million.
In the year 2019, the Company was awarded by the Stock
Exchange of Thailand for 2 award winning, which are the
Best Company Performance Awards for the listed companies
with capital market not over Baht 3,000 million and the Deal
of the Year Awards for the initial public offering of the Thailand
Future Fund - Infrastructure Fund (TFFIF). In addition,
the Company was also awarded the Morningstars Award as
the Best Fund House Awards - Domestic Equity for the year
2019 and the MFC SET50 Open-end fund was also awarded
for the Best Thailand Equity Large-Cap Fund: M-S50 for the
year 2019.
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บริษทั ได้นำ� หลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยได้กำ� หนดไว้ในกระบวนการท�ำงานและมีการตรวจสอบ
และปรับปรุงเป็นระยะเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือแนวทาง
ปฏิบตั ทิ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมถึงการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
จั ด อบรมและซั ก ซ้ อ ม ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ ห้ กั บ
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี 2562 กรรมการที่ครบวาระมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน คือ
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร. โชคชัย อักษรนันท์ นายสดาวุธ
เตชะอุบล นายบุญลือ ประเสริฐโสภา และนายพิษณุ วิชิตชลชัย
โดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.โชคชัย อัก ษรนัน ท์ และ
นายสดาวุธ เตชะอุบล ได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง นายบิน วิริงกา นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ได้รับ
การแต่งตัง้ เข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ แทน นายบุญลือ
ประเสริฐโสภา และนายพิษณุ วิชิตชลชัย กรรมการที่ลาออก
ระหว่างปีมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1 ท่าน คือ นายลิม ชอง บุน เดนนิส
คณะกรรมการขอขอบคุณนายบุญลือ ประเสริฐโสภา นายพิษณุ
วิชิตชลชัย และนายลิม ชอง บุน เดนนิส เป็นอย่างยิ่งที่ตลอด
ระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

อนึ่ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายลิม ชอง บุน เดนนิส
ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ของบริษทั เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
จึงได้มีมติแต่งตั้ง นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการ
บริหาร ท�ำหน้าทีเ่ ป็นรักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ เป็นการชัว่ คราว
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างๆ ภายใต้การจัดการของบริษัท องค์กรภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงหน่วยงานก�ำกับดูแล ที่ได้ให้การสนับสนุน
ธุรกิจบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
และพนักงานบริษทั ทุกคนที่ให้ความร่วมมือท�ำงาน ปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้บริษทั เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและต่อเนื่อง

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2562
6

In terms of corporate social responsibility and
development, the Company has continually educated in
developing and educating knowledge of finance, investment
and saving through the Company’s 6 branches. Also, the
Company has cooperated with the Government Saving Bank
in arranging a seminar for training on the fund investment.
Apart from social educational support, the Company also
contributes a part of fund for public donation to support
students and people-in-need in the far-flung areas every
year continually.
The Company recognized an importance of operating
in compliance with the corporate governance principle by
specifying in its operational process and educating knowledge
of good corporate governance to employees regularly.
For the Year 2019, there were 5 directors retired by
rotation as follows: Dr. Narongchai Akrasanee, Dr. Chokchai
Aksaranan, Mr. Sadawut Taechaubol, Mr. Boonlue
Prasertsopar and Mr.Pitsanu Vichitcholchai, whereby
Dr. Narongchai Akrasanee, Dr. Chokchai Aksaranan and
Mr. Sadawut Taechaubol were re-elected to be as director
for another term. Mr. Bin Wieringa and Mr. Boonchai
Charassangsomboon were elected to be a director in
replacement of Mr. Boonlue Prasertsopar and Mr. Pitsanu

Vichitcholchai. Also, there is 1 director who resigned from
his position during the year, which is Mr. Lim Chong Boon
Dennis. In this regard, the Board of Directors wishes to take
this opportunity to thank Mr. Boonlue Prasertsopar,
Mr.Pitsanu Vichitcholchai and Mr. Lim Chong Boon Dennis
for his great contribution of excellent performance and well
support to the Company during his time acting as a director.
In this regard, on 19 December 2019, Mr. Lim Chong
Boon Dennis notified his resignation from a position of the
President. Therefore, for the continued and effective operation
of the Company, the Board of Directors approved
an appointment of Mr. Sadawut Taechaubol, the Chairman
of the Executive Committee to act as Acting President
provisionally.
Finally, the Board of Directors wishes to thank our
shareholders, clients, business partners, unitholders of the
funds under management of the Company, including the
governmental and private sectors as well as local and foreign
financial institutions for their support and trust. Moreover,
the Board of Directors also wishes to thank our Management
Committee, executives and also all employees for their
critical devotion in being as a key factor in driving organization
for the stable and continual growth of the Company.

(Dr. Narongchai Akrasanee)
Chairman
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คณะกรรมการ 2562
BOARD OF DIRECTORS 2019

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
Ms. Chularat Suteethorn

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
Narongchai Akrasanee (Ph.D.)

Director

Chairman of the Board of Directors

นายพชร ยุติธรรมด�ำรง
กรรมการอิสระ
Mr. Pachara Yutidhammadamrong
Independent Director

ดร. พรชัย ฐีระเวช
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 12 พ.ย. 62)
Pornchai Thiraveja (Ph.D.)

ดร. โชคชัย อักษรนันท์

Director (Since 12 Nov 19)

รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Chokchai Aksaranan (Ph.D.)
Vice Chairman and
Chairman of the Audit Committee

ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Vikrom Koompirochana (Ph.D.)
Chairman of the Risk Management
Committee

นายบิน วีริงกา
กรรมการอิสระ (ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 17 พ.ค. 62)
Mr. Bin Wieringa
Independent Director (Since 17 May 19)

รายงานประจ�ำปี 2562
8

นายสดาวุธ เตชะอุบล

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

Mr. Sadawut Taechaubol

Mr. Boonchai Charassangsomboon

ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62)

Chairman of the Executive Committee
and Acting President

Director
(Since 14 Jun 2019 - 20 Dec 2019)

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ
General Lertrat Ratanavanich
Director

นายน�ำพร ยมนา
กรรมการ
Mr. Numporn Yommana

นายลิม ชอง บุน เดนนิส

กรรมการผู้จัดการร่วม
(ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 18 ม.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62)

Director

Mr. Lim Chong Boon Dennis

Co - President (Since 18 Jan 19 - 19 Dec 19)

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ
Mr. Therdtham Suvichavorraphan

นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการผู้จัดการร่วม
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62)

Director

Ms. Prapa Puranachote

Co - President (Until 6 Sep 19)
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คณะกรรมการ
BOARD of Directors
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Narongchai Akrasanee (Ph.D.)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
Chairman of the Board of Directors and Independent Director
74 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย จอห์นส์ ฮอพคิ้นส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2546
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 22 ก.ย. 2558
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
9 มี.ค 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ
		 บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
		 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2555 - 2557
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท มาลีสามพราน จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
		 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - 2557
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - 2557
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ�ำกัด
ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี
2553 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย
		 สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิค
		 (TNCPEC)
2549 - ปัจจุบัน
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการและรองประธาน
สภาสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
		 ลุ่มน�้ำโขง
2545 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง (FPRI)
2527 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการสภามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)



























Nationality : Thai
Education
 M.A. and Ph.D. in Economics, Johns Hopkins University, USA
 B.Econ. (Hons.), University of Western Australia, Australia
Training
 Director Accreditation Program (DAP), Class 5/2003
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 22 Sep 2015
Hold the position in the listed company / Current Position
Oct 2015 - Present Chairman of the Board of Directors and
Independent Director, MFC Asset Management
Public Company Limited
9 Mar 2016 - Present Chairman of the Board of Directors,
		 Thai-German Product Public Company Limited
Oct 2015 - Present Chairman of the Board of Directors and
Independent Director, Brooker Group Public
Company Limited
Sep 2015 - Present Chairman of the Board of Directors, Ananda
Development Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2012 - 2014
Independent Director and Chairman of the
Audit Committee, MaleeSampran Public
Company Limited
Chairman of the Board of Directors, Ananda
Development Public Company Limited
2004 - 2014
Chairman of the Board of Directors,
MFC Asset Management Public Company Limited
2003 - 2014
Chairman of the Board of Directors and
Independent Director, Brooker Group Public
Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Jan 2016 - Present Independent Non - Executive Director,
AIA Group
Oct 2015 - Present Chairman of the Board of Directors, Seranee
Group of Companies
2010 - Present
Chairman, Thailand National Committee for
Pacific Economic Cooperation Council
(TNCPEC)
2006 - Present
Chairman, Khon Kaen University Council
2004 - Present
Chairman of the Steering Committee and Vice
Chairman of the Council Committee, Mekong
Institute
2002 - Present
Academic Advisors, the Fiscal Policy Research
Institute Foundation (FPRI)
1984 - Present
Member of the Board of Directors & Council of
Trustees, Thailand Development Research
Institute (TDRI)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2557 - 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2558
สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
		 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)
2555 - 2557 กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จ�ำกัด
2554 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2540 - 2557 ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี
2552 - 2556 กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
		 สังคมแห่งชาติ (สศช)
2551 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานบริหารและ
		 พัฒนาองค์ความรู้ (สบร)
2552 - 2554 กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2550 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
		 การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2517 - 2554 ที่ปรึกษาทางนโยบายเศรษฐกิจของหลายรัฐบาล
2551 - 2553 ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
		 แห่งประเทศไทย (EXIM)
2546 - 2551 ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2549 - 2550 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2548 - 2550 ประธานคณะท�ำงานติดตามผลการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA)
2547 - 2549 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2546 - 2547 กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
2539 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
2539 - 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2535 - 2539 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (กลต.)
2534 - 2539 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จ�ำกัด (มหาชน)
2517
คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี































Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2014 - 2015 Minister of Energy
2015
Honorary Advisor, the Fiscal Policy Research Institute
Foundation (FPRI)
2012 - 2014 Independent Non-Executive Director of AIA Group
2011 - 2014 Member, Monetary Policy Committee of the Bank of
Thailand (BOT)
1997 - 2014 Chairman of the Board of Directors, Seranee Group of
Companies
2009 - 2013 Director, National Economic and Social Development
Board, (NESDB)
2008 - 2012 Chairman, the Office of Knowledge Management and
Development (OKMD)
2009 - 2011 Advisory Member of Board of Investment of Thailand
(BOI)
2007 - 2011 Member of the Board of Directors, Office of the
Insurance Commission (OIC)
1974 - 2011 Former Economic Advisor to various Thai Government
2008 - 2010 Chairman of the Board of Directors, Export-Import Bank
of Thailand (EXIM)
2003 - 2008 President, Economic Society of Thailand
2006 - 2007 Member of the National Legislative Assembly of Thailand
2005 - 2007 Chairman, the Thai Government Working Group on
FTA Implementation
2004 - 2006 Advisor to the Board of the Federation of Thai Industries
(FTI)
2003 - 2004 Member of the Board of Directors and Executive Vice
Chairman, The Industrial Finance Corporation of
Thailand (IFCT)
1996 - 2000 Senator, the Senate of Thailand
1996 - 1997 Minister of Commerce
1992 - 1996 Member of the Board of Directors, Securities and
Exchange Commission (SEC)
1991 - 1996 Chairman of the Board and Chief Executive Officer,
General Finance & Securities Public Company Limited
1974
Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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ดร. โชคชัย อักษรนันท์
Chokchai Aksaranan (Ph.D.)

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee and Independent Director
77 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก (Ph.D.) วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick
ประเทศแคนาดา
 ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ University of New
Brunswick ประเทศแคนาดา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
(วปรอ. 311) จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (Refresh)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 29 ธ.ค. 2553
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร และ
		 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
		 (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2563
ประธานกรรมการ
		 บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
		 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
		 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ�ำกัด










Nationality : Thai
Education
 Ph.D. (Chemical Engineering), University of New Brunswick, Canada
 MSc.E. (Chemical Engineering), University of New Brunswick,
Canada
 B.Sc. (Hons) Chemical Engineering, Chulalongkorn University
 Honorary Doctorate Degree of Science, University of New Brunswick,
Canada
Training
 National Defence College, Public - Private Sector Program, Class 311
by The National Defence College, The National Defence Studies
Institute, Ministry of Defence
 Chief Executive Program, Class 10
by Capital Market Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
 Director Certification Program (Refresh)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Audit Committee Program (ACP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 29 Dec 2010
Hold the position in the listed company / Current Position
2017 - Present
Independent Director Executive Committee
Member and Risk Management Committee
Chairman, Padaeng Industry Public Company
Limited
2010 - Present
Vice Chairman, Chairman of the Audit
Committee and Independent Director,
		 MFC Asset Management Public Company
Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2020
Chairman, Bangkok Synthetics Co., Ltd.
2011 - Present
Chairman, Thai Samsung Life Insurance
Public Company Limited
2009 - Present
Chairman, Bangkok Industrial Gas Company
Limited
2006 - Present
Chairman, Thai Ethoxylate Company Limited
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
ก.ย. 2557 - ต.ค. 2558 รักษาการประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2553
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร
		 ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - 2554
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ปตท. อะโรเมติ ก ส์ แ ละการกลั่ น จ� ำ กั ด
(มหาชน))
ประธานกรรมการ
		 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2553
ประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2537 - 2541
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2545 - 2550
ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์
		 กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
2542 - 2545
กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บบส.)
2539 - 2542
กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
		 แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
2508 - 2517
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่ส�ำคัญ :
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซี่ยน (ASEAN CCI)
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 สมาชิกวุฒิสภา
 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร.2550
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.048%
ความสัมพนั ธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี





















Hold the position in the listed company / past experience
Sep 2014 - Oct 2015 Acting Chairman,
		 MFC Asset Management Public Company
Limited
2007 - 2010
Independent Director and Chairman of Audit
Committee, PTT Exploration and Production
Public Company Limited
Chairman of the Executive Board, Siam City
Bank Public Company Limited
2005 - 2011
Independent Director and Chairman of Audit
Committee, PTT Aromatics and Refining
Public Company Limited
Chairman, Saha Patana Inter-Holding Public
Company Limited
2002 - 2010
Chairman of the Executive Board, Vinythai
Public Company Limited
1994 - 1998
Board of Director, Krung Thai Bank Public
Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2002 - 2007
Chairman, Bangkok Commercial Asset
		 Management Company Limited
1999 - 2002
Director, Asset Management Corporations
1996 - 1999
Board of Director,
		 Export - Import Bank of Thailand (EXIM BANK)
1965 - 1974
Assistance Professor, Faculty of Science,
		 Chulalongkorn University
Other Past Experiences:
 Chairman of the Federation of Thai Industries
 Chairman of the ASEAN Chamber of Commerce and Industry
		(ASEAN CCI)
 Member of the National Legislative Assembly
 Member of the Senate
 Member of the Constitution Drafting Assembly 2007
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นายสดาวุธ เตชะอุบล
Mr. Sadawut Taechaubol

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 62)
Director, Chairman of the Executive Committee and Acting President (Since 20 Dec 2019)
67 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 Honorable Degree (Business Administration), Kensington University,
California, USA
 Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 หลักสูตร Global Business Leader (GBL) รุ่นที่ 2/2560
จัดโดยสถาบัน Lead Business Institute
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุน่ ที่ 14/2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7/2559
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12/2554
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2550
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 26 พ.ค. 2552
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
20 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ ห าร
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
		 (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2553 - ก.ย. 2560
รองประธานกรรมการ บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป
		 ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - 2555
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
3 ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการแรงงาน
วุฒิสภา
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอเซียโซนเวนเจอร์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บีบีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศจี น กั บ นานาชาติ (องค์ กรของ
ประเทศจีน)
2553 - ปัจจุบัน
นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ�ำกัด
2537 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2552 - 16 ม.ค. 2560 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี


























Nationality : Thai
Education
 Honorable Degree (Business Administration), Kensington University,
California, USA
 Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
 BA (Political Science), Ramkhamhaeng University
Training
 Advanced Master of Management Program (AMM) Class 3/2019
by National Development Administration
 Global Business Leaders (GBL) Class 2/2017
by The Lead Business Institute
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program
(CGI), Class 14/2016 by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Thailand Energy Academy (TEA), Class 7/2016
by Thailand Energy Academy
 Chief Executive Program, Class 12/2011
by Capital Market Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
 Director Accreditation Program (DAP), Class 66/2007
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 26 May 2009
Hold the position in the listed company / Current Position
20 Dec 2019 - Present Acting President, MFC Asset Management
Public Company Limited
2012 - Present
Director and Chairman of the Executive
Committee, MFC Asset Management Public
Company Limited
2015 - Present
Director and Chairman of the Executive Board
of Directors, Padaeng Industry Public Company
Limited
2014 - Present
Chairperson and Chairman of the Executive
Board of Directors, Country Group Holdings
Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2010 - Sep 2017
Vice Chairman, Country Group Development
Public Company Limited
2009 - 2012
Director and Executive Director, MFC Asset
Management Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
3 Oct 2019 - Present Honorary Adviser attached to the committee,
the Senate Standing Committee on Labour
2015 - Present
Director, EDP Enterprise Company Limited
Director, Asia Zone Venture Company Limited
Director, BBT Enterprise Company Limited
2013 - Present
Executive Directors, China Oversea Exchange
Association
2010 - Present
Chairman, Thai Chamber of Commerce & Industry
Chairman, Sing Sian Yer Pao Company Limited
2006 - Present
Director, Baan Rai Taechaubol Company
Limited
1994 - Present
Chairman, Country Group Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2009 - 16 Jan 2017 Director and Executive Chairperson, Country
Group Securities Public Company Limited
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
General Lertrat Ratanavanich

กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee
73 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
 ปริญญาโท การบริหารระบบ (MSSM) University of Southern California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริ ญ ญาโท วิ ศ วกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (ปรอ.)
จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กระทรวงกลาโหม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 4
จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 National Security and International Security, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 4 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 1/2000
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) รุ่น 13/2011
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Finance Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 13/2011
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 30 เม.ย. 2556
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
20 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
30 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
25 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
		 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
17 ม.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2560 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 บริษทั จี เจ สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 บริษทั จี สตีล จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2556
กรรมการ
		 บริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน)












Nationality : Thai
Education
 Honorary Doctorate Degree (Development Administration), Maejo
University
 Honorary Doctor of Philosophy (Sustainable Energy and Environment
Technology and Management) Rajamangala University of Technology
Rattanakosin
 Honorary Doctor of Philosophy (Public Administration),
Eastern Asia University
 MSSM, University of Southern California, USA
 MSCE, Massachusetts Institute of Technology, USA
 BSCE, The Citadel, USA
Training
 National Defence Course, Class 5 by The National Defence College,
the National Defence Studies Institute, Ministry of Defence
 Top Executive Program for Commerce and Trade (TEPCOT 4)
by University of Thai Chamber of Commerce
 National Security and International Security, Harvard University, USA
 Chief Executive Program, Class 4 by Capital Market Academy (CMA),
the Stock Exchange of Thailand
 Director Certification Program (DCP), Class 30/2003
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Role of the Chairman Program (RCP), Class 1/2000
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Finance For Non-Finance Directors (FND), Class 13/2011
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Role of the Compensation Committee (RCC), Class 13/2011
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Finance Statements for Directors (FSD), Class 13/2011
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 30 Apr 2013
Hold the position in the listed company / Current Position
20 Apr 2017- Present Member of the Nomination and Remuneration
Committee, MFC Asset Management Public
Company Limited
30 Apr 2013 - Present Director, MFC Asset Management Public
Company Limited
25 Dec 2016 - Present Director, Independent Director and Chairman
of the Board of Directors, Triton Holding Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
17 Jan 2013 - 1 Jan 2017 Chairman of the Board of Directors and
Independent Directors, G J Steel Public
Company Limited
Chairman of the Board of Directors and
Independent Directors, G Steel Public Company
		 Limited
2011- 2013
Director, PTT Exploration and Production
Public Company Limited
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
11 พ.ค. 2562 - ปัจจุบนั
สมาชิกวุฒสิ ภา
23 ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริษทั
		 บริษทั เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2 เม.ย. 2555 - 1 เม.ย. 2560 ประธานคณะกรรมการบริหาร
		 สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
6 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558 ที่ปรึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
		 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ (สปช.)
		 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
5 ต.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2560 สมาชิก สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.)
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
15 ส.ค. 2560 - 21 พ.ย. 2561 รองประธานกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านพลังงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี













Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
11 May 2019 - Present
Senator
23 Aug 2019 - Present
Chairman of the Board of Directors, Nforce
Secure Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2 Apr 2012 - 1 Apr 2017
Chairman of the Executive Committee,
		 Thailand Professional Qualification
		 Institute (Public Organization)
6 Oct 2014 - 6 Sep 2015
Advisor and Spokesman, Constitution
Drafting Committee (CDC), the Secretariat
of the House of Representatives
Member of the National Reform Council,
		 the Secretariat of the House of
		 Representatives
5 Oct 2015 - 31 Jul 2017
Member of National Reform Steering
Assembly, the Secretariat of the House
of Representatives
15 Aug 2017 - 21 Nov 2018 Vice Chairman, National Reform
		 Committee for Energy
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
Mr. Surabhon Kwunchaithunya

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
Director, Executive Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Member of the Good
Corporate Governance Committee
69 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
คุณวุฒิทางการศึกษา
Education
 Master of Business Administration (MBA) (sponsored
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
by the University’s scholarship), University of Washington, USA
โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Bachelor of Science in Industrial Engineering (sponsored
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
by the University’s scholarship), University of Washington, USA
โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
Bachelor of Science in Electrical Engineering, University of
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาไฟฟ้า University of Washington  Washington,
USA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
Training
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI), Class
 หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries
8/2015 by Thai Institute of Directors Association (IOD) and The Office
(CGI) รุ่นที่ 8/2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
of the Securities and Exchange Commission (SEC)
(IOD) และส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)
 Role of the Chairman Program (RCP), Class 32/2013
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 32/2556
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP), Class 44/2004
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2547
 Director Accreditation Program (DAP), Class 14/2004
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547
 Chief Executive Program, Class 11 by Capital Market Academy (CMA),
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
the Stock Exchange of Thailand
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
Appointed
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 18 May 2011
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
Hold the position in the listed company / Current Position
 18 พ.ค. 2554
2011 - Present Director, Executive Director, Chairman of the
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
Nomination and Remuneration Committee and
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ
Member of the Good Corporate Governance
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการ
Committee, MFC Asset Management Public
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
Company Limited
2019 - Present Independent Director, Member of the Audit
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
Committee and Member of the Nomination and
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวตสอบ และกรรมการสรรหา
Remuneration Committee, Thai Rubber Latex Group
และก�ำหนดค่าตอบแทน
Public Company Limited
		 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2016
Present
Vice Chairman, Country Group Holdings Public
2559 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
Company Limited
		 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
2003
Present
Chairman of the Audit Committee, Tycoons Worldwide
2546 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
Group (Thailand) Public Company Limited
		 บริษัท ไทยคูน เวิลด์ ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Hold
the
position
in the listed company / past experience
(มหาชน)
2016 - 2018
Director, Triton Holding Public Company Limited
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2004 - 2010
Chairman of the Audit Committee, Prinsiri Public
2559 - 2561
กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
Company Limited
2547 - 2553
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Hold the position in the other non-listed company / Current
		 บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
Position
2016 - Present Chairman, Country Group Securities Public Company
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
Limited
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
2012- Present Director, Thai Commerce and Industry Association
		 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
Hold the position in the other non-listed company / past
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา experience
2006 - 2015
Director and Vice Executive Chairman, Country
2549 - 2558
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
Group Securities Public Company Limited
		 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2010 - 2012
Director, the Stock Exchange of Thailand
2553 - 2555
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Chairman of Risk Management Committee, the Stock
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
Exchange of Thailand
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Member of Discipline Committee, the Stock
อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Exchange of Thailand
กรรมการ บริ ษั ท ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
Director, Thailand Futures Exchange Public
Company Limited
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
Managing Director, Secondary Mortgage Corporation,
2540 - 2545
กรรมการผูจ้ ดั การ บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย 1997 - 2002
		 Financial Institution under the Ministry of Finance
สถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลัง
Shareholding in the Company
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
None
ไม่มี
Relation among Family with other Directors and Executives
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
None
ไม่มี
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นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
Ms. Chularat Suteethorn
กรรมการ
Director
65 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
คุณวุฒิทางการศึกษา
Education
 ปริญญาโท Master of Development Studies (MDS)
 Master of Development Studies (Economic Policy and Planning),
สาขาวิชา Economic Policy and Planning, Institute of Social Studies
Institute of Social Studies, the Netherlands
ประเทศเนเธอร์แลนด์
 Bachelor of Arts (Economics) (Finance and Banking)
 ปริญญาตรี ศศบ.(เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
(2nd Class Honors), Kasetsart University
(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Training
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Board Matters and Trends (BMT), Class 6/2018
 หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 6/2561
by Thai Institute of Directors (IOD)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Ethical Leadership Program (ELP), Class 7/2017
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2560
by Thai IOD
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Board Nomination & Compensation Program (BNCP), Class 1/2017
 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 1/2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program Update (DCPU), Class 4/2015
 หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
by Thai IOD
รุ่นที่ 4/2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Role of the Compensation Committee (RCC), Class 20/2015
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
by Thai IOD
รุ่นที่ 20/2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), Class 10/2014
 หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 10/2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Advance Audit Committee Program (AACP), Class 15/2014
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 15/2557 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP), Class 39/2012
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 39/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 The Role of Chairman Program (RCP), Class 28/2012
 หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 28/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Financial Institutions Governance Program (FGP), Class 4/2012
 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 4/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG),
 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
Class 3/2012 by Thai IOD
รุ่นที่ 3/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Finance Statement for Director (FSD), Class 10/2010
 หลักสูตร Finance Statement for Director (FSD)
by
Thai IOD
รุ่นที่ 10/2553 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director
Certification Program (DCP), Class 72/2006
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 72/2549 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Finance for Non-Finance Director (FND), Class 28/2006
 หลักสูตร Finance for Non - Finance Director (FND)
by Thai IOD
รุ่นที่ 28/2549 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP), Class 40/2005
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
by Thai IOD
รุ่นที่ 40/2548 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Training in Development Assistance, Canada
 Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา
 Training course on Administrative court and its procedured matter
 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส�ำนักงานศาลปกครอง
by the Administrative Court
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
 Civil Service Executive Program: Visionary and Moral Leadership,
รุ่นที่ 41 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Class 41 by the Office of the Civil Service Commission
 หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive
 Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program
Program จัดโดย Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
by Northwestern University, USA
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและภาคเอกชน (ปรอ.)
 The Joint State-Private Sector National Defence College Course,
รุ่นที่ 19 (2549) จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Class 19 (2549) by The National Defence College Institute, Ministry
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
of Defence
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1
 Advanced Security Management Program, Class 1 by The National
จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Defence College Association, The National Defence Studies Institute
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
รายงานประจ�ำปี 2562
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5
จัดโดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 4 (นมธ.)
จัดโดย ส�ำนักงานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ประจ�ำปีพ.ศ. 2562
จัดโดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 25 ม.ค. 2559
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
25 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		 เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
ก.ค. 2557 - ต.ค. 2557 กรรมการบริษัท อ.ส.ม.ท. จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท DTC Enterprise จ�ำกัด
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
		 อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 อนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ส�ำนักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
ก.พ. 2559 - มิ.ย. 2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
		 บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรี
		 ประจ�ำกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557 ผู ้ อ� ำ นวยการ ส� ำ นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
ธ.ค. 2552 - ก.ย. 2554 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
		 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ค. 2552 - ธ.ค. 2552 รองผู้อ�ำนวยการ
		 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ค. 2550 - พ.ค. 2552 กรรมการบริหารส�ำรองของกลุม่ ประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน
ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
2553 - 2557
กรรมการ ประธานอนุกรรมการลงทุน
		 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2554 - 2557
กรรมการอ�ำนวยการ โรงงานยาสูบ
		 กระทรวงการคลัง
2555 - 2557
กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
		 อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ธนาคารออมสิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี






























Training (Continue)
 Training Course for Executives, Class 12
by Capital Market Academy, the Stock Exchange of Thailand
 Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT), Class 5
by Commerce Academy, University of the Thai Chamber of Commerce
 Energy Literacy for the World, Class 3 by Thailand Energy Academy
 Thammasat Leadership Program (TLP 4)
by Thammasat University Alumni Relations Office
 Training Course on Good Governance for Directors and Executives
of State - Owned Enterprises and Pubilc Organization, Class 11
by King Prajadhipok’s Institute, State Enterprise Policy Office and
Office of the Pubilc Sector Development Commission
 Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic
Systems for Executives, Class 18 by King Prajadhipok’s Institute
 Advanced Insurance Executive Program Class 9
by OIC Advanced Insurance Institute
Appointed
 25 Jan 2016
Hold the position in the listed company / Current Position
25 Jan 2016 - Present Director, MFC Asset Management Public
		 Company Limited
20 Sep 2013 - Present Director, and Member of the Risk Management
Committee, Thai Oil Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
July 2014 - Oct 2014 Director, MCOT Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
August 2019 - Present Independent Director, DTC Enterprise Co.Ltd.
December 2018 - Present Director (Specialized in Economics), Member
of the Nomination and Remuneration Committee,
Member of the Budget Committee Office of
the Insurance Commission (OIC)
Jun 2017 - Present
Chairman of the Board of Director, Neighboring
Countries Economic Development Cooperation
Agency (NEDA) (Public Organization)
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
Feb 2016 - Jun 2018 Director, Member of the Audit Committee
Member of the Nomination and Remuneration
Committee, Advance Finance Public
		 Company Limited
Oct 2014 - Sep 2015 Vice Minister for Finance, Ministry of Finance
Oct 2012 - Sep 2014 Director - General, Public Debt Management
Office, Ministry of Finance
Oct 2011 - Sep 2012 Inspector - General, Ministry of Finance
Dec 2009 - Sep 2011 Fiscal Policy Advisor, (Honor Economist)
Fiscal Policy Office, Ministry of Finance
May 2009 - Dec 2009 Deputy Director General ,Fiscal Policy Office,
Ministry of Finance
May 2007 - May 2009 Alternate Executive Director, South East Asia
Group, The World Bank, Washington D.C., USA
2010 - 2014
Director and Chairman of the Investment
Committee, Deposit Protection Agency
2011 - 2014
Executive Director, Thailand Tobacco Monopoly
2012 - 2014
Director, Chairman of the Risk Management
Committee and Member of the Corporate
Governance, Government Savings Bank
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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ดร. พรชัย ฐีระเวช (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 12 พ.ย. 62)
Pornchai Thiraveja (Ph.D.) (Since 12 Nov 19)
กรรมการ
Director
51 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท (Master of Business Administration) College of Notre Dame
ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6
จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (วตท.)
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4
จัดโดยส�ำนักงบประมาณ
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
รุ่นที่ 8 จัดโดย ส�ำนักงาน ก.พ.
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 12 พ.ย. 62
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
12 พ.ย. 62 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		 เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
28 ต.ค. 59 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
		 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
19 ก.พ. 59 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและกรรมการ
		 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
19 มี.ค. 62 - ปัจจุบัน
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
28 พ.ค. 58 - 25 ต.ค. 62 กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1 พ.ค. 61 - 15 มี.ค. 62 กรรมการ
		 บริษทั PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี











Nationality : Thai
Education
 Ph.D., Education, Chulalongkorn University (2012)
 Ph.D., Management Science, Suan Dusit University (2006)
 Master Degree, Political Science, Thammasat University (2003)
 Master Degree, Business Administration (Finance),
Nothe Dame College (U.S.A.) (1993)
 Bachelor’s Degree, Accounting, Thammasat University (1989)
Training
 Capital Market Leader Program, Capital Market Academy (2018)
 Advanced Budget Management Program, Bureau of the Budget (2017)
 Director Certification Program, Thai Institute of Directors (2016)
 Advanced Organization Management Program 2,
Office of the Civil Service Commission (2016)
 Advanced Organization Management Program 1,
Office of the Civil Service Commission (2013)
Appointed
 12 Nov 2019
Hold the position in the listed company / Current Position
12 Nov 2019 - Present
Director, MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
28 Oct 2016 - Present
Financial Policy Advisor, Fiscal Policy
Office, Ministry of Finance
19 Feb 2016 - Present
Vice Chairman, Thailand Post Co., Ltd.
19 Mar 2019 - Present
Director, Electricity Generating Authority
of Thailand
Hold the position in the other non-listed company /
past experience
28 May 2015 - 25 Oct 2019 Director, Islamic Bank of Thailand
1 May 2018 - 15 Mar 2019 Director, PTT Regional Treasury Center
Pte. Ltd.
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นายน�ำพร ยมนา
Mr. Numporn Yommana
กรรมการ
Director
60 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการ ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรก�ำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17
จัดโดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ-การคลัง ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 3
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 7/2559
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
(Problem Solving & Decision Marketing)
 หลักสูตร Senior Management Leadership Development
จัดโดย Nanyang Business School และธนาคารออมสิน Haygroup
ประเทศสิงคโปร์
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 16 ส.ค. 2559
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
16 ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		 เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล
		 ธนาคารออมสิน
กรรมการสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2558 - 2561
รองผู้อ�ำนวยการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
		 ธนาคารออมสิน
2553 - 2558
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล
		 ธนาคารออมสิน
2551 - 2553
ผู ้ ต รวจการ ธนาคารออมสิ น สายงานเงิ น ฝาก
ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
2547 - 2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก
		 ธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักผู้อ�ำนวยการ ธนาคารออมสิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

















Nationality : Thai
Education
 Master of Public Administration, Chulalongkorn University
 Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University
Training
 Corporate Governance for Directors and Senior Executives of
Regulator, State Enterprises and Public Organizations, class 17
by Public Director Institute (PDI), King Prajadhipok’s Institute
 Fiscal Management for Mid-Level Executives, Class 3
by King Prajadhipok’s Institute
 Corporate Governance for Executives Program (CGE), Class 7/2016
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Problem Solving & Decision Marketing Program
 Senior Management Leadership Development Program
by Nanyang Business School and Government Savings Bank and
Haygroup, Singapore
 Leadership Succession Program (LSP)
by Institute of Research and Development for Public Enterprise (IRDP)
Appointed
 16 Aug 2016
Hold the position in the listed company / Current Position
16 Aug 2016 - Present Director, MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Present
First Senior Executive Vice President, Human
Resource Group, Government Savings Bank
Director, the Thai Institute of Banking and
Finance Association
Hold the position in the other non-listed company /
past experience
2015- 2018
Senior Executive Vice President, Human
Resource Group, Government Savings Bank
2010 - 2015
Executive Vice President, Human Resources,
		 Government Savings Bank
2008 - 2010
Inspector General, Deposit and Electronic
Banking , Government Savings Bank
2004 - 2008
Senior Vice President, Human Resources
Department, Government Savings Bank
Senior Vice President, Premium Savings
Certificate and Deposit Department, Government
Savings Bank
Senior Vice President, Office of the President &
CEO, Government Savings Bank
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
Mr. Therdtham Suvichavorraphan
กรรมการ
Director
57 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2019
จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 7/2016
จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 การก�ำกับดูเเลกิจการส�ำหรับกรรมการเเละผูบ
้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
เเละองค์การมหาชน จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร International Conference, The Institute of Internal auditors
(USA, Netherlands, Canada, New York, Japan, Australia, United Arab
Emirates)
 หลักสูตร 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors
Conference, Queen Sirikit National Convention Center
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2015
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร IOD’s National Director Conference 2013
 หลักสูตร Fraud and Corruption Prevention Conference
 หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End
 หลักสูตร Integrating GRC Functions : Risk Management Compliance
and Audit บริษัท Deloitte
 หลักสูตร Twenty Years of Trust and Adding Values
จัดโดยชมรมผู้ตรวจสอบภายใน และสถาบันการเงิน
 หลักสูตร Risk Management and Corporate Governance Practices in
Financial Institutions จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Fraud Management and Networking
 หลักสูตร INTERNAL AUDITING; A Critical Component of Governance
 หลักสูตร GSB Middle Management Leadership Program 2007
ณ ประเทศสิงคโปร์
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 18 พ.ค. 2561
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
18 พ.ค. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		 เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา


Nationality : Thai
Education
 MBA. Ramkhamhaeng University
 BBA. Ramkhamhaeng University
Training
 Director Certification Program (DCP), Class 278/2019
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Thailand Insurance Leadership Program, Class 9
by Office of Insurance Commission
 Corporate Governance for Executives (CGE), Class 7/2016
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Certificate Courses - Corporate Governance for Directors and Senior
Executives by King Prajadhipok’s Institute
 International Conference, The Institute of Internal auditors (USA,
Netherlands, Canada, New York, Japan, Australia, United Arab
Emirates) Program
 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference
Program, Queen Sirikit National Convention Center
 Leadership Succession Program (LSP), Class 4 by Institute of
Research and Development for Public Enterprises (IRDP)
 Director Accreditation Program (DAP), Class 118/2015
by Thai Institute of Directors Association (IOD))
 IOD’s National Director Conference 2013 Program
 Fraud and Corruption Prevention Conference Program
 Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End Program
 Integrating GRC Functions : Risk Management Compliance and
Audit Program by Deloitte
 Twenty Years of Trust and Adding Values by Bank & Financial
Institution Internal Auditors Club
 Risk Management and Corporate Governance Practices in Financial
Institutions Program by Chulalongkorn University
 Fraud Management and Networking Program
 INTERNAL AUDITING; A Critical Component of Governance Program
 GSB Middle Management Leadership Program 2007 Program at
Singapore
Appointed
 18 May 2018
Hold the position in the listed company / Current Position
18 May 2018 - Present Director, MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ
ปัจจุบัน
กรรมการและเหรัญญิกชมรมตรวจสอบและป้องกัน
		 การทุจริต สมาคมธนาคารไทย
กรรมการและกรรมการบริหาร ชมรมผูต้ รวจสอบภายใน
และสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย
กรรมการกลั่นกรองเรื่องของกองทุนเผยแผ่พระธรรม
ในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยอาชีวศึกษา
		 ออมสินอุปถัมภ์
ประธานชมรมผูต้ รวจสอบภายในสภาสาบันการเงินของรัฐ
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2556 - 2559
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน สายงานตรวจสอบ
ภายใน ธนาคารออมสิน
2552 - 2556
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในสายสาขา
		 ธนาคารออมสิน
2546 - 2552
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

















Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2016 - Present Senior Executive Vice President, Audit Group,
Government Savings Bank
Present
Director and Treasurer, Fraud Management Club,
The Thai Bankers’ Association
Director and Executive Director, Bank & Financial
Institution Internal Auditors Club, Thai Bankers’
Association
Committee Member, Buddhism and Mission Royal
Intention Foundation, National Office of Buddhism
Signer License Agent, The Vocational College under
the Patronage of GSB Foundation
President of Internal Auditors Club, Council of State
Financial Institution
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2013 - 2016
Executive Vice President, Branch internal Audit
Department, Government Savings Bank
2009 - 2013
Senior Vice President, Branch internal Audit
Department, Government Savings Bank
2003 - 2009
Vice President, Branch internal Audit Department,
Government Savings Bank
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
Vikrom Koompirochana (Ph.D.)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee
73 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2509)
 ปริญญาโท (M.A.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2511)
 ปริญญาเอก (Ph. D.) สาขาวิชาประวัตศ
ิ าสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2515)
 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities, Schiller International
University ประเทศอังกฤษ (พ.ศ. 2546)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 22/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 20 พ.ค. 2557
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2553 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
		 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		 เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 21 เม.ย. 58)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
		 บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2556 - เม.ย. 2559 กรรมการคณะกรรมการ
		 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ
		 (British Chamber of Commerce Thailand)
2553 - ปัจจุบัน
ประธานบริษัท
		 บริษทั สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน
ประธานบริษัท บริษัท มาสด้า ชลบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2555 - ม.ค. 2559 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
		 ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
		 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี





























Nationality : Thai
Education
 Bachelor of Arts, Chulalongkorn University (1966)
 M.A. (History) / Michigan State University, USA (1968)
 Ph.D. (History) / Michigan State University, USA (1972)
 Honorary Degree in Humanities, Schiller International University,
UK (2003)
Training
 Director Accreditation Program (DAP), Class 63/2007
by Thai Institute Directors Association (IOD)
 Chief Executive Program, Class 14/2012
by Capital Market Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), Class 7/2013
by Thai Institute of Directors (IOD)
 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 22/2014
by Thai Institute of Directors (IOD)
 Role of the Chairman Program (RCP), Class 39/2016
by Thai Institute of Directors (IOD)
 Advanced Audit Committee Program (ACP), Class 23/2016
by Thai Institute of Directors (IOD)
Appointed
 20 May 2014
Hold the position in the listed company / Current Position
2007 - Present Independent Director, Oishi Group Public Company
Limited
Chairman of Audit Committee
Chairman of Nomination Committee
Member of the Remuneration Committee
Member of Good Corporate Governance Committee
2010 - Present Chairman of the Board, Country Group Development
Public Company Limited
2014 - Present Independent Director, MFC Asset Management
Public Company Limited
Member of Audit Committee
Chairman of Risk Management Committee
		 (Since 21 Apr 2015)
2016 - Present Independent Director, Thonburi Healthcare Group,
Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2013 - Apr 2016 Member of Board of Directors,
		 Bangchak Petroleum Public Company Limited
Chairman of the Corporate Governance Committee
Member of the Executive Committee
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2007 - Present Honorary Advisor, British Chamber of Commerce
Thailand (BCCT)
2010 - Present Chairman, Sports and Recreation Management
Company Limited
2016 - Present Chairman, Mazda Chonburi, Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2012 - Jan 2016 Commissioner, Securities and Exchange Commission
(SEC)
Member of the Audit Committee, Securities and
Exchange Commission (SEC)
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นายพชร ยุติธรรมด�ำรง (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 31 ม.ค. 63)
Mr. Pachara Yutidhammadamrong (Until 31 Jan 20)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Independent Director and Member of the Audit Committee
72 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 399
สถาบันวิชาการป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2551
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Public Director Certification Program
จัดโดย Public Director Institute
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 23 พ.ค. 2560
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
24 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
23 พ.ค. 60 - 31 ม.ค. 63 กรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
		 เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท บริการ
		 เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
29 มิ.ย. 61 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออยล์ อาร์ อาส จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทแมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ำกัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จ�ำกัด
ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากฎหมาย
		 บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
 อัยการสูงสุด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 สมาชิกวุฒิสภา
 กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
















Nationality : Thai
Education
 Honorary Degree of Doctor of Laws, Ramkhamhaeng University
 Barrister at Law, Institute of Legal Education of The Thai Bar
 LL.B., Thammasat University
Training
 National Defence Course for the Joint State Private Sector, Class 399
by National Defence College, the National Defence Studies Institute,
Ministry of Defence
 Certificate from Naval College
 Director Accreditation Program (DAP), Class 55/2006 by Thai Institute
of Directors (IOD)
 Audit Committee Program (ACP), Class 22/2008 by Thai Institute of
Directors (IOD)
 Public Director Certification Program by Public Director Institute
Appointed
 23 May 2017
Hold the position in the listed company / Current Position
24 Jan 2019 - 31 Jan 2020 Member of the Audit Committee, MFC
Asset Management Public Company
Limited
23 May 2017 - 31 Jan 2020 Independent Director, MFC Asset
		 Management Public Company Limited
2015 - Present
Chairman, Preecha Group Public
		 Company Limited
2012 - Present
Remuneration Committee Director,
		 Bangkok Aviation Fuel Services Public
Company Limited
2009 - Present
Independent Director and Chairman of
Audit Committee, Bangkok Aviation Fuel
Services Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
 Chairman of the Audit Committee and Independent Director,
Krung Thai Bank Public Company Limited
 Director, Thai Airways International Public Company Limited
 Director, IRPC Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
29 June 2018 - Present Director, Oils’ R Us Company Limited
2014 - Present
Director, Magic Enterprise Company Limited
2013 - Present
Director, Amarin Television Company Limited
2009 - Present
Director, Thai Aviation Refuelling Company
Limited
Present
Legal Counsel, Sukhumvit Asset Management
Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
 Attorney General, Office of the Attorney General
 Member of National Legislative Assembly
 Senator
 Director, Office of the Council of State
 Director, Provincial Electricity Authority
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นายบิน วีริงกา (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 17 พ.ค. 62)
Mr. Bin Wieringa (Since 17 May 19)

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Independent Director and Member of the Nomination Remuneration Committee
33 ปี / years
สัญชาติ : เนเธอร์แลนด์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 17 พ.ค. 2562
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
17 พ.ค. 62 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
CEO, Member of the Board of Directors,
		 MinuteVideos Co., Ltd.
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน
Advisor, Siam Piwat Co., Ltd.
ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน
Member of Board of Directors,
		 Thai Instant Products Co., Ltd.
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
ม.ค. 2554 - เม.ย. 2561 Manager,
		 Bain & Company Southeast Asia Ltd.
ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2553 Managing Director,
		 Thai Instant Products Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี











Nationality : Netherlands
Education
 Bachelor of Science (Biomedical Science), Mahidol University
Training
Appointed
 17 May 2019
Hold the position in the listed company / Current Position
17 May 2019
Independent Director and Member of the
Nomination Remuneration Committee, MFC
Asset Management Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current Position
May 2018 - Present
CEO, Member of the Board of Directors,
		 MinuteVideos Co., Ltd.
Sep 2018 - Present
Advisor, Siam Piwat Co., Ltd.
Jan 2011 - Present
Member of Board of Directors,
		 Thai Instant Products Co., Ltd.
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
Jan 2011 - Apr 2018
Manager,
		 Bain & Company Southeast Asia Ltd.
Jan 2009 - Dec 2010
Managing Director,
		 Thai Instant Products Co., Ltd.
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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คณะกรรมการ (ครบวาระ/ลาออกในปี 2562)
Board of Directors (Retired by Rotation in 2019)
นายลิม ชอง บุน เดนนิส (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 18 ม.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62)
Mr. Lim Chong Boon Dennis (Since 18 Jan 19 - 19 Dec 19)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ
Director, Executive Director, Member of the Risk Management Committee, Member of the Good Corporate
Governance Committee and President
60 ปี / years
สัญชาติ : สิงคโปร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน มิลวอกี
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยสิงคโปร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 166/2019
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 13 ธ.ค. 2561
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
18 ม.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
21 ก.พ. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษทั ทีป่ รึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท
แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
6 ก.พ. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
		 บริษัท เทมเพิลตั้น แอสเซท แมเนจเม้นท์
จ�ำกัด
ต.ค. 2537 - มี.ค. 2560
กรรมการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายการลงทุน
และวิจัย บริษัท เทมเพิลตั้น แอสเซท
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ต.ค. 2535 - มี.ค. 2537
กรรมการ และผู้จัดการกองทุน,
		 เทมเพิลตั้น อินเวสเมนท์ แมเนจเมนท์
		 ลิมิเต็ด
มิ.ย. 2533 - ต.ค. 2535
นักวิเคราะห์การลงทุน, เทมเพิลตั้น
		 แกลแบรท แอนด์ ฮานสเบอเกอร์ ลิมิเต็ด















Nationality : Singapore
Education
 Master of Science (Finance) University of Wisconsin - Milwaukee
 Bachelor of Science (Building) National University of Singapore
Training
 Director Accreditation Program (DAP), Class 166/2019
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 13 Dec 2018
Hold the position in the listed company / Current Position
18 Jan 2019 - 19 Dec 2019 Director, Executive Director, Member of
the Risk Management Committee,
Member of the Good Corporate
Governance Committee and President,
MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Hold the position in the listed company / past experience
21 Feb 2019 - 19 Dec 2019 Director, MFC Advisory Company Limited
Director, MFC Esco Company Limited
Director, MFC Real Estate Asset
		 Management Company Limited
6 Feb 2019 - 19 Dec 2019 Director, MF Holdings Company Limited
Oct 2006 - Mar 2017
Co - CEO,
		 Templeton Asset Management Ltd.
Oct 1994 - Mar 2017
Director, Portfolio Manager and Director
of Research, Templeton Asset
		 Management Ltd.
Oct 1992 - Mar 1994
Director and Portfolio Manager,
		 Templeton Investment Management Ltd.
Jun 1990 - Oct 1992
Investment Analyst, Templeton Galbraith
and Hansberger Ltd.
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นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62)
Mr. Boonchai Charassangsomboon (Since 14 Jun 2019 - 20 Dec 2019)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Director and Executive Director
57 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท Master of Economics, Macquarie University, Sydney,
Australia
 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ปี 2560
จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุน่ 16/2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP183) รุ่น 75/2549
จัดโดย Harvard Business School
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 75/2549
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 14 มิ.ย. 2562
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ผู้ตรวจราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
		 กระทรวงการคลัง
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2559 - 2561 กรรมการ ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในเอเชีย
(The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB))
2558 - 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
		 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2558 - 2558 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
		 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2556 - 2558 กรรมการบริหารส�ำรอง (Alternate Executive Director)
ของกลุ่มธนาคารโลก
2553 - 2556 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
		 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2549 - 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ส�ำนักงานทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและการคลัง ประจ�ำสหราชอาณาจักรและยุโรป
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2548 - 2549 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายระบบการเงิน การออมและ
		 การลงทุนส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี





















Nationality : Thai
Education
 Master of Economics, Macquarie University, Sydney, Australia
 Master of Science (Development Economic), National Institute of
Development Administration (NIDA)
 Bachelor of Arts (Political Science), Chulalongkorn University
Training
 National Defense Course, Class 60, 2017
by National Defense College, National Defense Studies Institute
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI),
Class 16/2016 by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Advanced Management Program 183 (AMP 183), 2012
by Harvard Business School
 Directors Certification Program (DCP), Class 75/2006
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 14 June 2019
Hold the position in the listed company / Current Position
14 Jun 2019 - 20 Dec 2019 Director and Executive Director
		 MFC Asset Management Public
		 Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Present
Director, Government Savings Bank
Inspector General, Ministry of Finance
Director, Sukhumvit Asset Management Company
Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2016 - 2018 Director of The Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB)
2015 - 2018 International Economic Advisor, Fiscal Policy Office
2015 - 2015 Executive Director of the International Economic
Policy Bureau, Fiscal Policy Office
2013 - 2015 Alternate Executive Director, World Bank Group
2010 - 2013 Executive Director of the Macroeconomic Policy
Bureau, Fiscal Policy Office
2006 - 2010 Minister (Economic & Financial Office) of Economic
& Financial Affairs Royal Thai Embassy in Britain and
Europe, London, UK
2005 - 2006 Executive Director of Finance, Savings and Investment
Policy Bureau, Fiscal Policy Office
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นางสาวประภา ปูรณโชติ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 2562)
Ms. Prapa Puranachote (Until 6 Sep 2019)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการร่วม
Director, Executive Director, Member of the Risk Management Committee, Member of the Good Corporate
Governance Committee and Co President
65 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรวิทยาการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.2)
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 หลักสูตร Global Business Leader Program (GBL)
จัดโดยสถาบัน Lead Business Institute
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุน่ ที่ 14/2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
(ปศส. 7) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14)
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 (นมธ. 2)
จัดโดยส�ำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6)
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3 มี.ค. 2554
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
3 มี.ค. 2554 - 6 ก.ย. 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
29 มิ.ย. 2558 - 6 ก.ย. 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ผาแดง
อินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
1 ก.พ. 2558 - 5 เม.ย. 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
			 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด
			 (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2554 - 21 ก.พ. 2562
กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
		
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
		
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท
แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
2554 - 6 ก.พ. 2562
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
ก.ค. 2547 - ก.พ. 2554
รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารสายงานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2545 - มิ.ย. 2547
รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหาร
ผูบ้ ริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
















Nationality : Thai
Education
 Master of Business Administration (MBA), the National Institute of
Development Administration (NIDA)
 Bachelor of Arts, Journalism and Mass Communication Program,
Thammasat University
Training
 Advanced Master of Management Program, AMM
by National Institute of Development Administration
 Global Business Leader Program (GBL) by Lead Business Institute
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI),
Class 14/2016 by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Advanced Certificate Course in Public Economics Management for
Executives, Class 7 (KPI 7) by King Prajadhipok’s Institute
 Director Certification Program (DCP), Class 148/2011 ,
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Chief Executive Program, Class 14
by Capital Market Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
 Thammasat Leadership Program (TLP 2)
by Thammasat University Alumni Relations Office
 Energy Literacy for the World Program, Class 6 (TEA 6)
by Thailand Energy Academy
Appointed
 3 Mar 2011
Hold the position in the listed company / Current Position
3 Mar 2011 - 6 Sep 2019 Director, Executive Director, Member of
the Risk Management Committee,
Member of the Good Corporate
Governance Committee and Co - President,
MFC Asset Management Public Company
Limited
29 Jun 2015 - 6 Sep 2019 Director and Executive Director, Padaeng
Industry Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
1 Feb 2015 - 5 Apr 2018 Independent Director and Audit Committee,
Ratchaburi Electricity Generating Holding
Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2011 - 21 Feb 2019
Director, MFC Advisory Company Limited
Director, MFC Esco Company Limited
Director, MFC Real Estate Asset
		 Management Company Limited
2011 - 6 Feb 2019
Director, MF Holdings Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
Jul 2004 - Feb 2011
Senior Executive Vice President and Chief
of Provident Fund Division, Krung Thai
Asset Management Public Company
Limited
Apr 2002 - Jun 2004
Senior Executive Vice President and Chief
of Business Development & Marketing
Division, Krung Thai Asset Management
Public Company Limited
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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นายพิษณุ วิชิตชลชัย (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 18 เมษายน 2562)
Mr. Pitsanu Vichitcholchai (Until 18 Apr 2019)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Director and Executive Director
65 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์, Central Missouri State University,
Warrensburg, Missouri, USA
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, West Virginia University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตรส�ำหรับ CEO หรือ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suit) (CGE)
รุ่นที่ 12/2561 จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลั ก สู ต รการก� ำ กั บ กิ จ การส� ำ หรั บ กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15
จัดโดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2559
จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2558
จัดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547
จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 29 ธ.ค. 2557
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน
29 ธ.ค.2557 - 18 เม.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร
		 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา
2559 - 2 มิ.ย. 2560
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายตราสารหนี้
		 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
ทีป่ รึกษาการลงทุน บริษทั ทิพยประกันชีวติ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2557 - 2561
กรรมการ ธนาคารออมสิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
2557 - 2559
กรรมการผู้จัดการ
		 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2555 - 2557
กรรมการผู้จัดการอาวุโส
		 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2553 - 2555
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ำกัด
2545 - 2553
กรรมการผู้จัดการอาวุโส
		 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ำกัด
2544 - 2548
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
2534 - 2543
ผู้ช่วยกรรมการและกรรมการ
		 บริษัทหลักทรัพย์ ดอยซ์ มอร์แกน เกรนฟิวล์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
2531 - 2534
ผู้จัดการ ฝ่ายสถาบันและต่างประเทศ
		 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหาชน)
2526 - 2531
ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
























Nationality : Thai
Education
 Master of Economics, Central Missouri State University,
Warrensburg, Missouri, USA
 Bachelor of Economics, West Virginia University, USA
Training
 Corporate Governance for Executives (C-Suit) (CGE), Class 12/2018
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Corporate Governance for Directors and senior executives of state-owned
enterprises and public organization program, class 15 by Public Director Institute (PDI) and King Prajadhipok’s Institute
 Role of the Chairman Program (RCP), Class 39/2016
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 20/2015
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP), Class 22/2004
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 29 Dec 2014
Hold the position in the listed company / Current Position
29 Dec 2014 - 18 Apr 2019 Director and Executive Director, MFC
Asset Management Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2016 - 2 Jun 2017 Managing Director, Fixed income Department,
		 AEC Securities Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2019 - Present
Investment Adviser, Dhipaya Life Assurance
Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company /
past experience
2014 - 2018
Director, Government Savings Bank Chairman of
the Audit Committee, Government Savings Bank
2014 - 2016
Managing Director, Country Group Securities
Public Company Limited
2012 - 2014
Senior Managing Director, KTB Securities
		 (Thailand) Company Limited
2010 - 2012
Chief Executive Officer, Globlex Securities
Company Limited
2002 - 2010
Senior Managing Director, Globlex Securities
Company Limited
2001 - 2005
Associated Judge, the Central Intellectual
		 Property and International Trade Court
1991- 2000
Assistant Director and Director, Deutsche Morgan
Grenfell Securities Thailand Company Limited
1988 - 1991
Senior Vice President of Institution and Foreign
Department, Phatra Securities Public Company
Limited
1983 - 1988
Financial Department, Siam Commercial Public
Company Limited
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 24 ม.ค. 2562)
Boonlue Prasertsopar (Ph.D.) (Until 24 Jan 2019)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Nomination & Remuneration Committee
52 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7/2560
จัดโดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.สม.6)
รุ่นที่ 6/2558 จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 2) รุ่นที่ 2/2554
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรผู้บริหาระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองมหานคร
รุ่นที่ 1/2555 จัดโดยสถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12/2554
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 14 พ.ค. 2556
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2556 - 24 ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์
		 จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัทไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
		 (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อม
		 และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ บริษัท บีวี. โมเดิร์น จ�ำกัด
2553 - ปัจจุบัน
ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรี FC
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2552 - 2556
นายกสมาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
2550 - 2556
นายกสมาคมกีฬา จังหวัดราชบุรี
2550 - 2551
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2544 - 2549
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

















Nationality : Thai
Education
 Ph.D (Public Administration), Thaksin University
 Master of Science, Appropriate Technology for Resource and
Environment Development, Faculty of Environment and Resource
studies, Mahidol University
 Bachelor of Law, Sripatum University
Training
 ABC Program, Class 7/2017
by Academy of Business Creativity, Sripatum University
 Advanced Security Management Program (ASMP 6), Class 6/2015
by the Association National Defence College of Thailand under
the Royal Patronage of His Majesty the King
 Top Executives in the Energy Education Program, Class 2/2011
by the Thailand Energy Academy
 Top Executive Program in Urban Green Development (Mahanakorn 1),
Class 1/2012 by the Urban Green Development Institute Bangkok
 Chief Executive Program, Class 12/2011
by Capital Market Academy (CMA), the Stock Exchange of Thailand
Appointed
 14 May 2013
Hold the position in the listed company / Current Position
2013 - 24 Jan 2019 Independent Director, Member of the Audit
		 Committee and Member of the Nomination &
Remuneration Committee, MFC Asset
		 Management Public Company Limited
Present
Independent Director, Triton Holding Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2015 - Present
Association President, Faculty of Environment
and Resource Studied, Mahidol University
Director, BV. Modern Company Limited
2010 - Present
Chairman, Ratchaburi Football Club
Hold the position in the other non-listed company /
past experience
2009 - 2013
President, Taksin University Association
2007 - 2013
President, Sports Associations of Ratchaburi
Province
2007 - 2008
Member of the House of Representative,
		 Ratchaburi Province, Zone1
Deputy Minister, Ministry of Education
2001 - 2006
Member of the House of Representatives,
Ratchaburi Province, Zone 5
Advisor to Deputy Minister, Ministry of Interior
		 Advisor to Minister, Ministry of Agriculture and
Cooperative
Shareholding in the Company
None
Relation among Family with other Directors and Executives
None
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คณะจัดการ 2562
MANAGEMENT COMMITTEE 2019

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
Mrs. Pannarat Bhanpato

ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
Chareonchai Lengsiriwat (Ph.D.)
นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี

(ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 17 ก.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563)

Mr. Tanasak Krishnasreni

(Since 17 Jul 2019 - 2 Jan 2020)

นายลิม ชอง บุน เดนนิส

(ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 18 ม.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62)

Mr. Lim Chong Boon Dennis
(Since 18 Jan 19 - 19 Dec 19)

นายชาคริต พืชพันธ์
Mr. Chakrit Puechpan

นายกิตติคม สุทธิวงศ์
Mr. Kittikhom Suthiwong
นายประสิทธิ พรปฏิมากร
Mr. Prasit Pornpatimakorn

นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
Mr. Sumetha Lewchalermwong

นางรจิตพร มนะเวส
Mrs. Rachitporn Manawes

นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี
Mr. Anupong Chanchiredrasmee
นางสาวนริศรา อมาตยกุล
Ms. Narisara Amatayakul
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คณะจัดการ 2562
Management Committee 2019
นายลิม ชอง บุน เดนนิส (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 18 ม.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62)
Mr. Lim Chong Boon Dennis (Since 18 Jan 19 - 19 Dec 19)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ
Director, Executive Director, Member of the Risk Management Committee, Member of the Good Corporate
Governance Committee and President
60 ปี / years
สัญชาติ : สิงคโปร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน มิลวอกี
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยสิงคโปร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 166/2019
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 13 ธ.ค. 2561
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
18 ม.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
21 ก.พ. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษทั ทีป่ รึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท
แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
6 ก.พ. 2562 - 19 ธ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
		 บริษัท เทมเพิลตั้น แอสเซท แมเนจเม้นท์
จ�ำกัด
ต.ค. 2537 - มี.ค. 2560
กรรมการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายการลงทุน
และวิจัย บริษัท เทมเพิลตั้น แอสเซท
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ต.ค. 2535 - มี.ค. 2537
กรรมการ และผู้จัดการกองทุน,
		 เทมเพิลตั้น อินเวสเมนท์ แมเนจเมนท์
		 ลิมิเต็ด
มิ.ย. 2533 - ต.ค. 2535
นักวิเคราะห์การลงทุน, เทมเพิลตั้น
		 แกลแบรท แอนด์ ฮานสเบอเกอร์ ลิมิเต็ด















Nationality : Singapore
Education
 Master of Science (Finance) University of Wisconsin - Milwaukee
 Bachelor of Science (Building) National University of Singapore
Training
 Director Accreditation Program (DAP), Class 166/2019
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Appointed
 13 Dec 2018
Hold the position in the listed company / Current Position
18 Jan 2019 - 19 Dec 2019 Director, Executive Director, Member of
the Risk Management Committee,
Member of the Good Corporate
Governance Committee and President,
MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Hold the position in the listed company / past experience
21 Feb 2019 - 19 Dec 2019 Director, MFC Advisory Company Limited
Director, MFC Esco Company Limited
Director, MFC Real Estate Asset
		 Management Company Limited
6 Feb 2019 - 19 Dec 2019 Director, MF Holdings Company Limited
Oct 2006 - Mar 2017
Co - CEO,
		 Templeton Asset Management Ltd.
Oct 1994 - Mar 2017
Director, Portfolio Manager and Director
of Research, Templeton Asset
		 Management Ltd.
Oct 1992 - Mar 1994
Director and Portfolio Manager,
		 Templeton Investment Management Ltd.
Jun 1990 - Oct 1992
Investment Analyst, Templeton Galbraith
and Hansberger Ltd.
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นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62)
Mr. Sumetha Lewchalermwong (Since 1 Mar 19)
รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
Deputy CEO and Chief Investment Officer
40 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินย
ิ มอันดับหนึง่ ) มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์
ประเทศออสเตรเลีย
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/2560
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2
จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 Certified Financial Analyst (CFA), CFA Institute
 Financial Risk Manager (FRM), Global Associate of Risk Professionals
วัน เดือน ปี ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 1 มี.ค. 2562
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
1 มี.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563 รองกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่
การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวม
วายุภักษ์ หนึ่ง
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น
กองทุนรวมพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น รวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
ก.ย. 2553 - ก.พ. 2562 Country Head และ Chief Representative
		 บริษัท เทมเพิลตั้น แอสเซท แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานตัวแทนประจ�ำประเทศไทย
มี.ค. 2551 - ส.ค. 2553 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการวิจัยและลงทุน / ที่ปรึกษา
การลงทุน กองทุนบริหารความเสีย่ ง Myo Capital
Advisers ประเทศฮ่องกง
ม.ค. 2548 - ก.พ. 2551 ผู้จัดการฝ่าย Structured Solutions
		 กลุ่มตลาดทุน ธนาคารซิตี้แบงค์















Nationality : Thai
Education
 Master of Philosophy in Economics, University of Oxford, United
Kingdom
 Bachelor of Engineering in Software Engineering (First-Class Honors),
University of Melbourne
 Bachelor of Commerce in Economics, University of Melbourne,
Australia
Training
 Director Certification Program (DCP), Class 243/2017,
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Advanced Master of Management Program (AMM), Class 2,
by National Institute of Development Administration (NIDA)
 Certified Financial Analyst (CFA), CFA Institute
 Financial Risk Manager (FRM), Global Associate of Risk Professionals
Appointed
 1 Mar 2019
Hold the position in the listed company / Current Position
1 Mar 2019 - 1 Mar 2020 Deputy Chief Executive Officer and Chief
Investment Officer MFC Asset Management
Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Mar 2019 - Present
Member of Investment Committee, Vayupak
Fund 1
Apr 2019 - Present
Director, MF Holdings Company Limited
Sep 2019 - Present
Member of Investment Advisory Committee,
Thailand Future Fund
Sep 2019 - Present
Member of Investment Committee, Thailand
Future Fund
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
Sep 2010 - Feb 2019 Country Head and Chief Representative,
Templeton Asset Management Ltd., Thailand
Representative Office
		 January 2017 - February 2019
Mar 2008 - Aug 2010 Vice President / Investment Consultant, Hedge
Fund Research and Investment Myo Capital
Advisers Limited, Hong Kong
Jan 2005 - Feb 2008 Manager, Structured Solutions, Capital Markets
Group, Citibank
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นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 17 ก.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563)
Mr. Tanasak Krishnasreni (Since 17 Jul 2019 - 2 Jan 2020)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
First Executive Vice President / Chief Operating Officer
51 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทางการเงิน และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ City University, USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
1 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสและประธาน
		 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์
		 จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
 กรรมการผูจ
้ ดั การ สายงานหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ บริษทั หลักทรัพย์
เมย์แบงค์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา


Nationality : Thai
Education
 Master of Business and Administration, Financial Management and
Management Information System. City University USA
Training
Hold the position in the listed company / Current Position
1 Jul 2019 - 2 Jan 2020 First Executive Vice President / Chief
Operating Officer, MFC Asset Management
Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
 Managing Director. Institutional Sales, Maybank Kim Eng Securities
(Thailand) Public Company Limited.
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
-
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นางพัณณรัชต์ บรรพโต
Mrs. Pannarat Bhanpato

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
First Executive Vice President, Fund Management Division
56 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Texas
at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
1 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
		 สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		 สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2544 - ก.ย. 2547 ผู้จัดการกองทุนอาวุโสกลุ่มบริหารตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา









Nationality : Thai
Education
 Master Degree in Business Administration (MBA), Finance Major,
University of Texas at Arlington, USA
 Bachelor of Science in Statistics, Chulalongkorn University
Training
 Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
Hold the position in the listed company / Current Position
1 Feb 2009 - Present
First Executive Vice President, Fund
Management Division, MFC Asset
Management Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Oct 2004 - 31 Jan 2009 Executive Vice President, Fund Management
Division, MFC Asset Management Public
Company Limited
Feb 2001 - Sep 2004
Senior Fund Manager, Fixed Income Fund
		 Management Group, MFC Asset Management
		 Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Present
Director, MF Holdings Company Limited
Director, MFC Esco Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
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นางรจิตพร มนะเวส
Mrs. Rachitporn Manawes

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร และเลขานุการบริษัท
First Executive Vice President, Corporate Strategy Division and Company Secretary
58 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M), American University,
Washington D.C., USA
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 หลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 4/2559
จัดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 7/2559
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชัน
้ สูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุ่นที่ 12 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรเลขานุการบริษัท
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Effective Minute Taking
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Board Reporting Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2553 - 20 ก.พ. 2563 เลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2552 - 2554
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายเลขานุการบริษทั และ
กฎหมาย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2552
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา










Nationality : Thai
Education
 LL.M in International Trade and Banking Law, American University,
Washington D.C., USA
 LL.B Chulalongkorn University
Training
 Mediation Training Course, Class 4/2016
by Thailand Arbitration Center (THAC)
 Corporate Governance for Executives Program (CGE), Class 7/2016
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for
Executives, Class 12 by King Prajadhipok’s Institute
 Director Accreditation Program (DAP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Company Secretary Program
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Effective Minute Taking
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Board Reporting Program
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Business Negotiation Course
Hold the position in the listed company / Current Position
2011 - Present
First Executive Vice President, Corporate Strategy
Division, MFC Asset Management Public
Company Limited
2010 - 20 Feb 2020 Company Secretary, MFC Asset Management
Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2009 - 2011
Executive Vice President, Company Secretary
and Legal Service Department, MFC Asset
Management Public Company Limited
2002 - 2009
Senior Vice President, Company Secretary and
Legal Service Department, MFC Asset
Management Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Present
Director, MFC Real Estate Asset Management
Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
-
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นายชาคริต พืชพันธ์
Mr. Chakrit Puechpan

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
First Executive Vice President, Fund Management Division
58 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท MBA สาขา การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ Birmingham
University, UK
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
			 สายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
			 ฝ่ายตราสารทุน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2546 - พ.ค. 2554
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
			 กลุ ่ ม ตราสารทุ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2545 - ก.ย. 2546
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย
			 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
ก.พ. 2545 - ก.ค. 2545 ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย
			 บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จ�ำกัด
มิ.ย. 2543 - ธ.ค. 2544
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศ
			 บริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จ�ำกัด












Nationality : Thai
Education
 MBA (International Banking and Finance),Birmingham University, UK
 Bachelor of Science, Prince of Songkhla University
Training
 Director Accreditation Program (DAP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Hold the position in the listed company / Current Position
Oct 2017 - Present
First Executive Vice President, Fund Management
		 Division, MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
Jun 2011 - Sep 2017 Executive Vice President, Domestic Equity,
MFC Asset Management Public Company
Limited
Oct 2003 - May 2011 Senior Fund Manager, Equity Fund
		 Management Group, MFC Asset Management
Public Company Limited
Aug 2002 - Sep 2003 Vice President, Research Division, MFC Asset
Management Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
Feb 2002 - Jul 2002 Assistance Vice President, Research Department,
		 SICCO Securities Company Limited
Jun 2000 - Dec 2001 Vice President, Domestic Research
		 Department, SG Asia Credit Securities
		 Company Limited
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นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 2 ส.ค. 62)		
Mr. Prasit Pornpatimakorn (Since 2 Aug 19)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
First Executive Vice President Provident Fund Department
53 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
 ผู้วางแผนการลงทุน ( Investment Planner) ภาควิชาการธนาคาร
และการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้แนะน�ำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 นักวางแผนทางการเงิน (Thai Financial Planner Program : TFP)
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
		 ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2557 - 1 ม.ค. 2563
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		 ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2550 - 2556
ผู้อ�ำนวยการพัฒนาธุรกิจอาวุโส
		 ฝ่ายการตลาดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2548 - 2550
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโส
		 สายงานการตลาดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2546 - 2548
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
		 สายงานการตลาดกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
		 บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2543 - 2546
ผู้จัดการส่วน
		 ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
2542 - 2543
ผู้ช�ำนาญการชั้นพิเศษ
		 ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)












Nationality : Thai
Education
 Master of Business Administration Bangkok University
 Bachelor of Business Administration, Ramkhamhaeng University
Training
 Investment Planner Program by Department of Banking and Finance
Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University
 Securities investment consultant Program
by the Office of the Securities and Exchange Commission
 Thai Financial Planner Program (TFP), Capital Market Knowledge
Development Institute - The Stock Exchange of Thailand
Hold the position in the listed company / Current Position
2014 - 1 Jan 2020 First Executive Vice President Provident Fund
Department MFC Asset Management Public
Company Limited
2014 - 1 Jan 2020 Executive Vice President Provident Fund
Department MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2007 - 2013
Senior Business Development Director
Provident Fund Marketing Department MFC
Asset Management Public Company Limited
2005 - 2007
Senior Assistant Vice President Provident Fund
Marketing Department MFC Asset Management
Public Company Limited
2003 - 2005
Assistant Vice President Provident fund
Marketing Department MFC Asset
		 Management Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2000 - 2003
Manager Provident Fund Division Kasikorn
		 Asset Management Company Limited
1999 - 2000
Senior Specialists Provident Fund Division
Bangkok Bank Public Company Limited
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นายกิตติคม สุทธิวงศ์
Mr. Kittikhom Suthiwong

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายลูกค้า ธนาคารออมสิน)
Executive Vice President (GSB Sales Department)
55 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน - การธนาคาร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
 ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 12 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ. 6)
จัดโดยส�ำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 ผู้แนะน�ำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ผู้วางแผนการลงทุน
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายลูกค้า ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา
2554 - 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Private Wealth
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2540 - 2544
หัวหน้าส่วนการตลาด ส�ำนักบริการตลาดทุน
		 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2535 - 2539
หัวหน้าแผนก ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
		 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2533 - 2534
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
		 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2531 - 2532
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการธนาคารต่างประเทศ
		 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ














Nationality : Thai
Education
 Master of Business Administration, Finance Major,
Saint John’s University
 Bachelor degree of Business Administration, Marketing Major, UTCC
Training
 Public Economics for Top Management Program, Class 12
by King Prajadhipok’s Institute
 Thammasat Leadership Program (TLP 6)
by Thammasat University Alumni Relations Office
 Securities Investment Consultant Program
by the Securities and Exchange Commission
 Investment Planner Program
by the Securities and Exchange Commission
Hold the position in the listed company / Current Position
2019 - Present
Executive Vice President, GSB Sales
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2011 - 2019
Executive Vice President, Private Wealth
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited
1997 - 1999
Marketing Officer, Capital Market Service Office
		 KrungThai Bank Public Company Limited
1994 - 1997
Head of Foreign Exchange Section 1,
		 Foreign Exchange and Remittance Department
		 KrungThai Bank Public Company Limited
1991-1993
Assistance Head of Foreign Exchange Section 1,
Foreign Exchange and Remittance Department
		 KrungThai Bank Public Company Limited
1988 - 1990
Foreign Exchange Currency Officer, Foreign
Exchange and Remittance Department
		 KrungThai Bank Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2019 - Present
Consultant, Association of Provident Fund
(AOP)
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การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2554 - 2562
ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2552 - เม.ย. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		 สายงานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2549 - 2552
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
คณะกรรมการสมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2545 - 2549
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
คณะกรรมการสมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2530 - 2531
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
		 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อินเตอร์เครดิตแอนด์ทรัสต์












Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2011 - 2019
Advisor, Association of Provident Fund (AOP)
2009 - Apr 2011
Executive Vice President, Provident Fund
Division, Krungthai Asset Management Public
Company Limited
Advisor, Association of Provident Fund (AOP)
2006 - 2009
First Vice President, Provident Fund
Department, Krungthai Asset Management
Public Company Limited
Committee of Association of Provident Fund
(AOP)
2002 - 2006
Vice President, Provident Fund Department,
Krungthai Asset Management Public Company
Limited
Committee, Association of Provident Fund
(AOP)
1987 - 1988
Credit Analysis Officer, Inter Credit and Trust
Finance Co.,LTD
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ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 18 ม.ค. 62)
Chareonchai Lengsiriwat (Ph.D.) (Since 18 Jan 19)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
Executive Vice President, Risk Management Department and Strategic Planning Department
60 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Tokyo University of Agriculture
ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2555
จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร COSO: Enterprise Risk Management
จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Applied General Equilibrium
จัดโดยสถาบัน Center for World Food Studies (CWFS)
ประเทศเนเธอร์แลนด์
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2548 - 2554
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
		 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2544 - 2547
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์






Nationality : Thai
Education
 Ph.D. in Economics, Tokyo University of Agriculture, Japan
 M.A. in Economics (International Program), Thammasat University
 B.A. in Economics, Thammasat University
Training
 Director Accreditation Program (DAP), Class 99/2012
by Thai Institute of Directors Association
 COSO: Enterprise Risk Management
by the Institute of Internal Audit of Thailand
 Applied General Equilibrium Modeling
by Center of World Food Studies (CWFS), The Netherlands
Hold the position in the listed company / Current Position
2012 - Present
Executive Vice President, Head of Risk Management,
		 MFC Asset Management Public Company Limited
2005 - Present
Member of Risk Management Committee, MFC
Asset Management Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2005 - 2011
First Senior Vice President Head of Risk Management,
		 MFC Asset Management Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2004 - 2011
Senior Division Chief Department of Research
and Strategies, The Office of Securities Exchange
Commissions
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นางสาวนริศรา อมาตยกุล (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 18 ม.ค. 62)
Ms. Narisara Amatayakul (Since 18 Jan 19)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนกองทุนส่วนบุคคล
Executive Vice President, Investment Planner Department
54 ปี / years

สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master of Public Administration, University of Southern California,
Los Angeles, California, USA
 ปริญญาตรี ด้านบริหารุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การอบรม
 กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 Preparation course for “The Essence of Derivative The Products
Pricing”
 หลักเกณฑ์ และข้อควรรู้เกี่ยวกับ Derivative Transactions
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุน
ส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2539 - 2541
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายลูกค้าส่วนบุคคล
		 บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2535 - 2539
ผูจ้ ดั การส่วนลูกค้ารายใหญ่
		 บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ธนสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2559 - 2561
Senior Vice President, Head of Marketing Group
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ�ำกัด
2541 - 2552
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทน
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ำกัด










Nationality : Thai
Education
 Master of Public Administration, University of Southern California,
Los Angeles, California, USA
 Bachelor degree of Business Administration Major Marketing, Dhurakij
Pundit University
Training
 Law on mutual funds and private funds
 Preparation course for “The Essence of Derivative The Products
Pricing”
 Guidelines and knowledge about Derivative transactions
Hold the position in the listed company / Current Position
Present
Executive Vice President, Investment Planner
Department MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
1996 - 1998
Customer Relationship (Private Fund) Assistant
Vice President, Seamico Securities Public
Company Limited
1992 - 1996
Customer Service (Private Wealth) Manager,
Dhana Siam Finance Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
2016 - 2018
Senior Vice President, Head of Marketing Group,
Talis Asset Management Company Limited
1998 - 2009
Vice President, Intermediary Relation, Krungsri
Asset Management Company Limited
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นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ก.พ. 62)
MR. Anupong Chanchiredrasmee (Since 1 Feb 2019)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
Executive Vice President, Corporate Accounting and Finance Department
48 ปี / years
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงินและการธนาคาร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรม
 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 19/2558
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Corporate Finance รุ่นที่ 3/2562
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 3/2562
จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 หลักสูตร Corporate Secretary Program ปี 2539
จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษทั บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2556 - 31 ม.ค. 2562
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
		 ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษทั บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - 2556
ผูอ้ ำ� นวยการ
		 ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษทั บริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ปัจจุบนั
กรรมการ
		 บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น (ที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา








Nationality : Thai
Education
 Master of Business Administration (MBA) , Kasetsart University
 Bachelor of Commerce and Accountancy (Finance and Banking),
Thammasat University
 Bachelor of Accountancy, Sukhothai Thammathirat Open University
Training
 Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) Class 19/2015
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
 Corporate Finance class 3/2019
by Federation of Accounting Professions (FAP)
 Managerial Account for Planning and Decision class 3/2019
by Federation of Accounting Professions (FAP)
 Corporate Secretary Program 1996
by Sasin Graduate Institute of Business Administration
of Chulalongkorn University
Hold the position in the listed company / Current Position
1 Feb 2019 - Present
Executive Vice President, Corporate
Accounting and Finance Department, MFC
Asset Management Public Company Limited
Hold the position in the listed company / past experience
2013 - 31 Jan 2019
First Senior Vice President, Corporate
Accounting and Finance Department, MFC
Asset Management Public Company Limited
2011 - 2013
Senior Vice President, Corporate Accounting
and Finance Department, MFC Asset
Management Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Present
Director,
		 MF Holdings Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / past
experience
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ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
Research & Strategic
Investment Dept.
ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์
Securities Trading Dept.

ฝ่ายที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์การลงทุน
Investment Product
Advisory Dept.

หมายเหตุ : โครงสร้างองค์กรนีไ้ ด้รบั การอนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 และมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2562 - 5 กันยายน 2562
Remark: The above corporate structure has been approved by resolution of the Board of Directors meeting on December 24, 2018, which shall be effective as from January 18, 2019 - 5 September 2019

ฝ่ายเทคโนโลโยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.

ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
Business Support Dept.

ฝ่ายสินทรัพย์ทางเลือก
Alternative Investment &
Specialized fund Dept.

ฝ่ายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต์
REIT Trustee Dept.

ฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
Asset Allocation &
Multi Asset Fund Dept.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administration Dept.

ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering Dept.

ฝ่ายตราสารทุนต่างประเทศ
Global-Equity Dept.

ฝ่าย Private Equity
Private Equity Dept.

ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
Corporate Accounting &
Finance Dept.

ฝ่าย Private Wealth
Private Wealth Dept.

ฝ่ายตราสารทุน
Domestic Equity Dept.

สายบริหารกองทุน
Fund Management Division

ฝ่ายตราสารหนี้
Domestic Fixed Income Dept.

คณะกรรมการ
นโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Dept.

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร
Marketing Communication &
Corporate PR Dept.

คณะจัดการ
Management Committee

คณะกรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee

ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ
Global Fixed Income Dept.

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพื้นฐาน
Property & Infrastructure Fund Dept.

สายพัฒนาธุรกิจ
Business Development
Division

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning Dept.

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
Company Secretary & Legal
Services Dept.

กรรมการผู้จัดการ
President

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
Fund Operation Dept.

สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป
Operation & General
Administration Division

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

สายกลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy Division

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
Investment Planner Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept.

ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Public Company Limited

โครงสร้างองค์กร ORGANIZATION CHART

ฝ่ายสนับสนุนการตลาด
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Support Dept.

ฝ่ายการตลาด
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Marketing Dept.

สายการตลาด
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Division

กรรมการผู้จัดการ
President

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration
Committee
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ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
Marketing & Corporate
Communications Dept.

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Development Dept.

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.

ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์
Securities Trading Dept.

ฝ่ายทะเบียนกองทุน
Fund Registration Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน
(กองทุนรวม)
Investment Operations Dept. (Mutual)

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
Corporate Accounting & Finance Dept.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
Human Resource & General Admin. Dept.

คณะจัดการ
Management Committee

คณะกรรมการด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee

หมายเหตุ : โครงสร้างองค์กรนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 - 31 มกราคม 2563
Remark: The above corporate structure has been approved by resolution of the Board of Directors meeting on July 25, 2019, which shall be effective as from September 6, 2019 - January 31, 2020 onward.

ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Dept.

ฝ่ายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต์
REIT Trustee Dept.

ฝ่ายบริการลูกค้า
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
E Channel Sales Dept.

ฝ่ายลูกค้าธนาคารออมสิน
GSB Sales Dept.
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(กิจการอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน)
RPIF Finance & Accounting Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน
(กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
Investment Operations Dept. (PVD)

สายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Division

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning Dept.

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
Company Secretary &
Legal Services Dept.

กรรมการผู้จัดการ
President

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ฝ่ายลูกค้าสถาบัน
Institutional Sales Dept.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

สายกลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy Division

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
Investment Planner Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept.

ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Public Company Limited

โครงสร้างองค์กร ORGANIZATION CHART

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
REIT, Property & Infrastructure Funds Dept.

ฝ่ายตราสารทุน
Equities Dept.

ฝ่ายตราสารหนี้
Fixed Income Dept.

สายบริหารกองทุน
Fund Management Division

รองกรรมการผู้จัดการ/
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
Deputy President/CIO

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee
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ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Development Dept.

ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Dept.

ฝ่ายบริการลูกค้าระบบอิเล็กทรอนิกส์
E Channel Sales Dept.

ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร
Marketing & Corporate
Communications Dept.

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(กิจการอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน)
RPIF Finance & Accounting Dept.

ฝ่ายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต์
REIT Trustee Dept.

ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน
(กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
Investment Operations Dept. (PVD)

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.

ฝ่ายทะเบียนกองทุน
Fund Registration Dept.

ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์
Securities Trading Dept.

ฝ่ายตราสารทุน
Equities Dept.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

สายบริหารกองทุน
Fund Management Division

ฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการ
อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
REIT, Property & Infrastructure
Funds Dept.

ฝ่ายตราสารหนี้
Fixed Income Dept.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
Human Resource & General Admin. Dept.

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning Dept.

ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
Corporate Accounting & Finance Dept.

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee

ฝ่ายปฏิบัติการลงทุน
(กองทุนรวม)
Investment Operations Dept. (Mutual)

สายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Division

ฝ่ายกฎหมาย
Legal Services Dept.

รองกรรมการผู้จัดการ/
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
Deputy President/CIO

กรรมการผู้จัดการ
President

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

หมายเหตุ : โครงสร้างองค์กรนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
Remark: The above corporate structure has been approved by resolution of the Board of Directors meeting on January 23, 2020, which shall be effective as from February 1, 2020 onward.

ฝ่ายลูกค้าสถาบัน
Institutional Sales Dept.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
Company Secretary Dept.

สายกลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy Division

คณะจัดการ
Management Committee

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
Investment Planner Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept.

ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Public Company Limited

โครงสร้างองค์กร ORGANIZATION CHART

ข้อมูลสรุป
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน โดยได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518
บริษัทได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินธุรกิจรวม 6 ประเภท คือ
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
2. เป็นผู้จัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
4. เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
5. เป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
6. เป็นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้วจ�ำนวน 125,615,708 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 125,615,708 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท กองทุนทีบ่ ริษทั บริหารจัดการมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 218 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 449,811.47 ล้านบาท
ประกอบด้วย
• กองทุนรวม จ�ำนวน 119 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 279,404.83 ล้านบาท แยกเป็น
- กองทุนรวมในประเทศ 81 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 49,301.66 ล้านบาท
- กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 24 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 6,502.61 ล้านบาท
- กองทุนรวมต่างประเทศ จ�ำนวน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 54.07 ล้านบาท
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน จ�ำนวน 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 45,166.37 ล้านบาท
- กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จ�ำนวน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 178,380.13 ล้านบาท
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 34 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 151,893.79 ล้านบาท โดยมีนายจ้าง จ�ำนวน 739 ราย
และสมาชิกกองทุน จ�ำนวน 328,231 ราย
• กองทุนส่วนบุคคล จ�ำนวน 65 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,512.85 ล้านบาท
หมายเหตุ: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทข้างต้น ยังมิได้รวมกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสตี อีกจ�ำนวน 1 กองทรัสต์ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 518.62 ล้านบาท
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Summary Information
MFC Asset Management Public Company Limited operates a fund management business. The Company was granted
a securities business license in type of “asset management” by the Ministry of Finance on 29 December 1975.
MFC has licensed to operate 6 businesses comprising of:
1. Securities business in type of “asset management”
2. Acting as provident fund manager
3. Securities business in type of “private fund management”
4. Acting as securities registrar
5. Acting as manager of the real estate investment trusts (REITs)
6. Acting as trustee of trusts
As of 30 December 2019, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 125,615,708 consisting of 125,615,708
ordinary shares at a par value of Baht 1 per share. The Company managed 218 funds with total net asset value of Baht
449,811.47 million, consisting of:
119 mutual funds with total net asset value of Baht 279,404.83 million as follows:
- 81 domestic investment funds with net asset value of Baht 49,301.66 million
- 24 foreign investment funds with net asset value of Baht 6,502.61 million
- 1 country fund with net asset value of Baht 54.07 million
- 12 property and infrastructure funds (including the real estate investment trusts which the Company acts as trust
manager) with net asset value of Baht 45,166.37 million
- Vayupak1 Fund with net asset value of Baht 178,380.13 million
34 provident funds with net asset value of Baht 151,893.79 million for 739 employers and 328,231 fund members
65 private funds with net asset value of Baht 18,512.85 million





Remark : The total net asset value of the Company as referred above does not include another 1 private equity trust under trusteeship
of the Company with the net asset value of Baht 518.62 million.
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
โดยรายได้หลักมาจากการบริหารจัดการกองทุน ดังนั้นบริษัทต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการลงทุน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจหลักเป็นส�ำคัญ บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงมีความส�ำคัญในอันที่จะน�ำประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อท�ำการประเมิน และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระดับบริษัทและระดับกองทุน ตลอดจนก�ำหนดนโยบาย
และแผนงานในการป้องกันและบริหารจัดการกับความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้
บริษัทก�ำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม�่ำเสมอ รวมทัง้ การปลูกฝังวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับปี 2563 บริษัทระบุปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขที่ส�ำคัญไว้ 3 ด้าน ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน
คาดการณ์ว่าในปี 2563 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายประเด็นที่ต้องติดตาม ได้แก่
การด�ำเนินมาตรการกีดกันทางค้าระหว่างประเทศของโลก ได้แก่ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในระยะต่อไปที่มีแนวโน้ม
ยืดเยื้อ และมาตรการกีดกันทางการค้าที่สหรัฐฯ พิจารณาจะด�ำเนินการกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และปัญหาการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
รวมถึงช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านหลังจากการแยกตัวของประเทศอังกฤษจากสหภาพยุโรปในวันที่ 31 มกราคม 2563 อีกทั้งการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจไทยค่อยๆ ฟืน้ ตัวจากปีกอ่ น แต่ยงั คงเผชิญปัจจัยเสีย่ งทัง้ จากภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ มาตรการ
กีดกันการค้าของโลกส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีความเปราะบางอาจส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งความกังวลต่อผลกระทบของเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
และการบริโภค ส่วนปัจจัยในประเทศ ได้แก่ ความสามารถของภาครัฐในการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน และภาวะ
ภัยแล้ง โดยปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความไม่แน่นอนต่อการลงทุนทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุน
บริษัทได้ก�ำหนดกระบวนการในการจ�ำกัดและควบคุมความเสี่ยงขึ้นมาอย่างเป็นขั้นตอน มีการจัดสรรสินทรัพย์และกระจาย
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้กองทุนมีระดับความเสี่ยงที่ต�่ำและมีผลตอบแทนสูงสุด โดยอาศัยแบบจ�ำลองทางการเงินขั้นสูงที่
ถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยในการคัดสรร มีระบบการติดตามดูแลความเสี่ยง ซึ่งถูกติดตั้งเพื่อควบคุมความเสี่ยง มีการติดตั้งระบบ
ควบคุมและติดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละกองทุนให้อยู่ในขอบเขตที่ก�ำหนดไว้ มีระบบทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ที่ใช้ใน
การวัดผลกระทบกรณีที่มีความเสี่ยง ที่รุนแรงจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดให้มีแผนฉุกเฉินด้าน
การลงทุน รวมถึงแผนรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อใช้จัดการและรองรับกับสถานการณ์ที่ผิดปกติและสภาวะวิกฤติ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจ
ภายใต้นโยบายการเปิดเสรีในการด�ำเนินธุรกิจจัดการลงทุน อันน�ำมาซึง่ ภาวะการแข่งขัน ทีร่ นุ แรงขึน้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลก
และตลาดทุนที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้บริษัทต้องประสบกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการบริหารจัดการลงทุนให้มี
ผลด�ำเนินการให้ได้ผลตอบแทนทีด่ เี พือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดทีม่ อี ยู่ ดังนัน้ บริษทั มีแผนในการ
บริหารจัดการกับปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ดังกล่าวโดยเพิม่ ความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์กองทุนในทุกประเภทกองทุน ด้วยการก�ำหนดกลยุทธ์
ในการขยายผลิตภัณฑ์และจังหวะในการออกกองทุนที่เหมาะสม โดยให้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้าง
ความหลากหลาย สร้างโอกาส และทางเลือกในการลงทุน เพือ่ สร้างผลตอบแทนและรองรับต่อระดับความเสีย่ งทีแ่ ตกต่างกันของนักลงทุน
มีการบริหารความเสีย่ งนับแต่กระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งของการจัดตัง้ กองทุนเพือ่ ให้มรี ะดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
ตลอดจนก�ำหนดกรอบการลงทุนและควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมยอมรับได้สำ� หรับนักลงทุนในแต่ละกลุม่
ส�ำหรับปี 2563 บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะมุง่ สูเ่ ป้าหมายการเป็นบริษทั ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญระดับภูมภิ าคในอุตสาหกรรมการจัดการลงทุน
โดยเน้นเรือ่ งการปรับองค์กร การวิจยั และการสร้างทีมทีแ่ ข็งแกร่งเป็นหลักส�ำคัญก่อน เพือ่ เป็นการวางรากฐานของการเติบโตในปีถดั ไป
อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงมุง่ ขยายฐานผูล้ งทุน และขยายช่องทางการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตลอดจนการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้กบั
นักลงทุนทุกคนอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการสร้างเครือข่ายตัวแทนขายผ่านธนาคารออมสิน เพือ่ ให้สามารถ บริการลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง
รายงานประจ�ำปี 2562
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Risk Factors
MFC Asset Management PLC. (“Company”) engages in securities business in type of an “asset management” and
derives its core revenues from a fund management. Therefore, the Company mainly exposes to some investment risk and
operational risk of core business. The Company has recognized the importance of the risk management in maximizing
benefits to the shareholders, unit holders and other stakeholders; therefore, the risk management system has been provided
for assessment and identification of all potential risk factors in order to manage and mitigate the said risks, in either corporate
or portfolio levels. Risk management policies and plans have been set to protect and control risks to be within the acceptable
levels. Moreover, the Company determines to follow up and reports the same to its management on a regular basis, and
a Company-wide risk management culture has also been cultivated to foster risk awareness in the organization.
Looking ahead into the year 2020, the Company has identified 3 main risk factors, along with courses of action to mitigate
them, as follows:

Investment Risk
It can be predictable that for the year 2020 the global economic movement will be gradually recovered. However, there
are risk factors which have to follow up. For example, the implementation of international trade measures, including trade
negotiation between U.S. and China which tend to prolong, the trade barrier measures that the U.S. plans to apply with
other counterparties, such as European Union or France, the U.S. President Election in November 2020 and a problem
on geopolitics, such as a pressure on the middle east, the transitional period after the Brexit incident on 31 January 2020
and epidemic of Coronavirus.
Meanwhile, Thai economics will be gradually recovered from last year, but it will still be confronted with both internal
and external factors, such as world trade barrier measure which affects the export of Thai goods and a slowed-down world
economics which is sensitive and may affect Thai export and tourism. Additionally, the internal factors are a government
capability in drawing down a budget, particularly a budget for investment and droughts. These risk factors adversely affect
an economic growth and create uncertainty to investment either money market or capital market.
The Company, therefore, determines to set a procedure to limit and control risks step by step. With the adoption and
assistance of advanced financial quantitative model, an optimum asset allocation and risk diversification is assigned for
each portfolio in order to maximize returns and minimize risks. A downside risk limit control system also has been installed
to monitor and control each portfolio’s risk position within the assigned risk budget. A stress test system has also been
established in order to evaluate the impact of tail risks. In addition, the Company has determined business continuity
planning for investment and liquidity risk management plans to cope with anomalous events and crisis.

Business Risk
Under the free trade policy for the asset management industry, the competition has intensified. Moreover, the current
global economic situation, coupled with the continued capital market volatility, has transformed to greater risk encountered
the Company in increasing its revenue and maintaining its market share. The Company has formulated plans to manage
such risks by expanding product varieties for each fund category by setting a strategy for expanding the range of products
being offered combined with optimal launch times, whereby the investment, both domestic and global, has been introduced
in order to provide diversified, new and various choices of investment to assist in enhancing yields and to serve with different
levels of risk of investors. The Company also managed its risk management to cover processes including analysis and
evaluation of risks in the fund establishment to maintain risks at proper level as well as determined its investment framework
and provision of risk control to ensure that risks levels maintained within an appropriate and acceptable range for each
investor group.
For the year 2020, the Company has a policy to focus on becoming a regional company with a significant role in the
investment management industry by focusing on restructuring, researching and building-up a team to be strengthened as
the first priority for laying down a fundamental of growth for the following years. However, the Company still plans to expand
the investor base and unit distribution channel, to continually upgrade effectiveness of its service. The Company also plans
to create a selling agent network through the Government Saving Bank so as to render its services to the customers
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ครอบคลุมทุกจังหวัดในทุกภูมภิ าคของประเทศ บริษทั มีแผนทีจ่ ะพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าเพือ่ สามารถเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร การดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ตลอดจนการท�ำธุรกรรมซือ้
ขายกองทุนรวมได้งา่ ยขึน้ อาทิ การท�ำรายการซือ้ หน่วยลงทุนด้วย QR Code การเปิดบัญชีและการท�ำธุรกรรมผ่านโทรศัพม์ อื ถือรวมทัง้
การขยายขอบเขตการให้บริการให้อยู่ในรูปแบบของ Smart Service อย่างครบวงจร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังเชือ่ มระบบกับระบบ
Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการแก่ลกู ค้าผ่านบริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน (บลน.)
ให้ดยี งิ่ ขึน้
ในด้านนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security Policies) บริษทั ได้ถอื ปฏิบตั หิ ลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศฉบับใหม่ ซึง่ อ้างอิงตามประกาศทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต.
ก�ำหนด เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงปลอดภัยในการใช้ระบบงานสารสนเทศในการขับเคลือ่ นธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมทัง้ มี
การจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติมในการลงทุนในด้าน IT Security อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค Personal Data Protection Act, (PDPA) รวมทัง้ Cyber
Security Act บริษทั ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของแผนงานรองรับดังกล่าวทีจ่ ะด�ำเนินการจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ให้สอดคล้อง
ตามข้อกฎหมายทีบ่ งั คับใช้ตอ่ ไป และได้มกี ารวางแผนในการเตรียมความพร้อมเรือ่ ง National Digital ID หรือ NDID ทีจ่ ะมีการยืนยันตัว
ตอนทางดิจทิ ลั ซึง่ บริษทั มีการพัฒนา Mobile Application ให้รองรับกับการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจทิ ลั แบบ Non Face ซึง่ จะช่วย
พัฒนากระบวนการเปิดบัญชีให้มคี วามสะดวก ปลอดภัย และสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ ทีจ่ ะผลักดันในส่วนของการท�ำธุรกรรม Online
ในอนาคตมากขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของ Cyber Resilience Assessment Framework (CRAF) ซึง่ เป็น
กรอบการประเมินความเสีย่ งรูปแบบใหม่ ตามทีป่ ระกาศทีส่ ำ� นักงาน ก.ล.ต.ก�ำหนด ซึง่ จะมีการจัดท�ำแบบประเมินความเสีย่ งภายในต้น
ปีหน้า
ส�ำหรับธุรกิจในด้านกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund) บริษทั ฯ มีแผนงานทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุง Core System ไปใช้
เทคโนโลยีใหม่ ซึง่ จะมีแผนการพัฒนาในส่วนของการให้บริการผ่านทาง Web site และ Mobile มีความคล่องตัว และพัฒนารูปแบบ
การให้บริการใหม่ๆ เช่น การเปลีย่ นอัตราเปอร์เซ็นต์เงินสะสมของสมาชิก ฟังก์ชนั การแจ้งออมเงินและถอนเงินหลังเกษียณผ่านทาง
Web site เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
แนวโน้มความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) และการ
ก่อการร้ายจากปัญหาทั้งในและนอกประเทศ ปัญหาด้านการถูกละเมิดความมั่นคงด้านสารสนเทศ (Cyber-attacks) ซึ่งในปี 2563
มีแนวโน้มจะมีภยั คุกคามประเภทใหม่ๆ ทีแ่ พร่ระบาดและมีผลกระทบกับการด�ำเนินธุรกิจ เช่น ภัยคุกคามของมัลแวร์ประเภท Ransom
ware เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้มีคณะท�ำงานบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงด้านสารสนเทศ (Incident Respond Team) เพื่อเตรียม
ความพร้อมและแผนการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น รวมทั้งการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มสูงขึ้นที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการลงทุนและการปฏิบัติงาน บริษัทได้มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งแผนฉุกเฉินด้านการลงทุนรองรับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทัน
ท่วงที ตลอดจนแผนฉุกเฉินด้านการปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีระบบรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ณ ศูนย์ส�ำรอง (Second Site) เป็นระบบ Warm Site ที่สามารถสนับสนุนการเรียกคืนข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั้นรองรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมการประชุมของคณะท�ำงาน CM-CERT ซึ่งมี ก.ล.ต. ร่วมอยู่ด้วย เพื่อแลกเปลี่ยน
ให้ความรู้ และรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน รวมทั้งมีการจัด
ซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ในระดับอุตสาหกรรมตลาดทุน (industry-wide cyber drill) ร่วมกับทาง ก.ล.ต. เพื่อทดสอบและ
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามในสถานการณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ มีการท�ำโครงการ Vulnerability Assessment (VA) และ
Penetration Test เพื่อทดสอบช่องโหว่ของระบบงานส�ำคัญ และปรับแก้ไขให้เป็นตามตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน อีกทั้งบริษัทได้
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในเรื่อง Security Awareness Training ซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้าน Cyber ในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
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thoroughly and nationwide. For the upcoming year, the Company plans to continually enhance its services via electronic
channel for customer’s convenience in accessing information, downloading documents as well as transacting a subscription
and redemption of mutual fund’s units easily. The said enhancing will include a payment via QR code and comprehensive
services via ‘Smart Service’ covering opening account and sending transaction orders. In addition, the Company plans to
develop a connecting system with the mutual fund brokerage companies and Fund Connext System of the SET to enchance
the efficiency in rendering services to the customer.
Regarding the IT Security Policies, the Company has adhered to the rules and practices to be in line with the new IT
Security Policies which refer to the notifications of the Office of the SEC in order to create IT security to the Company’s
IT system to be more efficient and sustainable and has reviewed the said policy regularly.
In addition, in order to comply with the Personal Data Protection Act (PDPA) and the Cyber Security Act, the Company
prepares its readiness pertaining to supporting plan for arranging policies and practices the laws to be applicable in the
near future and plans for its readiness pertaining to the National Digital ID or NDID which allows a digital identification
process. The Company has also developed a mobile application to support the digital identification in type of non-face-to-face
transactions so that the account opening is more convenient, safer and in line with the government policies that support
online transaction in the future. Additionally, the Company prepares its readiness for Cyber Resilience Assessment
Framework (CRAF) which is a framework for new form of risk assessment according to notifications of the SEC Office to
be implemented at the beginning of next year.
Regarding the provident fund business, the Company plans to develop and improve its core system to be a new
technology, which will focus on developing its services via a web site and mobile to be flexible and developing a new form
of services, such as an option for changing a percentage of contribution, a function to notify a deposit and withdrawal of
money after retirement via its web site.

Operational Risk
Potential risks are from the political severity, natural disaster risks, terrorist problems, both domestic and overseas,
and the problems of Cyber Attack violation. In 2019, the Cyber Attack tends to develop a new kind of threat spreading out
and affecting business operation, such as a threat of malware as Ransom ware. The Company, therefore, arranged a working
group, Incident Respond Team, for its readiness and supporting plans in case of occurrence of the said incident or natural
disasters which tend to increase and might affect the Company’s investment and operation. The Company has provided
a supporting plan for the efficient and prompt management, as well as, a business continuity plan for dealing with any
incidents. Also, the Company has provided a backup system, a Warm Site, in case of emergency at Second Site, which
can support and retrieve data within a short period of time for a business continuity, in case of contingencies.
In the year 2019, the Company attended the meeting of the Thai Capital Market Certificate (CM-CERT) working team
together with the SEC for exchanging, educating and gathering information of Cyber Attack threat incurred by a group of
business operators and infrastructure of the capital market. Also, the Company arranged a rehearsal in case of industry-wide
cyber drill by cooperating with the SEC for testing and preparing readiness on any cyber-attack threat and other incident,
as well as, created a project of Vulnerability Assessment (VA) and Penetration Test for testing the defect of critical operating
systems and for modification to be in line with the standard requirement. Additionally, the Company has recognized the
importance of preparing employees for the Security Awareness Training held annually in order to provide knowledge and
right understanding in using technology and to trigger an awareness of cyber-attack threats that may be occurred in
the future.

ANNUAL REPORT 2019

53

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ ได้จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จ�ำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้
เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518
ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และบริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ในปี 2536 บริษัทได้ด�ำเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบ
การจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัทได้ด�ำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดย
เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จ�ำกัด (มหาชน)” เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจน
มีความโดดเด่น และเป็นที่จดจ�ำได้ง่ายส�ำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของ
บริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ธุรกิจจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการมี 6 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กองทุนรวม
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” ตามใบอนุญาตเลขที่ 103/2518
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ท�ำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยบริหารจัดการกองทุนรวมทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526)
ในปี 2527 โดยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท�ำหน้าที่บริหาร
กองทุนและดูแลงานด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน บริษัทมีรูปแบบกองทุนหลายประเภท
ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ การให้ค�ำปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กองทุน การรับโอนกองทุน (เปลีย่ นผูจ้ ดั การกองทุน) การจัดท�ำข้อบังคับกองทุน การด�ำเนินการยืน่ จดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน
และการจัดท�ำเอกสารต่างๆ ของกองทุนตามข้อตกลง และภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือกฎระเบียบของนายทะเบียน
3. กองทุนส่วนบุคคล
ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2540
ด้วยจุดมุง่ หมายทีจ่ ะขยายการให้บริการแก่นกั ลงทุนในรูปแบบต่างๆ กองทุนส่วนบุคคลเป็นกองทุนทีส่ ามารถก�ำหนดรูปแบบการลงทุน
ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ได้แก่ บุคคลธรรมดาทัว่ ไป นิตบิ คุ คล รวมถึงคณะบุคคลทัง้ ชาวไทยและต่างประเทศ
4. นายทะเบียน
บริษัทได้รับอนุญาตให้ท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2536 บริษัทท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้แก่กองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทเป็นนายทะเบียนกองทุนรวมจ�ำนวน 118 กองทุน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
จ�ำนวน 35 กองทุน
5. ผู้จัดการทรัสต์
บริษัทได้รับอนุญาตโดยมีก�ำหนดระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การส�ำหรับการจัดการทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs)
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Business of the Company
The Company’s History and Significant Developments
MFC Asset Management Public Company Limited is Thailand’s first asset management company registered
on 14th 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 29th December 1975.
Currently, the major shareholders of the Company consist of the Ministry of Finance, the Government Savings Bank,
and Country Group Holdings Public Company Limited. In 1993, the Company filed with the Stock Exchange of Thailand
to register as the listed company and obtained the approval on 12th 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 9th March 2001. The purpose of changing Company’s name is to reflect
its business image and be easily recognized by the customers and investors. Meanwhile the Company took such opportunity
to change its logo.
The Company is licensed to manage 6 types of business.
1. Mutual Funds
The Company was granted a fund management license from the Ministry of Finance on 29th December 1975 with
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 of the fund members and the fund committees. Subject to the acceptable investment risk levels, the Company
provides various types of the funds in order to approach to the client’s needs. Additionally, the Company also provides
advisory services on fund establishment, fund transfer (in case of transition of fund manager), setting fund regulations,
fund registration services and documentary tasks pursuant to the agreements and regulations of laws or registrars.
3. Private Funds
The Company was granted a “private fund management license” from the Ministry of Finance on 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 and group of person,
either Thai or foreign.
4. Securities Registrar
The Company was granted to serve as a securities registrar from the Ministry of Finance in 1982 and from the SEC
in 1993. The Company performs as registrar for both domestic and international funds which are under the company’s
management as the fund manager. At the end of 2019, the Company has been a registrar for 118 mutual funds and for
35 provident funds.
5. Trust Manager
The Company was granted a 5-year license from 9th August 2018 to 8th August 2023 issued by the Office of the Securities
and Exchange Commission to serve as Manager for managing of the Real Estate Investment Trusts (REITs).
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6. ทรัสตี
บริษัทได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบ
ธุรกิจทรัสตี ส�ำหรับดูแลกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในรอบ 5 ปี
ปี 2558 กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในปี 2558 มีทงั้ สิน้ 20 กองทุน มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 8,961 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมจ�ำนวน 19 กองทุน ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 7,986 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 7 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 9 กองทุน และกองทุนรวมเปิด 3 กองทุน
		 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทยที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 975 ล้านบาท
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทประสบความส�ำเร็จในการบริหารกองทุนประเภท Target Fund โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขในการจัดตั้งกองทุนรวมทั้งสิ้น 7 กองทุน
ปี 2559 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 มีทั้งสิ้น 20 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 11,350 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมจ�ำนวน 19 กองทุน ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 10,850 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 11 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ที่มีลักษณะ Target Fund 4 กองทุน กองทุนรวมเปิดที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน
		 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระดับประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 500 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (เฉพาะส่วนที่เอ็มเอฟซีบริหาร)
ปี 2560 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในปี 2560 มีทั้งสิ้น 19 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 10,756 ล้านบาท
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ก�ำหนดระยะเวลาลงทุนที่ลงทุนในและ
ต่างประเทศ 10 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนใน
ประเทศ 3 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่กำ� หนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนทีม่ ลี กั ษณะ Target Fund ลงทุนในต่างประเทศ
2 กองทุน กองทุนรวมเปิดที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 2 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2 กองทุน
ปี 2561 กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในปี 2561 มีทงั้ สิน้ 16 กองทุน มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 5,416 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ ของแต่ละกองทุน ซึง่ ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนีท้ กี่ ำ� หนดระยะเวลาลงทุนทีล่ งทุนในและต่างประเทศ 4 กองทุน
กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุน
รวมผสมแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน กองทุนรวม
ตราสารทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ 3 กองทุน กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ 3 กองทุน และกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 1 กองทุน
		 นอกจากนี้ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่ง บลจ. เอ็มเอฟซี
และ บลจ.กรุงไทย เป็นผู้จัดการกองทุน ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2561 มีทนุ จดทะเบียนหลังเพิม่ ทุนจ�ำนวน 45,700 ล้านบาท โดยได้นำ� เงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
ปี 2562 กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในปี 2562 มีทงั้ สิน้ 12 กองทุน มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 8,593 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ ของแต่ละกองทุน ซึง่ ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนีท้ กี่ ำ� หนดระยะเวลาลงทุนทีล่ งทุนในและต่างประเทศ 9 กองทุน
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมผสมทีเ่ น้นลงทุนในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน
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6. Trustee
The Company was granted a license on 26th August 2014 from the Office of the Securities and Exchange Commission
to engage in trustee business for supervising the Real Estate Investment Trusts (REITs) and private equity trusts.

Significant Developments in relation to the Business and Management of the Company
during the last 5 years:
In 2015, the Company launched a total of 20 mutual funds (including the real estate investment trusts which
the Company acts as trust manager) with a combined net asset value of Baht 8,961 million as of the fund registration date;
comprising of 19 mutual funds with a total net asset value at Baht 7,986 million, including 7 fixed income funds investing
both in domestic and foreign markets, 9 flexible target funds investing both in domestic and foreign markets, and 3 opened-end
mutual funds.
		 In addition, the Company has also set up MFC Industrial Real Estate Investment Trust (MIT), the 1st Real Estate
Investment Trust (REIT) of Thailand which invested in oversea real estate with a net asset value of Baht 975 million as of
the registration date of the REIT asset. In 2015, the Company was successful in fund management with a capability
in closing 7 target funds, which hit the specified target return according to conditions for termination of the fund.
In 2016, the Company launched a total of 20 funds with a combined net asset value of Baht 11,350 million as of
the fund registration date; comprising of 19 mutual funds with a total net asset value at Baht 10,850 million, including
11 fixed income funds investing both in domestic and foreign markets, 2 domestic flexible equity funds having a nature of
target funds, 4 target funds focusing on fund-of-fund investment, 1 fixed income opened-end mutual fund investing both
in domestic and foreign markets, and 1 retirement mutual fund focusing on property fund investment.
		 In addition, the Company has also set up an infrastructure fund as Thailand Future Fund in association with Krung Thai
Asset Management Public Company Limited. This fund is a national infrastructure fund established according to the resolution
of the cabinet with the net asset value of Baht 500 million as of the fund registration date (only for a portion managed
by the Company).
In 2017, the Company launched a total of 19 funds with a combined net asset value of Baht 10,756 million as of
the fund registration date; comprising of 10 fixed income funds in type of term funds investing domestic and overseas,
3 flexible target funds investing domestic with no limit on equity instruments, 2 flexible target funds investing global with
no limit on equity instruments, 2 opened-end funds focusing on global fixed income investment, and 2 long term equity
funds.
In 2018, the Company launched a total of 16 funds with a combined net asset value of Baht 5,416 million as of
the fund registration date; comprising of 4 fixed income funds in type of term funds investing domestic and overseas,
1 flexible target fund investing domestic with no limit on equity instruments, 3 flexible target funds investing global with
no limit on equity instruments, 1 domestic equity fund, 3 mutual funds investing global, 3 retirement mutual funds, and
1 long term equity funds.
		 Additionally, Thailand Future Fund - Infrastructure Fund (TFFIF) managed by MFC Asset Management PLC. and
Krugthai Asset Management Co., Ltd has been increased its capital by offering the units of the increased capital to the public
on 28th October 2018. The Fund has its registered capital at Baht 45,700 million after capital increase process. Money derived
from the capital increase has been invested in infrastructure project of government sectors in order to enhance a competitive
capacity of the country.
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โครงสร้างรายได้

หน่วย : ล้านบาท

% การถือหุ้น
ประเภทรายได้
ด�ำเนินการโดย
ของบริษัท ปี 2560 % ปี 2561 %
ค่าธรรมเนียมและบริการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
843.65 92.85 877.77 96.04
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ก�ำไรและผลตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
63.44 6.98 33.99 3.72
จากเครื่องมือทางการเงิน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
รายได้อื่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
1.48 0.16 2.18 0.24
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
รวมทั้งสิ้น
908.57 100.00 913.94 100.00
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ปี 2562 %
873.49 95.30
40.33

4.40

2.76

0.30

916.57 100.00

In 2019, the Company launched a total 12 funds with a combined net asset value of Baht 8,593 million as of registration
date of each fund, comprising of 9 fixed income funds with definite investment period investing both locally and internationally,
1 domestic equity fund, 1 flexible funds investing in property sector and/or infrastructure sector, both locally and internationally,
and 1 equity funds investing in both locally and internationally.


Income Structure
Type of Income
Operated by
Income from Fund MFC Asset
Management Fees
Management Plc.
and Service Fees
Interest and Dividend MFC Asset
from financial
Management Plc.
instruments
Other Income
MFC Asset
Management Plc.
Total Income

(unit: Million Baht)
% Of shares
held by the Year
Year
Company 2017
%
2018
843.65 92.85 877.77

Year
%
2019
96.04 873.49

%
95.30

-

63.44

6.98

33.99

3.72

40.33

4.40

-

1.48

0.16

2.18

0.24

2.76

0.30

908.57 100.00 913.94 100.00 916.57 100.00
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจกองทุนรวมระดมเงินจากนักลงทุนโดยทั่วไป ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลรับบริหารจัดการเงินของลูกค้าตามความประสงค์
ส่วนธุรกิจกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินลงทุนเป็นเงินสมทบที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเข้ากองทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
บริษัทจะเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก และการให้บริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดี
แปลกใหม่ให้กบั ลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ในการบริหารกองทุน ได้แก่ บุคลากรด้านการจัดการกองทุนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนระบบปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดีเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการกองทุน

การจัดการกองทุนรวม
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 119 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 279,404.83 ล้านบาท
กองทุนรวมจ�ำนวน 119 กองทุนประกอบด้วย
กองทุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 81 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 49,301.66 ล้านบาท แยกได้เป็นกองทุน
รวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 26 กองทุน กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) 1 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
(Mixed Portfolio Fund) 20 กองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Fund of Funds) 2 กองทุน กองทุน
รวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 15 กองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 1 กองทุน กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) 9 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long term Equity Fund) 7 กองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 24 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 6,502.61 ล้านบาท แยกเป็นกองทุนรวมตราสาร
แห่งทุน (Equity Fund) 6 กองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 3 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
(Mixed Portfolio Fund) 6 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Fund) 6 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุน
ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 2 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) 1 กองทุน
กองทุนรวมต่างประเทศ (Country Fund) จ�ำนวน 1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 54.07 ล้านบาท เป็นกองทุนรวมประเภท
ตราสารแห่งทุน (Equity Fund)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Property Fund & Infrastructure Fund) จ�ำนวน 12 กองทุน
(รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 45,166.37 ล้านบาท
ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 7 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) 3 กองทุน ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 1 กองทุน
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จ�ำนวน 1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 178,380.13 ล้านบาท
ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทุกประเภทของบริษัทเทียบเท่าประมาณร้อยละ 5.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งระบบประมาณ
5,389,707 ล้านบาท เป็นอันดับ 7 จากจ�ำนวนบริษัทจัดการ 24 ราย (ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2562 มีทั้งสิ้น 12 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8,593 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ ของแต่ละกองทุน ซึง่ ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนีท้ กี่ ำ� หนดระยะเวลาลงทุนทีล่ งทุนในและต่างประเทศ 9 กองทุน
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 1 กองทุน กองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้าง
พื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน
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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 requirements and the provident funds are from contribution gathering from employees and employers.
Regarding provision of products or services, the Company will focus on procuring vary products for covering world-class
financial products and to serve good and distinct experience to a target customer. The most important factor of fund
management is to find out qualified and expert officers not only in fund management but also operation systems, risk
management and any technologies relevant to the efficient management of funds based upon the Good Corporate
Governance Principle.
Regarding the fund management area, each fund manager shall be knowledgeable and experienced according to
standard set forth by the office of Securities and Exchange Commission (the Office of SEC). 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 2019, there were 119 mutual funds under management of the Company with a total net asset value of
Baht 279,404.83 million.
119 mutual funds consist of
81 local mutual funds with a total net asset value of Baht 49,301.66 million, comprising 26 equity funds, 1 balanced
fund, 20 mixed portfolio funds, 2 funds of funds, 15 fixed income funds, 1 money market fund, 9 retirement mutual
funds and 7 long-term equity funds.
• 24 foreign investment funds with a total net asset value of Baht 6,502.61 million, comprising 6 equity funds, 3 fixed
income funds, 6 mixed portfolio funds, 6 commodity funds, 2 fund of fund investing in units of foreign property funds,
and 1 retirement mutual fund
• 1 country fund with a total net asset value of Baht 54.07 million, which is a mutual equity fund.
• 12 property funds & infrastructure funds (including the real estate investment trusts which the Company acts as
trust manager) with a combined net asset value of Baht 45,166.37 million, comprising of 7 property funds (Type I),
3 property and loan funds (Type IV), 1 real estate investment trust and 1 Thailand future fund.
• Vayupak 1 Fund with a total net asset value of Baht 178,380.13 million.
The Company’s market share in respect of all types of mutual funds is 5.19% of total industry net asset value of
Baht 5,389,707 million. The Company was ranked the 7th largest market share among 24 asset management companies.
In 2019, the Company launched a total of 12 mutual funds with a combined net asset value of Baht 8,593 million as
of the fund registration date; comprising of 9 term funds investing in local and global fixed income, 1 domestic equity funds,
1 mixed portfolio funds investing in both domestic and international property and /or infrastructure sectors and 1 equity
funds investing both locally and internationally.
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การจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีจ�ำนวนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 34 กองทุน นายจ้างจ�ำนวน 739 ราย และสมาชิก
กองทุนจ�ำนวน 328,231 ราย รวมมูลค่ากองทุน 151,893.79 ล้านบาท ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 3 จากจ�ำนวนบริษัทจัดการ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพทั้งสิ้น 16 ราย
นอกเหนือจากการบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับรัฐวิสาหกิจกว่า 11 แห่ง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท
ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน แล้ว
เอ็มเอฟซี ยังได้พัฒนากองทุนประเภท Pooled ในรูปแบบ Master Pooled Fund ให้สมาชิกกองทุนมีโอกาสเลือกลงทุนด้วยตนเอง
(Employee’s Choice) ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเลือกลงทุนตามแผนที่กรรมการกองทุนก�ำหนด การเลือก แผนการลงทุนแบบ
DIY และแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Life Path) โดยมีนโยบายการลงทุน (Sub Fund) ที่หลากหลายอาทิ นโยบายที่ลงทุน
ตราสารหนี้ทั่วไป นโยบายตราสารหนี้ระยะสั้น หรือนโยบายพันธบัตร ในส่วนตราสารทุนมีนโยบายการลงทุนที่ลงทุนทั้งแบบ Active
Fund และ Passive Fund นโยบายที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ นโยบายที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก และนโยบายตราสารทุน
ต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนทางเลือก คือ นโยบายที่ลงทุนในกองทุนทองค�ำ กองทุนอิสลามิก ฟันด์ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และด้วยความหลากหลายด้านการลงทุน รวมถึงความเชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
ต่อคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ในปี 2562 นี้ บริษัทยังคงสนับสนุนและส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักลงทุนแต่ละราย โดยมีกองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2562 ทั้งสิ้น 7 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเริ่มแรกรวม 3,349.63
ล้านบาท
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการ 65 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,512.85
ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.65 ของมูลค่ากองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบ ซึ่งกองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบ เท่ากับ 1,124,581.32
ล้านบาท หรือเป็นอันดับที่ 10 จากจ�ำนวนบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 24 ราย

การตลาด

ลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและลูกค้าสถาบัน ส�ำหรับบุคคลธรรมดานั้น
บริษัทเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการการออม
ส�ำหรับลูกค้าสถาบัน บริษัทเน้นทั้งกลุ่มสถาบันภาครัฐและภาคเอกชน โดยกลุ่มภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญทั้งภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
ลักษณะของลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น 111,775 ราย เป็น
บุคคลธรรมดา 105,032 ราย หรือร้อยละ 93.97 เป็นนิติบุคคล 6,743 รายหรือร้อยละ 6.03
ส�ำหรับลูกค้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวนนายจ้าง 739 ราย สมาชิก
328,231 ราย จ�ำนวนกองทุน 34 กองทุน
ส�ำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มสถาบันซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวนกองทุน
33 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 17,725.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา จ�ำนวน 32 กองทุน มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิรวม 787.08 ล้านบาท
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Provident Fund Management
At the end of 2019, there were 34 provident funds under management of the Company for 739 employers and
328,231 funds members with assets totaling Baht 151,893.79 million making the 3rd largest market share among the
16 licensed provident fund managers.
Apart from rendering the service of provident fund management for more than 11 state enterprises, such as Provincial
Electricity Authority, Electricity Generating Authority of Thailand, Krung Thai Bank Public Company Limited and Government
Saving Bank Co. The Company also developed the Master Pooled Fund to facilitate fund members to choose the investment
plan at their choices (Employees’ Choice) in many characters, such as investment policy set by fund committees, DIY
investment policy or Life Path investment policy. The Company provided various sub-funds to invest in a variety of investment
policy, such as general fixed income, short-term fixed income or government bond, while equity investment policy will be
provided both active and passive funds policy, large market capital investment policy and mid to small capital investment
policy. There are also foreign equity investment policy and alternative investment policy namely; gold fund and Islamic
investment fund. With the various kind of investment as well as the expertise of educating the fund committees and the
fund member.

Private Fund Management
In 2019, the Company encouraged and promoted the private wealth management in order to respond the needs of each
investor. In the year 2019, there are 7 new funds established with the initial total net asset value of Baht 3,349.63 million
As of 31 December 2019, there were 65 private funds under management of the Company with net assets totaling
Baht 18,512.85 million. Its market share was 1.65% of the private funds as a whole, equivalent to Baht 1,124,581.32 million.
The Company was ranked the 10th among the 24 licensed private fund management companies.

Marketing

Target Clients
The Company recognized the importance of the unitholders of the mutual funds, both individuals and institutions.
In respect of individual, the Company focused on the investors who seek the new choice of investment other than
saving.
For the institutional clients, the Company focused both, private and government sectors, the latter shall include
governmental authorities and state enterprises.
Clients’ Profiles
As of 31 December 2019, there were 111,775 unitholders holding investment units of the mutual funds under
the management of the Company, whereby 105,032 clients, equivalent to 93.97%, are individual persons and
6,743 clients, equivalent to 6.03%, are juristic persons.
As of 31 December 2019, there were 34 provident funds under management of the Company covering 328,231
funds members and 739 employers.
The major clients are institutional investors totaling 33 funds, comprising of government sector, private sector and
saving cooperatives, with the total net asset value of Baht 17,725.77 million while the remaining is an individual client
totaling 32 private funds with the total net asset value of Baht 787.08 million.




ANNUAL REPORT 2019

63

ธุรกิจทรัสตีเพื่อกองทรัสต์
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ภายใต้การประกอบธุรกิจการเป็นเป็นทรัสตี จ�ำนวน 1 กองทรัสต์
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 518.62 ล้านบาท ซึง่ เป็นทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุนกองแรกของประเทศไทย โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
สถาบันภาครัฐและผู้ลงทุนรายใหญ่
จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนรวม (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
1. กองทุนรวมในประเทศ
2. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนรวมต่างประเทศ
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
5. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
6. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
7. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
ส่วนแบ่งตลาด

ทั้งระบบ*
จ�ำนวนกองทุน
ล้านบาท
1,006
3,293,103
743
1,008,434
1
54
54
160,847
23
176,167
9
394,556
1**
356,546

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนกองทุน
ล้านบาท
81
49,302
24
6,503
1
54
10
17,286
1
752
1**
27,128
1**
178,380
5.19%

หมายเหตุ : * ข้อมูลจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันบริหาร

จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ทั้งระบบ
397
3,317,056
20,616
1,222,250
100%

จ�ำนวนกองทุน (กองทุน)
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
จ�ำนวนนายจ้าง (ราย)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
34
328,231
739
151,893
12.43%

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

จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ทั้งระบบ
4,018
1,124,581.32

จ�ำนวนกองทุน (กองทุน)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
65
18,512.85
1.65%

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

จ�ำนวนและมูลค่ากองทรัสต์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
จ�ำนวนกองทรัสต์
ขนาดกองทรัสต์ (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

ทั้งระบบ
N/A
N/A

ที่มา : บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
1
518.62
N/A

Trustee Service for Trusts
At the end of 2019, there was 1 private equity trust under the trusteeship of the Company with the net asset value of
Baht 518.62 million, which is the first private equity trust of Thailand jointly invested between governmental institutes and
major investors from private sector.
Number and Size of Mutual Funds (as of 30 December 2019) were as follows:
MFC Asset Management Public
Industry As a whole*
Company Limited
No. of Funds
THB Million
No. of Funds
THB Million
1. Local Fund
1,006
3,293,103
81
49,302
2. Foreign Investment Fund
743
1,008,434
24
6,503
3. Country Fund and others
1
54
1
54
4. Property Fund**
54
160,847
10
17,286
4. Real Estate Investment Trust
23
176,167
1
752
6. Infrastructure Fund
9
394,556
1**
27,128
7. Vayupak 1 Fund
1**
356,546
1**
178,380
Market Share
5.19%
Remark : * Source: AIMC
** Co-management between MFC Asset Management Public Company Limited and Krung Thai Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Provident Funds (as of 31 December 2019)
Industry As a whole
397
3,317,056
20,616
1,222,250
100%

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

Sources: AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

MFC Asset Management Public
Company Limited
34
328,231
739
151,893
12.43%

Number and Size of Private Funds (as of 31 December 2019)
Industry As a whole
4,018
1,124,581.32

Number of Funds
Size of Fund (Million Baht)
Market Share

MFC Asset Management Public
Company Limited
65
18,512.85
1.65%

Sources: AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Trusts under Trustee Service (as of 31 December 2019)
Industry As a whole
N/A
N/A

Number of Trusts
Size of Trusts (Million Baht)
Market Share
Sources: MFC Asset Management Public Company Limited
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MFC Asset Management Public
Company Limited
1
518.62
N/A

การวิจัยและพัฒนา
ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้เน้นท�ำการพัฒนารูปแบบกองทุนประเภทตราสารทุนให้มคี วามหลากหลาย เพือ่ ตอบโจทย์นกั ลงทุน
ทีต่ อ้ งการรับก�ำไรส่วนเกินจากการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าเงินลงทุน และต้องการรับเงินปันผล โดยสามารถรับความเสีย่ งได้ระดับปานกลาง
ถึงสูง โดยเริ่มจากกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA) ซึ่งเป็นการต่อยอดความส�ำเร็จของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50
(M-S50) โดยกองทุน M-MEGA ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50
จ�ำนวนไม่เกิน 35 บริษัท ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสภาพคล่องสูง และมี sentiment จากนักวิเคราะห์ในการสร้างความเชื่อมั่นของ
ผลประกอบการในหุ้นที่ลงทุน
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนทีม่ กี ารลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ทีม่ งุ่ หวังทีจ่ ะให้ผลตอบแทนแก่นกั ลงทุนในรูปของเงินปันผล
รวมถึงก�ำไรส่วนเกินจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์
เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งกองทุน MPII ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเกินคาด โดยในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทสามารถระดม
เงินลงทุนได้เกินกว่าเงินทุนทีจ่ ดทะเบียนไว้ 1,000 ล้านบาท และสามารถขยายขนาดของกองทุนได้อกี เท่าตัวภายในระยะเวลา 3 เดือน
ส่วนอีกกองทุนหนึง่ คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวเิ ดนด์ เอเชีย (MDIVA) ซึง่ ลงทุนในหุน้ ทีอ่ อกโดยบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ จดทะเบียน และ/หรือ
มีการด�ำเนินธุรกิจ ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผล
สม�่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคต
ในด้านการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า บริษทั ได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบการซือ้ ขายทางอิเล็คทรอนิคส์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดบริการ MFC QR PURCHASE
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการซื้อกองทุน ให้ลูกค้าสามารถซื้อกองทุนได้ง่ายๆ ทันที เพียงแค่ลงทะเบียนไว้ครั้งเดียวก็สามารถ
ซื้อกองทุนได้ด้วยการใช้ QR CODEรวดเร็วทันใจ ปลอดภัย ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อกองทุนโดยไม่ต้องเสียเวลามาก
ในการท�ำรายการ นอกจากนี้ บริษัทเริ่มให้บริการผ่าน MFCFUNDS แอปพลิเคชันการลงทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปได้เข้าถึงการลงทุน
แบบง่ายๆ ด้วยวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ซึ่งไม่ต้องใช้เอกสาร โดยการน�ำเทคโนโลยีและการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เข้ามาช่วยท�ำให้
การเข้าถึงการลงทุนเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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Research & Development
In 2019, the Company focused on diversifying our equity funds offerings in order to satisfy the needs of investors who
want to receive returns from capital gains and dividends, and are able to accept medium to high risk. The first fund launched
was the MFC MEGA Thai Stocks Fund (M-MEGA), which came about from the success of MFC SET 50 Fund (M-S50).
M-MEGA invests in stocks of no more than 35 companies listed on the Stock Exchange of Thailand that are components
of the SET50 Index. We look for companies with good fundamentals, high liquidity and encouraging analysts’ sentiment.
In addition, the Company launched funds that invest both in Thailand and offshore with the aim to provide investors
with return in the form of dividends as well as capital gains. MFC Property and Infrastructure Flexible Income Fund (MPII)
focusing on securities in the property sector and/or infrastructure. MPII garnered more interest than we expected and during
the IPO, we were able to raise more than the registered fund size of Baht 1 billion, which doubled to twice as much within
the following three months. The other fund that we launched was MFC Dividend Asia Fund (MDIVA), investing in stocks of
companies established/registered/operating in Asia including Thailand. MDIVA focuses on stocks of companies with regular
dividend distributions and/or the potential to pay increased dividends in the future.
With regards to developing our servicing platforms, the Company has continued to develop and improve our electronic
trading services to increase the efficiency in providing convenience and speed to our clients. In 2019, the Company launched
MFC QR PURCHASE to provide convenience in subscribing to our mutual funds. The platform enables clients to easily
subscribe to our funds instantly. Clients need only register once and they will be able to use the QR code to instantly and
securely buy funds, thus, providing flexibility and lessens the time needed to complete transactions. Furthermore, the Company
launched the MFCFUNDS Application for investors to easily trade our mutual funds by applying for an account online
without having to submit any paperwork. The platform uses the identification technology NDID to verify the identity of
the individual providing convenience and is less time consuming for our clients.
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส�ำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น จี และชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเช่าจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ ทั้งนี้ค่าเช่าในปี 2562 ที่จ่ายให้กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ จ�ำนวน 31,878,693.27 บาท
ส�ำนักงานสาขา 6 สาขา คือ
1. สาขาแจ้งวัฒนะ ที่ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99,99/9 หมู่ที่ 2 อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
ห้องที่ 405 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเช่าพื้นที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด
(มหาชน) ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2562 จ�ำนวน 3,028,253.95 บาท
2. สาขาขอนแก่น จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ตัง้ อยูท่ ี่ เลขที่ 123 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ชั้น 1 ห้องที่ 1149 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โดยเช่าพื้นที่จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2562 จ�ำนวน 609,692.82 บาท
3. สาขาเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ตั้งอยู่ที่ อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1) ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องเลขที่ 3 ซอยหมู่บ้านทั่วไป ถนนสุเทพ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โดยเช่าพื้นที่
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2562 จ�ำนวน 1,256,355.20 บาท
4. สาขาระยอง จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 356/15 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โดยเช่าพื้นที่จาก คุณมาลี ศิริวจนา ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2562 จ�ำนวน 546,541.76 บาท
5. สาขาปิ่นเกล้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 7/222 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าชั้น 4 ห้องเลขที่ 426/1
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 โดยเช่าพื้นที่จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จ�ำกัด (มหาชน) ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2562 จ�ำนวน 4,712,792.74 บาท
6. สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตั้งอยู่เลขที่ 18 และ 20 ถนนจุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โดยเช่าพื้นที่จาก คุณกานดา โฆษิตสถาพรกิจ ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2562 จ�ำนวน
381,502.81 บาท
อนึ่ง ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ปิดส�ำนักงานสาขาภูเก็ต สาขาอุบลราชธานี และสาขาพิษณุโลก
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงานเดียวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 21 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายเกี่ ย วกับ เงิน ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ของบริษัท เป็นไปตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.29/2549 เรื่องการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์
ในการป้องกัน และที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมใน ปี 2551ที่ สน. 21/2551 เรื่องการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ ในการป้องกัน (ฉบับที่ 2) รวมถึงประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.15/2558 เรื่องข้อก�ำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
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Business Assets
Premises and Equipment
The Office of the Company has located at G Floor and 21st-23rd Floor, Column Tower, no. 199, Ratchadapisek Road,
Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110, the Company has rented from the Column Property Fund.
In 2019, the rental paid to the Column Property Fund was at Baht 31,878,693.27
The Company has 6 branches as follows;
1. Chaengwattana Branch has been established on 27 November 2008, located at no. 99 and 99/9, Village no. 2, Central
Plaza Chaengwattana, 4th Floor, Room No. 405, Chaengwattana Road, Bangtalad Sub-district, Pakkred District,
Nonthaburi Province 11120. The Company has rented the said premise from Central Pattana Public Company Limited.
The rental and utility fees paid in 2019 were at Baht 3,028,253.95
2. Khonkaen Branch has been established on 18 October 2013, located at no. 123, Complex Plaza 1, Khonkean University,
1st Floor, Room No. 149, Mitraparp Road, Nai-Muang Sub-district, Muang District, Khonkaen Province 40002.
The Company has rented the said premise from Khonkaen University. The rental and utility fees paid in 2019 were
at Baht 609,692.82
3. Chiang Mai Branch has been established on 17 March 2014, located at no.239, Chiang Mai University Parking
Building-Suthep Road (S1), 1st Floor, No.239, Suthep Road, Suthep Sub-district, Muang District, Chiang Mai Province,
50200. The Company has rented the said premise from Chiang Mai University. The rental and utility fees paid in 2019
were at Baht 1,256,355.20
4. Rayong Branch has established on 27 May 2015, located at no. 356/15, Sukhumvit Road, Noenphra Sub-district, Muang
District, Rayong Province 21000. The Company has rented the said premise from Miss Malee Siriwajanaa. The rental
and utility fees paid in 2019 were at Baht 546,541.76
5. Pinklao Branch has established on 4 December 2015, located at no. 7/222, Central Plaza Pinklao, 4th Floor, Room
No. 426/1, Baromrajachonnee Road, Arun-Amarin Sub-district, Bangkok Noi District, Bangkok 10700. The Company
has rented the said premise from Central Pattana Public Company Limited. The rental and utility fees paid in 2019
were at Baht 4,712,792.74
6. Hat Yai Branch has established on 15 May 2017, located at no. 18 and 20, Chuti Anusorn Road, Hat Yai Sub-district,
Hat Yai District, Songkhla Province, 90110. The Company has rented the said premise from Mrs. Kanda Khositstapornkij.
The Company has paid the rental and utility fees in 2019 at Baht 381,502.81
During the year 2019, the Company has closed the Company’s branches, namely Phuket branch, Ubon Ratchathani
branch and Phitsanulok branch.
MF Holdings Company Limited shares the Company’s office without having to any cost.
MFC Advisory Company Limited had its office at 21st Floor, No. 199, Column Tower, Ratchadapisek Road, Klongtoey
Sub-district, Klongtoey District Bangkok 10110 without having to any cost.

Investment in Securities
The Company’s policy on investment in securities of the Company is in compliance with the Notification of the Office
of Securities and Exchange Commission No. SorNor. 29/2549 Re: Transactions that may cause a Conflict of Interest in
Fund Management and Rules for Protection and its amendment in the year 2008 No. SorNor. 21/2551 Re: Transactions
that may cause a Conflict of Interest in Fund Management and Rules for Protection (no.2), including the Notification of the
Office of the Securities and Exchange Commission No. SorThor. 15/2558 Re: Specification on Investment for being Assets
of Securities Businesses.
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (เดิมชื่อบริษัท เอ็มเอฟซี เรียลตี้ จ�ำกัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน
100,000 บาท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,000 หุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ
99.99 ของทุนที่ช�ำระแล้ว วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเข้าลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยได้เรียกช�ำระร้อยละ 25 ของ
มูลค่าหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 50,007,500 หุ้น
คณะกรรมการของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ในปี 2562 มีทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มิได้มีการก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
แต่อย่างใด
นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปัจจุบนั
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้ลงทุนในบริษัท 1 บริษัท กล่าวคือ
บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็มเอฟซี แอดไวซอรี่ จ�ำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552
โดย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 ของทุนที่ช�ำระแล้ว 60% ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หรือให้ความช่วยเหลือในการด�ำเนินการจัดการทางธุรกิจ
เช่น การวางแผนการจัดองค์กร การให้คำ� ปรึกษาด้านการเงิน บริการรับเป็นทีป่ รึกษา และให้คำ� แนะน�ำด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต การตลาด
ในระหว่างปี 2562 ทีป่ ระชุมวิสามัญของ บริษทั เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด และบริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้เลิกบริษัท โดยได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตามล�ำดับ ปัจจุบันช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และวันที่
25 ธันวาคม 2562 ตามล�ำดับ
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Investment Policy in Subsidiary Companies and affiliates
MF Holdings Company Limited (formerly MFC Realty Company Limited) was founded on 15 January 1992 with
a registered capital of Baht 100,000 or equivalent to 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 holding company business. It was renamed
to read as “MF Holdings Company Limited” on 1 February 1993 together with increasing its registered capital to Baht
2,000 million which was partially paid-up 25% of registered capital. The Company has 50,007,500 shares.
In the year 2019, the Board of Directors of MF Holdings Company Limited consists of 5 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 1 company as follow:
MFC Advisory Company Limited, registered on 30th June 2009 with the registered capital of Baht 20 million which was
partially paid-up 60% of the registered capital. This company has its objectives in providing consulting services and
supporting services for business management, such as planning of organization structure, financial advisory service, giving
advice regarding commerce, industry, production and marketing. MF Holdings Company Limited holds 100% of the total
issued shares.
During the year 2019, the extraordinary meeting of MFC ESCO Company Limited and MFC Real Estate Asset
Management Company Limited held on 28 June 2019 has resolved to approve the dissolution of the said companies.
The dissolution of such companies was registered at the Department of Business Development completely on
20 December 2019 and 25 December 2019, respectively
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โครงการในอนาคต
Future Plans
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานในปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งมั่น
ในการอ�ำนวยความสะดวกและพัฒนาการให้บริการเพือ่ สร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากที่สุด บริษทั จะด�ำเนินการขยายตลาดใน
เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมงาน
ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ความเชีย่ วชาญในการวางแผนการลงทุน
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ยั ง มี การติ ด ต่ อ กั บ สถาบั น การเงิ น
ต่างประเทศ (asset management) เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
แลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ กัน และพัฒนาความสัมพันธ์
ต่อกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนารูปแบบ
กองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุน รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการเสนอขายให้
แก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
นอกจากนี้ บริษทั จะให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนโครงการ
ต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การเพิม่ ทุนของกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) ซึ่งเป็น
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถช่วยลดภาระทางการ
คลังของภาครัฐและสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้น
ฐานที่ส�ำคัญ อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้
กับประเทศได้ และเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนให้กับนักลงทุน
ทีส่ นใจลงทุนในทรัพย์สนิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีการจ่ายผลตอบแทน
สม�่ำเสมอ
ในด้านการให้บริการ บริษทั จะด�ำเนินการพัฒนาระบบการซือ้
ขายทางอิเล็คทรอนิคส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ�ำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า และน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิตัล และแสวงหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ
ในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตาม
วัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า

In 2020, the Company will endeavor to provide greater
convenience by improving our services to meet our clients’
needs and satisfaction. We will continue to actively expand
our client base by developing the potential of our teams in
terms of knowledge, understanding and expertise in planning
our clients’ investments. The Company will continue to form
and foster alliances with foreign financial institutions (asset
management companies) to exchange ideas and information
that is mutually beneficial, which will lead to innovative
investment ideas in structuring funds that meet the needs
of investors. In addition, we will increase our distribution
channels to enable us to cater to foreign investors in order
to expand our client base and our competitive edge.
Moreover, the Company gives importance to supporting
the various projects of the public sector such as the capital
increase of the Thailand Future Fund (TFFIF), an infrastructure
fund set up to ease the public sector’s fiscal burden and to
support major infrastructure projects of importance to the
country. Such projects will help to increase the country’s
competitiveness and also serve as good investment
alternatives for investors who seek quality assets with regular
income distributions.
In terms of service, the Company will continue to develop
our electronic trading systems to increase efficiency in
providing convenience and speed of services to our clients.
We will offer new products that reflect the growth of the
economy and digital society, as well as seek interesting
investment opportunities in markets across the globe so that
our clients will be able to select investments that meet their
objectives and needs.
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
Legal Dispute
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมิได้ถูกฟ้อง หรือมีคดีความที่อาจมี
At end of year 2019, the Company did not be sued in
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 any court or there was no any legal dispute either which
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือคดีที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ may affect the asset of the Company or its subsidiaries over
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
5% of shareholder’s equity or which material affects
the operation of the Company or its subsidiaries.
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 125,615,708 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
24.963%

อื่นๆ
34.172%

ธนาคารออมสิน
24.943%

กระทรวงการคลัง
15.922%

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก เรียงตามล�ำดับ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้น % ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
31,357,850
24.963
2. ธนาคารออมสิน
31,332,781
24.943
3. กระทรวงการคลัง
20,000,000
15.922
4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD
3,922,000
3.122
5. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
3,598,800
2.865
6. นายประทักษ์ สุมงคลธนกุล
3,020,315
2.404
7. MISS JUI-TING CHANG
1,644,900
1.309
8. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อผู้ฝาก
1,463,400
1.165
9. บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
1,459,330
1.162
10. นายเฟิม หงสนันทน์
1,188,200
0.946

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ ือหุน้ ตามอัตราผลก�ำไร ซึง่ โดยปกติเป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาล
ที่ประกาศแล้ว ส�ำหรับรอบระยะเวลานั้น)
ส�ำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน
รายงานประจ�ำปี 2562
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Capital Structure
Share Capital
At the end of 2019, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 125,615,708 consisting of 125,615,708
ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.

Shareholders
CGH
24.963%

Others
34.172%

GSB
24.943%

MOF
15.922%

Top ten major shareholders as at 30th December 2019:
Name
1. COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
2. GOVERNMENT SAVINGS BANK
3. MINISTRY OF FINANCE
4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD
5. PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
6. MR. PRATAK SUMONGKHOLTHANAKUL
7. MISS JUI-TING CHANG
8. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD FOR DEPOSITOR
9. SERANEE HOLDING COMPANY LIMITED
10. MR. FIRM HONGSANAN

Number of Shares % of Total Shares
31,357,850
24.963
31,332,781
24.943
20,000,000
15.922
3,922,000
3.122
3,598,800
2.865
3,020,315
2.404
1,644,900
1.309
1,463,400
1.165
1,459,330
1.162
1,188,200
0.946

Dividend Policy
The Company has a policy to pay dividends in proportion to its profits. Subject to investment plan of the Company
including the necessity and other appropriate plan in the future, normally the minimum pay-out ratio is 50 percent of
net profit after tax (including interim dividends for the period).
Its subsidiary does not have a definite dividend policy.
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม ของบริษัท
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับ
บริษัท”

ภารกิจ (Mission)
“ให้บริการด้านการบริหารความมัง่ คัง่ โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานที่ได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตามมาตรฐาน
สากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม”

ค่านิยม (Core Value)
1. การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
		 ลูกค้า คือ คนส�ำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะน�ำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
เพราะเราเชื่อว่าความพอใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีให้จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
		 เราด�ำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีหลักการและ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ความพร้อมในการปรับตัว (Change Catalyst)
		 เราพร้อมที่จะปรับตัว หรือเป็นผู้น�ำด้านการเปลี่ยนแปลงโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อความเป็นผู้น�ำ
ในอุตสาหกรรม และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ค�ำมั่นสัญญา (Commitment)
		 เรายึดถือในข้อตกลงและค�ำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด และมั่นคง ปฏิบัติตาม
ค�ำมั่นสัญญาให้เกิดผลส�ำเร็จ
5. ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ (Winning Team Spirit)
		 เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน และทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อไปให้ถึง
เป้าหมายที่วางไว้
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The Company’s Vision Mission and Core Values
Vision:
“To be among the top 3 leading wealth management companies in Thailand and focus on sustainable growth and
revenue of the Company.”

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

Core Value:
1. Customer Oriented
		 As the customer are always the most important persons, the Company, therefore, provides the customers with
the best services and satisfaction as the top priority. The Company believes that the customers’ satisfaction and trust
shall encourage the Company to achieve its goal.
2. Professionalism
		 The Company performs its duties by a knowledgeable, responsible, capable and ethical team in every aspect of
the business under the transparent principle of Corporate Governance with the responsibility to the society.
3. Change Catalyst
		 The Company is ready to adjust or to be a leader in changing by taking into account the benefit of its customers
at the first priority in order to be a leading company in the asset management industry and to develop its organization
for a constant and sustainable progress.
4. Commitment
		 The Company takes a commitment to fulfill our promise given to all stakeholders namely companies, employees,
customers and shareholders.
5. Winning Team Spirit
		 In order to achieve the Company’s target, the Company strongly intent to be success by best cooperation of every
employee and every department within the organization.
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โครงสร้างการจัดการ
ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 14 ท่าน ได้แก่ประธานกรรมการ 1 ท่าน รองประธานกรรมการ
1 ท่าน กรรมการ 11 ท่าน และกรรมการผูจ้ ดั การ 1 ท่าน (ในช่วงตัง้ แต่ตน้ ปี ถึง 6 ก.ย. 62 มีกรรมการผูจ้ ดั การ 2 ท่าน คือ นายลิม ชอง
บุน เดนนิส และนางสาวประภา ปูรณโชติ โดยนางสาวประภา ปูรณโชติ ครบวาระในวันที่ 6 ก.ย. 62) คณะกรรมการจะมีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ภายใต้การน�ำของ
กรรมการผู้จัดการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง เลขานุการบริษัท ในปี 2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานคณะกรรมการบริษัท
2
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3
นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ
4
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ
5
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ
6
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
7
ดร. พรชัย ฐีระเวช
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 12 พ.ย. 62)
8
นายน�ำพร ยมนา
กรรมการ
9
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ
10
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ
11
นายพชร ยุติธรรมด�ำรง
กรรมการอิสระ
12
นายบิน วีริงกา
กรรมการอิสระ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 17 พ.ค. 62)
13
นางรจิตพร มนะเวส
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2562
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5

รายชื่อ
ดร. บุญลือประเสริฐโสภา
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นายลิม ชอง บุน เดนนิส
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ต�ำแหน่ง
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 24 ม.ค. 62)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง18 เม.ย. 62)
กรรมการผู้จัดการร่วม (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
กรรมการผู้จัดการร่วม (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62)

ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึง่ ในสาม ซึง่ ในปีแรกและปีทส่ี องให้ใช้วธิ จี บั สลากออก ส่วนปีตอ่ ๆ
ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้
เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าวจะต้อง ไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลือ และบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ อง
กรรมการที่ตนแทน

การลงนามแทนบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการก�ำหนดชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษัท อนึ่ง
ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายสุรพล ขวัญใจธัญญา
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของกรรมการ
รายงานประจ�ำปี 2562
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Management Structure
In 2019, the Company’s Board of Directors has 14 members consisting of 1 Chairman, 1 Vice Chairman, 1 the President,
(from the beginning of the year to 6 September 2019, there were 2 President, namely Mr. Lim Chong Boon Dennis and
Ms. Prapa Puranachote, where by Ms. Prapa Puranachote has retired by rotation on 6 September 2019) and 11 remaining
members acting as the 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 to efficiently comply with the business guidelines as stipulated. The Board of Directors has also appointed the
First Executive Vice President, Corporate Strategy Division, to be Company Secretary.
The member of Board of Directors and the Company Secretary in the year 2019 are as follows:
No.
Name
Position
1
Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman
2
Dr. Chokchai Aksaranan
Vice Chairman (Independent Director)
3
Mr. Sadawut Taechaubol
Director
4
General Lertrat Ratanavanich
Director
5
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Director
6
Ms. Chularat Suteethorn
Director
7
Dr. Pornchai Thiraveja
Director (Since 12 Nov 2019)
8
Mr. Numporn Yommana
Director
9
Mr. Therdtham Suvichavorraphan
Directors
10 Dr. Vikrom Koompirochana
Independent Director
11 Mr. Pachara Yutidhammadamrong
Independent Director
12 Mr. Bin Wieringa
Independent Director (Since 17 May 2019)
13 Mrs. Rachitporn Manawes
Company Secretary / Secretary to the Board of Directors
Directors who is retired by rotation/ resigned in the year 2019
No.
Name
Position
1
Dr. Boonlue Prasertsopar
Director (Until 24 Jan 2019)
2
Mr. Pitsanu Vichitcholchai
Director (Until 18 Apr 2019)
3
Miss Prapa Puranachote
Co-President (Until 6 Sep 2019)
4
Mr. Lim Chong Boon Dennis
Co-President (Until 19 Dec 2019)
5
Mr. Boonchai Charassangsomboon
Director (Since 14 Jun 2019 - 20 Dec 2019)
According to the Company’s Articles of Association, one - third of the directors shall vacate in proportion. The directors
vacating from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by drawing lots.
In subsequent years, the director who has held office longest shall vacate. The directors shall be elected at the meeting
of the shareholders with majority vote. However, in the case of a vacancy in the Board of Directors for reasons other than
by rotation, the Board of Directors shall elect a person who has the qualifications and is not being under any of the prohibitions
to be the substitute director at the next meeting of the Board of Directors. The resolution of the Board of Director thereunder
shall be made by a vote of not less than three-fourths of the number of the remaining directors. The substitute director
shall hold office only for the remaining term of office of the director whom he or she replaces.

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 2019 the Company’s authorized directors shall be Mr. Sadawut Taechaubol and
Mr. Surabhon Kwunchaithunya, jointly sign with affixing the Company’s seal. There is no limit to the authority of the directors.
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คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 5 ท่าน และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน คณะกรรมการ
บริหารจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรองนโยบายและเรื่องส�ำคัญต่างๆ เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ หรือด�ำเนินการในเรือ่ งที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
อาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1
นายสดาวุธ เตชะอุบล
ประธานคณะกรรมการบริหาร
2
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการบริหาร
3
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62)
4
นายลิม ชอง บุน เดนนิส
กรรมการผู้จัดการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
5
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 18 เม.ย. 62)
6
นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
7
นายทอมมี่ เตชะอุบล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
8
นางรจิตพร มนะเวส
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
		 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หน้าที่ 116
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีผอู้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการตรวจสอบ
3
นายพชร ยุติธรรมด�ำรง
กรรมการตรวจสอบ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 24 ม.ค. 62)
4
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
กรรมการตรวจสอบ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 24 ม.ค. 62)
5
นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
หน้าที่ 118
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการพิจารณาการสรรหา
กรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้
ปฏิบตั งิ าน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมี ผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ทั่วไป ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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The Board of Directors has appointed sub-committees as follows:
1. The Executive Committee.
		 The members of Executive Committee comprises of not exceeding 5 directors and 1 advisor. 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 First Executive Vice President of Corporate Strategy Division serves as the Secretary to the Executive Committee.
		 The members of the Executive Committee in the year 2019 are as follows:
No.
Name
Position
1
Mr. Sadawut Taechaubol
Chairman of the Executive Committee
2
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Member
3
Mr. Boonchai Charassangsomboon
Member (Since 14 Jun 2019 - 2 Dec 2019)
4
Mr. Lim Chong Boon Dennis
President (Until 19 Dec 2019)
5
Mr. Pitsanu Vichitcholchai
Member (Until 18 Apr 2019)
6
Miss Prapa Puranachote
Member (Until 6 Sep 2019)
7
Mr.Tommy Taechaubol
Advisor to the Executive Committee
8
Mrs. Rachitporn Manawes
Secretary to the Executive Committee
		Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Executive Committee in the Good Corporate
Governance, page 117
2. The Audit Committee.
		 The composition of Audit Committee shall be 3 independent directors and the head of the Internal and IT Audit
Department serves as the Secretary.
		 The members of the Audit Committee in the year 2019 are as follows:
No.
Name
Position
1
Dr. Chokchai Aksaranan
Chairman of the Audit Committee
2
Dr. Vikrom Koompirochana
Member
3
Mr. Pachara Yutidhammadamrong
Member (Since 24 Jan 2019)
4
Dr. Boonlue Prasertsopar
Member (Until 24 Jan 2019)
5
Mr. Aphirak Poomklin
Secretary to the Audit Committee
Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Audit Committee in the Good Corporate
Governance, page 119
3. The Nomination and Remuneration Committee.
		 The Nomination and Remuneration Committee consists of 3 members. This is to ensure that the process of recruiting
independent directors, executive officers as well as considering the remuneration of directors, executive officers and
employees including other person assigned by the Board shall be transparent and comply with the good corporate
governance. Senior Vice President of Human Resource & General Admin. Dept. serves as the Secretary to the Nomination
and Remuneration Committee .
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		 รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2
พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3
นายบิน วีริงกา
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 17 พ.ค. 62)
4
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 24 ม.ค. 62)
5
นายประสงค์ เทศมาสา
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 120
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
นายลิม ชอง บุน เดนนิส
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
3
นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
4
นางพัณณรัชต์ บรรพโต
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5
นางรจิตพร มนะเวส
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6
ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี หน้าที่ 126
5. คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 3 ท่าน ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานของ
บริ ษัทสอดคล้ องกั บ หลัก การก�ำกับ ดูแลกิจการที่ดีของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3
นายลิม ชอง บุน เดนนิส
กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
4
นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
5
นางรจิตพร มนะเวส
เลขานุการคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 132
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		 The members of the Nomination and Remuneration Committee in the year 2019 are as follows:
No.
Name
Position
1
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
2
General Lertrat Ratanavanich
Member
3
Mr. Bin Wieringa
Member (Since 17 May 2019)
4
Dr. Boonlue Prasertsopar
Member (Until 24 Jan 2019)
5
Mr. Prasong Tesmasa
Secretary to the Nomination and Remuneration Committee
		 Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
in the Good Corporate Governance, page 121
4. The Risk Management Committee.
		 The Risk Management Committee consists of 5 directors. The Executive Vice President of Risk Management
Department acts as the Secretary to the Risk Management Committee.
		 The members of the Risk Management Committee in the year 2019 are as follows:
No.
Name
Position
1
Dr. Vikrom Koompirochana
Chairman of the Risk Management Committee
2
Mr. Lim Chong Boon Dennis
President (Until 19 Dec 2019)
3
Miss Prapa Puranachote
Member (Until 6 Sep 2019)
4
Mrs. Pannarat Bhanpato
Member
5
Mrs. Rachitporn Manawes
Member
6
Dr. Chareonchai Lengsiriwat
Member and Secretary to the Risk Management Committee
		 Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Risk Management Committee in the Good
Corporate Governance, page 127
5. The Good Corporate Governance Committee.
		 The Good Corporate Governance Committee consists of not exceeding 3 directors. This committee shall be
responsible for supervising the Company to engage its business in compliance with the good corporate government principle
as stipulated by the Office of SEC and the Stock Exchange of Thailand. The First Executive Vice President of Corporate
Strategy Division serves as the Secretary to the Good Corporate Governance Committee.
		 The members of the Good Corporate Governance Committee in the year 2019 are as follows:
No.
Name
Position
1
Mr. Chakkrit Parapuntakul
Chairman of the Good Corporate Governance Committee
2
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Member
3
Mr. Lim Chong Boon Dennis
President (Until 19 Dec 2019)
4
Miss Prapa Puranachote
Member (Until 6 Sep 2019)
5
Mrs. Rachitporn Manawes
Secretary to the Good Corporate Governance Committee
		 Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Good Corporate Governance Committee
in the Good Corporate Governance, page 133
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน บำ�เหน็จ
และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2 ดร. โชคชัย อักษรนันท์
3 นายสดาวุธ เตชะอุบล
4 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
5 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
6 ดร. พรชัย ฐีระเวช
7 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
8 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

9
10
11
12
13

นายนำ�พร ยมนา
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
นายพชร ยุติธรรมดำ�รง
นายบิน วีริงกา

14 นายทอมมี่ เตชะอุบล
15 นายลิม ชอง บุน เดนนิส
16 นางสาวประภา ปูรณโชติ
17 ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
18 นายพิษณุ วิชิตชลชัย
19 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
20 นายพชร อนันตศิลป์
รวม

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 12 พ.ย. 62)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่
14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 17 พ.ค. 62)
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 24 ม.ค. 62)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 18 เม.ย. 62)
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 9 เม.ย. 61)
กรรมการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 23 พ.ค. 61)

เบี้ยประชุม
(บาท/ปี)
408,000.00
306,000.00
555,500.00

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท/ปี)
156,000.00
156,000.00
156,000.00

บำ�เหน็จ
โบนัส
กรรมการ ประจำ�ปี 2561
(บาท/ปี)
(บาท)
รวม
160,000.00 339,815.90 1,063,815.90
120,000.00 169,907.95 751,907.95
120,000.00 169,907.95 1,001,407.95

306,000.00 156,000.00 120,000.00 169,907.95
512,250.00 156,000.00 120,000.00 169,907.95

751,907.95
958,157.95

51,000.00

97,000.00

26,000.00

20,000.00

-

280,500.00 156,000.00 120,000.00 169,907.95
291,000.00 91,000.00 70,000.00
-

726,407.95
452,000.00

306,000.00
306,000.00
280,500.00
306,000.00
178,500.00

751,907.95
695,271.99
726,407.95
751,907.95
362,500.00

156,000.00
156,000.00
156,000.00
156,000.00
104,000.00

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

75,000.00
461,250.00 156,000.00 120,000.00

169,907.95
113,271.99
169,907.95
169,907.95
-

75,000.00
737,250.00

303,000.00 104,000.00

80,000.00 169,907.95

656,907.95

25,500.00

13,000.00

10,000.00 169,907.95

218,407.95

151,500.00

52,000.00

40,000.00 169,907.95

413,407.95

-

-

-

56,635.98

56,635.98

-

-

-

70,794.99

70,794.99

5,103,500.00 2,106,000.00 1,660,000.00 2,449,506.31 11,319,006.31
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Remuneration

Remuneration for Directors and Executive Officers
In 2019, the Company paid the remuneration to the Board of Directors as following detail;
Remuneration for the Board of Directors and Executive Committee
In 2019, the Company paid the remuneration to the Board of Directors and the Executive Committees, including
meeting allowance, monthly allowance. Annual Allowance and bonus: as shown in the following table;
			
NO.
Name
1 Dr. Narongchai Akrasanee
2 Dr. Chokchai Aksaranan
3 Mr. Sadawut Taechaubol
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Position
Chairman
Vice Chairman
Director
Chairman of the Executive Committee
General Lertrat Ratanavanich
Director
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Director
Member of the Executive Committee
Dr. Pornchai Thiraveja
Director
(Since 12 Nov 19)
Miss Chularat Suteethorn
Director
Mr. Boonchai Charassangsomboon
Director
Member of the Executive Committee
(Since 14 Jun 19 - 20 Dec 19)
Mr. Numporn Yommana
Director
Mr. Therdtham Suvichavorraphan
Director
Dr. Vikorm Koompirochana
Director
Mr. Pachara Yutidhammadamrong
Director
Mr. Bin Weringa
Director
(Since 17 May 19)
Mr. Tommy Taechaubol
Advisor
Mr. Lim Chong Boon Dennis
Director
Member of the Executive Committee
(Until 19 Dec 19)
Miss Prapa Puranachote
Director
Member of the Executive Committee
(Until 6 Sep 19)
Dr. Boonlue Prasertsopar
Director
(Until 24 Jan 19)
Mr. Pitsanu Vichitcholchai
Director
Member of the Executive Committee
(Until 18 Apr 19)
Mr. Chatchai Payuhanaveechai
Director
(Until 9 Apr 18)
Mr. Patchara Anuntasilpa
Director
(Until 23 May 18)
Total

Meeting Monthly Annual
Allowance Retainer Allowance
(Baht/Year) (Baht/Year) (Baht/Year)
408,000.00 156,000.00 160,000.00
306,000.00 156,000.00 120,000.00
555,500.00 156,000.00 120,000.00

306,000.00 156,000.00 120,000.00 169,907.95
512,250.00 156,000.00 120,000.00 169,907.95

751,907.95
958,157.95

51,000.00

97,000.00

26,000.00

20,000.00

-

280,500.00 156,000.00 120,000.00 169,907.95
291,000.00 91,000.00 70,000.00
-

726,407.95
452,000.00

306,000.00
306,000.00
280,500.00
306,000.00
178,500.00

751,907.95
695,271.99
726,407.95
751,907.95
362,500.00

156,000.00
156,000.00
156,000.00
156,000.00
104,000.00

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

75,000.00
461,250.00 156,000.00 120,000.00

169,907.95
113,271.99
169,907.95
169,907.95
-

75,000.00
737,250.00

303,000.00 104,000.00

80,000.00 169,907.95

656,907.95

25,500.00

13,000.00

10,000.00 169,907.95

218,407.95

151,500.00

52,000.00

40,000.00 169,907.95

413,407.95

-

-

-

56,635.98

56,635.98

-

-

-

70,794.99

70,794.99

5,103,500.00 2,106,000.00 1,660,000.00 2,449,506.31 11,319,006.31
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Bonus
for 2018
(Baht)
Total
339,815.90 1,063,815.90
169,907.95 751,907.95
169,907.95 1,001,407.95

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ดำ�รงตำ�แหน่งในอนุกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำ�เหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
1 ดร. โชคชัย อักษรนันท์
2 ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
3 นายพชร ยุติธรรมดำ�รง
4 ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
รวม

บำ�เหน็จ โบนัส
เบี้ยประชุม กรรมการ ประจำ�ปี
ตำ�แหน่ง
(บาท/ปี) (บาท/ปี) 2561
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 300,000.00 กรรมการตรวจสอบ
206,250.00 กรรมการตรวจสอบ
206,250.00 (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 24 ม.ค. 62)
กรรมการตรวจสอบ
18,750.00 (ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 24 ม.ค. 62)
731,250.00 -

รวม
300,000.00
206,250.00
206,250.00
18,750.00
731,250.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนที่ได้รบั ในรูปค่าเบีย้ ประชุม บำ�เหน็จ และโบนัสเป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
1 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
2 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
3 นายบิน วีริงกา
4 ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
รวม

บำ�เหน็จ โบนัส
เบี้ยประชุม กรรมการ ประจำ�ปี
ตำ�แหน่ง
(บาท/ปี) (บาท/ปี) 2561
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 198,000.00 กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
148,500.00 กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
115,500.00 กำ�หนดค่าตอบแทน
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 17 พ.ค. 62)
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 24 ม.ค. 62)
462,000.00 -

รวม
198,000.00
148,500.00
115,500.00
462,000.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำ�เหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
1 ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
2 นายลิม ชอง บุน เดนนิส
3 นางสาวประภา ปูรณโชติ
4 นางพัณณรัชต์ บรรพโต
5 นางรจิตพร มนะเวส
6 ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
รวม

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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บำ�เหน็จ โบนัส
เบี้ยประชุม กรรมการ ประจำ�ปี
(บาท/ปี) (บาท/ปี) 2561
132,000.00 -

รวม
132,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

132,000.00

-

-

132,000.00

Remuneration for the Directors and External Experts who served position on each Committee
Remuneration of the Audit Committee
In 2019, the Company paid remuneration to the Audit Committee in a form of meeting allowance, annual allowance
and bonus as shown in the following table;
NO.
Name
1 Dr. Chokchai Aksaranan
2 Dr. Vikorm Koompirochana
3 Mr. Pachara Yutidhammadamrong
4 Dr. Boonlue Prasertsopar
Total

Position
Chairman of the Audit
Committee
Member
Member
(Since 24 Jan 19)
Member
(Until 24 Jan 19)

Meeting Annual Bonus
Allowance Allowance for 2018
(Baht/Year) (Baht/Year) (Baht)
Total
300,000.00
- 300,000.00
206,250.00
206,250.00

-

-

206,250.00
206,250.00

18,750.00

-

-

18,750.00

731,250.00

-

-

731,250.00

Remuneration of the Nomination and Remuneration Committee
In 2019, the Company paid remuneration to the Nomination and Remuneration Committee in a form of meeting
allowance, annual allowance and bonus as shown in the following table
NO.
Name
1 Mr. Surabhon Kwunchaithunya
2 General Lertrat Ratanavanich
3 Mr. Bin Wieringa
4 Dr. Boonlue Prasertsopar
Total

Meeting Annual Bonus
Allowance Allowance for 2018
Position
(Baht/Year) (Baht/Year) (Baht)
Total
Chairman of the Nomination 198,000.00
- 198,000.00
and Remuneration Committee
Member
148,500.00
- 148,500.00
Member
115,500.00
- 115,500.00
(Since 17 May 19)
Member
(Until 24 Jan 19)
462,000.00
- 462,000.00

Remuneration of the Risk Management Committee
In 2019, the Company paid remuneration to the Risk Management Committee in a form of meeting, allowance annual
allowance and bonus as shown in the following table
NO.
Name
1 Dr. Vikorm Koompirochana
2 Mr. Lim Chong Boon Dennis
3 Miss Prapa Puranachote
4 Mrs. Pannarat Bhanpato
5 Mrs. Rachitporn Manawes
6 Dr. Chareonchai Lengsiriwat
Total

Position
Chairman of the Risk
Management Committee
Member
(Until 19 Dec 19)
Member
(Until 6 Sep 19)
Member
Member
Member
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Meeting Annual Bonus
Allowance Allowance for 2018
(Baht/Year) (Baht/Year) (Baht)
Total
132,000.00
- 132,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

132,000.00

-

-

132,000.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม บำ�เหน็จ และโบนัส เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
1 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
2 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
3 นายลิม ชอง บุน เดนนิส
4 นางสาวประภา ปูรณโชติ

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
กรรมการด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
กรรมการด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 6 ก.ย. 62)

รวม

บำ�เหน็จ โบนัส
เบี้ยประชุม กรรมการ ประจำ�ปี
(บาท/ปี) (บาท/ปี) 2561
44,000.00 33,000.00

รวม
44,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,000.00

33,000.00

77,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับ
					
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
		 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 901,000 บาท
		 ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
			 และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
		 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาทและจะต้องจ่าย
		 ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
		 และส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
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Remuneration of the Good Corporate Governance Committee
In 2019, the Company paid remuneration to the Good Corporate Governance Committee in a form of meeting, allowance
annual allowance and bonus as shown in the following table
NO.
Name
1 Mr. Chakkrit Parapuntakul
2 Mr. Surabhon Kwunchaithunya
3 Mr. Lim Chong Boon Dennis
4 Miss Prapa Puranachote
Total

Meeting Annual Bonus
Allowance Allowance for 2018
Position
(Baht/Year) (Baht/Year) (Baht)
Total
Chairman of Good Corporate 44,000.00
44,000.00
Governance Committee
Member
33,000.00
33,000.00
Member
(Until 19 Dec 19)
Member
(Until 6 Sep 19)
77,000.00
77,000.00

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 officer’s performance.
Other remuneration
-NoneRemuneration for Auditors
1. Audit Fee
		 In 2019, the Company and its subsidiaries paid the following audit fees:
• The Company’s auditor, totaling Baht 901,000 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.
2. Non-Audit Fee
		 In 2019, 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�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน
บริษทั คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (มหาชน) และเป็นบริษทั จัดการกองทุนบริษทั เดียวทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั จึงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ซงึ่ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบการบริหาร
กิจการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยถือแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั
ได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจ�ำปี
แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลาย
ช่องทางมากขึ้น
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่าง
สม�ำ่ เสมอทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน เพือ่ ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อาทิ สิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น โดยปัจจุบัน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลบริษัท สิทธิในการออกเสียง สิทธิที่จะได้รับการดูแล
อย่างเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับการอ�ำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยบริษัทได้ก�ำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
1.1 สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น
1.2 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
1.3 สิทธิในการคัดเลือกกรรมการบริษัท
1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผลและผลตอบแทนอื่นๆ โดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงาน
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
1.5 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศ
เกี่ยวกับสถานที่ เวลา วาระ และเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยประกาศผ่าน Website ของบริษัทและจัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วัน รวมทั้งประกาศแจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
3. บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
บริษทั ได้คดั เลือกสถานทีจ่ ดั การประชุมทีม่ กี ารคมนาคมสะดวกและเพียงพอสามารถเข้าถึงได้ทงั้ การเดินทางโดยรถส่วนบุคคล
และระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารในวันประชุม และจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมส�ำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุน
สถาบัน โดยบริษัทได้น�ำระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
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Corporate Governance
The major shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited consist of Ministry of Finance,
the Government Savings Bank and Country Group Holdings Public Company Limited. The Company is the only asset
management company in Thailand listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Therefore, the Company recognizes
the importance of the Good Corporate Governance principles. To the extent of business ethics, the Company insisted
in the said doctrine continually, by which are developed properly to reflect all economic and social alterations for
the effectiveness and efficiency of management systems, as well as a fundamental of business expansion for continuous
growth as well as boosts up the shareholders’, investors’ and stakeholders’ trust as per the Good Corporate Governance
principles as defined by the Stock Exchange of Thailand. To facilitate all stakeholders’ to access the Company’s information
easily with variety choices, the Company has disclosed its related information, including its shareholders, investors and
other stakeholders via many channels, such as annual report form 56-1 and the Company’s website.
The Board of Directors has assigned the Good Corporate Governance Committees to regularly review and adjust the
good corporate governance policy every year to ensure that the Company complies with the good corporate governance
principles for the listed companies to cover various issues i.e., human rights, labour, health and sanitation & work safety,
security, environment, conflict of interest, internal, insider trading, anti-corruption, internal control, and disclosure of
information. Currently, the good corporate governance policies of the Company are as follows:

Part 1 The Rights and Equitability of Shareholders and other Stakeholders
The Company recognizes the rights of the shareholders; including right to receive the Company’s information, voting
right, right for equitable treatment and right to receive the facilitation in attending the shareholders’ meeting, and of other
stakeholders, either internal or external. To do so, the Company has specified the right and equitability of shareholders and
other stakeholders as the following:
Shareholders
1. Rights which the shareholders are entitled to receive;
1.1 Right to vote and express opinion;
1.2 Right to participate in any material change;
1.3 Right to nominate the directors;
1.4 Right to receive the dividend and other consideration. Currently, the Company has distribution of the dividend
from overall operation at the rate of no less than 50 percent of net profit;
1.5 Right to receive information with transparent and examinable.
2. The Company holds the annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of previous year.
The shareholders shall receive the invitation letter and information of place, time, agenda and other matters for
consideration, together with publicizing the said information via the Company’s website and sending a copy of
invitation letter to shareholders at least 21 days in advance before the meeting date. In this regard, the detail of
the annual general meeting of shareholders as such shall also be published, at least, in one newspaper.
3. The Company has internal policy to promote and facilitate shareholders and institutional investors to participate
in the annual general meeting. The Company has chosen a conference venue with a comfortable, adequate and
accessible in transportation both by personal car and mass transit so that the shareholders can attend the meeting
conveniently.
4. Offering and opportunity to the shareholders for submission of attendance registration documents prior to the date
of meeting in order to shorten a time of verification documents in the date of meeting. The Company provide
registration channel at the conference venue for shareholders, either natural person or institutional investors.
The company has implemented a barcode system for used in the registration and casting vote for expeditious
process of registration and cast voting evaluation. Stamp duty has provided by the Company to facilitate the
shareholders for given proxy.
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5. การจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามวิธีการจัดประชุมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษทั ซึง่ รวมทัง้ เป็นไปตามวาระและรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสารการเชิญประชุม พร้อมทัง้ สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อตอบค�ำถามและรับทราบ
ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและ
สิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการซักถามการด�ำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติ
ในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
6. วาระที่ส�ำคัญที่ต้องน�ำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย
6.1 การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ การศึกษา ความรู้
ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น
6.2 การอนุมัติเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
6.3 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทน
6.4 การอนุมัติงบดุลและงบก�ำไรขาดทุน
6.5 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นๆ
6.6 ประเด็นส�ำคัญอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวมกิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)
7. ภายหลังจากเสร็จสิน้ การประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษทั และกฎหมายได้จดั ท�ำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระส�ำคัญอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้ มติที่ประชุม
บันทึกแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้น�ำรายงาน
การประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้
ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ผูถ้ อื หุน้ สามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของบริษทั ได้จากบริษทั และสือ่ ต่างๆ เช่น Website รวมถึงสามารถขอข้อมูลเพิม่ เติมได้
โดยติดต่อตรงที่บริษัท ทางหมายเลข 02-649-2000 หรือโทรสาร 02-649-2100 และ 02-649-2111
โดยสรุปในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่
18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 11 ท่าน ซึ่งรวมถึง ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการทั้ง
2 ท่าน และคณะจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจการ (Inspector) ซึ่งประกอบด้วย
ผูแ้ ทนของผูส้ อบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและตอบข้อซักถาม ซึง่ ได้แก่ นายอุดม ธนูรตั นพงศ์ และนางสาวรฐาภัทร์
ลิ้มสกุล จากบริษัท พีวี ออดิท จ�ำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก ได้แก่ นายเทพชล โกศล และนางสาวพัลภา ชัยอาญา
จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จ�ำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ และ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ทั้งนี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 45 การประชุมด�ำเนินไปตามล�ำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม
และตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั รับรูส้ ทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านฝ่าย
เลขานุการบริษทั และกฎหมาย ได้ทโี่ ทรศัพท์หมายเลข 0-2649-2130-33 หรือติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com
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5. The meeting shall be transparently organized with checkable mechanism in compliance with the meeting organization
stipulated in the Company’s Article of Association and the invitation document. The Company gives support to the
directors, executives, legal advisor and auditors to attend the annual general meeting, all together, for answering
and acknowledging of shareholders’ opinion. Before the meeting, voting method and rights of shareholders shall
be informed by the chairman of the meeting to the shareholders. During the meeting, chairman of the meeting
shall offer the shareholders an equally opportunity to inquiry the company’s operations, comment, and suggest
in any issues before voting of each of agendas. In the meantime, the Company arranges the external independent
legal advisor to attend the meeting as the voting inspector.
6. The agendas proposed to consideration of the shareholders’ meeting comprise of the following matters;
6.1 Approval of nominating directors together with preliminary details of each candidate; such as age, education,
knowledge, business experience;
6.2 Approval of the principles of remuneration of directors, other committees appointed by the board of directors
and the president;
6.3 Approval of appointing the Company auditors and fixing the audit fee;
6.4 Approval of adopting the audited balance sheet and income statements;
6.5 Approval of dividend payment and other consideration;
6.6 Other important matters, such as capital increase, merger etc. (if any)
7. Upon completion of the meeting, the Company Secretary and Legal Service Department prepared minute of
the meeting which has clearly recorded all principal information, including a list of attending directors, questions-answers
and opinions, in brief, by showing either approved, disapproved or abstained votes for each agenda and also kept
and publicized the said minute via the Company’s website at www.mfcfund.com, within 14 days as from the meeting
date, in order to be examinable and to comply with the good corporate governance principles.
8. The Shareholders are able to receive all relevant information either from the Company or via other medium, such
as the Company’s website, and may be able to request for additional information by contacting directly to
the Company via either phone number: 02-649-2000 or fax number: 02-649-2100 and 02-649-2111.
In 2019, the Company held the shareholders’ meeting 1 time in total, which is the 45th Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) on April 18, 2019, at 10:30 hrs. at Column 1 Room, 2nd Floor, Column Tower, 199 Rachadapisek
Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110. There were 11 members of the Board of Directors
attended the meeting, including Chairman of the Board, Chairman of the Audit Committee, the Chairman of Executive
Directors, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, both President, and the Company’s Management
Committee. In this regard, the Company also arranged to have the inspectors to attend the meeting, as the observers,
for giving any further information and answering questions from shareholders (if any), which are comprise of the representative
from PV Audit Co. Ltd., Mr. Udom Thanuratpong and Ms. Rathapat Limsakul as the auditor and external independent legal
advisor from Baker & McKenzie co., Ltd. Mr. Theppachol Kosol and Ms. Panlapa Chai-a-ya as the observer and the voting
inspector.
On the meeting date of the 45th AGM, the meetings were conducted as schedule in the agendas stipulated in the invitation
letter. Before commencing the meeting, the Chairman stated clearly as to the procedure to vote and rights of shareholders.
During the meeting, the Chairman gave equal opportunities for shareholders to enquire and examine the Company’s
operations and express their opinions, as well as other suggestions before casting their vote on each agenda.
Other Stakeholders
The Company has executed its business by strongly insisting in responsibility to all relevant party for mutually sustained
benefits. The Board of Directors also recognized supervision of management system to ensure the awareness of Company
regarding the all stakeholders’ rights, not only internal stakeholders, namely executives and employees of the Company
and of its affiliates, but also external stakeholders, including shareholders, customers, competitors, creditors, the government
sector and other related agencies. In case where any stakeholder would like to contact or complain, the stakeholders
may contact to the Company’s Secretary and Legal Service Department at phone number.: 0-2649-2130-33 or
email to: Company_Secretary@mfcfund.com
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บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและที่ได้ก�ำหนด
แนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
(1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น
ก. ลูกค้า
		 บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านคุณภาพและบริการ และมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาความ
สัมพันธ์ที่ยั่งยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดน�ำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ
ดังนี้
1. ให้ความส�ำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
3. รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดน�ำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น
4. มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
ข. คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ
		 บริษัทให้ความส�ำคัญกับการให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกับคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจด้วยการด�ำเนินการภายใต้
หลักการ ดังนี้
1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
2. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการ
ตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทด�ำเนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้ทรัพย์สิน
ต่างๆ
3. จัดท�ำเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย
รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน การช�ำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่นๆ ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
5. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. มีนโยบายรักษาความลับของคูค่ า้ และคูส่ ญั ญาในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ดำ� เนินธุรกิจโดยมิชอบ
ระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ค. เจ้าหนี้
บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้อยู่เสมอ โดยปฏิบัติภายใต้หลักการ ดังนี้
1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย
รวมถึงทั้งในเรื่องการช�ำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน และข้อตกลงและ
เงื่อนไขอื่นๆ ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
ง. พนักงาน
		 บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและ
เชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตาม
วิสัยทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ก�ำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการท�ำงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงิน
ทั่วไป
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The Company has complied with relevant laws and regulations, both expressly stipulated by laws and clearly guided,
in written, as per the Company’s corporate governance principal and ethics to ensure that all stakeholders’ rights are well
protected.
(1) Monitoring the right of the stakeholders shall be as follow;
a. 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 seeking benefits of one or others.
Additionally, the Company has organized a specific unit to provide customers suggestions and investing advices 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 benefits of oneself or other related persons; and
4. To organize a special unit for receiving customer’s complaints.
b. Partners and Counterparties
		 The Company places particular emphasis on the equal rights of its partners and counterparties according to
the following principles;
1. To engage its business with the fairness, in doing so the Company treats its partners and counterparties fairly.
2. Setting the rule on the selection of partner and procurement, in this regard, the Company fixed the policy
and rule of procurement in written which eases understanding and is in the same practice. Additionally,
the Company also respects the right over the asset by having a proper examination which is to ensure that
the Company engages its business with having the legally grant to use the asset.
3. Preparing agreements to be in the same standard and proper form.
4. Strictly complying with all contractual conditions, business ethics, commitments giving to business partners,
legal agreements, including conditions of payment, repayment, and other conditions to partners and counterparties.
5. Reporting financial and general information in an accurate, complete, timely and transparent basis and in
line with regulations as set forth by Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and Exchange
Commission (“the Office of SEC”).
6. Having the policy of keeping the confidentiality of partners and counterparties. The Company engages its
business based upon the fairness and independence and abstention from any bribery or offering any incentive
to any person for its business benefit.
c. Creditors
		 The Company immerses the sustained relationship between the Company and the creditors by complying with
the following principles;
1. To treat with the creditors equally and fairly by giving the accuracy, transparency and examinable information
to the creditors.
2. To comply with all terms of agreements, ethic and commitment given to the counterparties including to
principle repayment, interest, fee and the maintenance of financial ratio and other terms and condition
given to the creditor.
d. Employees
		 The Company has continually recognized an importance of human resources management and intended to
encourage all employees to be confident and proud of their organization. The Company had policies to promote a good
cooperative atmosphere for new creation as well as supporting business expansion reflecting to the Company’s vision.
In addition, the Company had also supported corporate culture by encouraging its staffs to open their mind in hearing,
thinking, doing and yearning to know continually as follows;
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4. มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ โยกย้าย หรือเลือ่ นต�ำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�ำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงาน
และของบริษทั พร้อมทัง้ ได้จดั ให้มกี ารอบรมอย่างสม�ำ่ เสมอแก่ผบู้ ริหารและพนักงานเพือ่ ตระหนักถึงนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
7. เผยแพร่แนวปฏิบัติของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยสม�่ำเสมอ
8. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น
จ. คู่แข่ง
		 บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต โดยยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
ฉ. หน่วยงานของรัฐ
		 ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
ช. สังคมและสิ่งแวดล้อม
		 บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาส
ในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยบริษัท
พึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจ�ำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
3. ส่งเสริมการด�ำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
4. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
6. ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
7. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมน�ำ
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
ซ. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
		 บริษัทก�ำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ�ำนาจ
ของประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยในการติดต่อให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบค�ำถามแก่ลูกค้าทั่วไปของบริษัท ได้มี
การมอบหมาย “สายการขายและการตลาด” (ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มอบหมายให้ “สายกลยุทธ์
องค์กร” เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2130-33 หรือติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com
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1. Establish a fairness and equitable standard and condition for recruitment;
2. Provide stability and career advancement, including training courses, learning opportunities and personal
development for employees;
3. Give suitable and motivational remunerations and welfare, comparable to the companies either in the same
business or of general financial institutes;
4. Establish procedures regarding appointments, transfers, or promotions of each employee in good faith and
fairness based on knowledge, ability and suitability;
5. 5. Provide a proper working environment and well sanitation in the workplace to be safe for life and properties
of employees and the Company. Furthermore, in order to recognize the policy and guideline of safety and
sanitation of work place, the Company regularly held the relating training course for the employees and the
executives to comply efficiently.
6. Develop good relations with employees with regard to employee’s individuality and human dignity;
7. Publicize a corporate governance practice to all employees regularly;
8. Monitor all employees to comply with rules, regulations and guideline of corporate governance practice as
referred above.
e. Competitors
		 The Company operates in line with the good-faith competition and strictly performs fair business under the
framework of laws and ethics as follows;
1. Not acquire the competitor’s confidential information by fraud or illegal means.
2. Not discredit the competitor’s reputation by slanderous activities, or perform any action without truth and
fair treatment.
f. Governmental Agencies
		 The Company complies 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 the SEC.
g. Society and environment
		 For the purpose of developing its sustainable business, the Company has adhered to operate its business
under the ethic and good corporate governance together with being responsible for the society and environment. The Company
has emphasized in the environment conservation seriously and continually including, together with locality, support all
activities which promote social qualities particularly increasing education opportunity and youth’s potential as well as
continually donating for public purpose. To do so, the Company has adhered to the guideline on social responsibilities as
follows;
1. Encourage the good corporate governance by arranging internal control for working operation to be in line
with related laws, regularly arranging internal audit and report to the board of directors, providing risk
management and providing publication of the Company’s good corporate governance either in the annual
report and on the Company’s website;
2. Contribute to the consumers by complying with operation standard in communication and providing services
to the customers;
3. Promote any transaction which may create the benefit for the whole community and society;
4. Avoid any act adversely affecting to country’s reputation, natural resource and environment;
5. Implant communal and social responsibilities within Company and among employees at all level consecutively;
6. Create the conscious of anti-corruption;
7. Use the resource valuably and efficiently by having the saving energy measure within the Company and
promote the recycling resource policy.
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บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกีย่ วกับบริษทั ผลการด�ำเนินงาน
รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจ�ำปี และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดท�ำเป็น
เอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจ�ำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยผ่าน Contact Center : ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
5. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น 0-2649-2130-33
6. หนังสือพิมพ์
7. จดหมายข่าวรายไตรมาส
8. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอ�ำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ ดังนี้
		
ปี 2561
ปี 2562
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว
41 ครั้ง
32 ครั้ง
2. สัมภาษณ์
10 ครั้ง
11 ครั้ง
3. การจัดงานแถลงข่าว
1 ครั้ง
2 ครั้ง
4. การประเมินผลความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อบริษัท
- ครั้ง
- ครั้ง
ส�ำหรับกิจกรรมในปี 2562 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่ การเข้าพบสัมภาษณ์ ณ ที่ท�ำการ
ของบริษัท จ�ำนวน 2 ครั้งและการประชุมทางโทรศัพท์ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยปีละ 2 ครั้ง
(2) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
บริษัทพึงยึดถือแนวปฏิบัติในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ติดต่อปฏิบัติงานด้วย
(3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือ
สนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption, “CAC” ) และได้รบั มติรบั รองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุม
ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจ�ำไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
และได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมือ่ วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption progress indicator อยู่ในระดับ “ได้รับการรับรอง CAC”
เนื่องจากบริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการน�ำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทได้มีหนังสือแจ้งคู่ค้าและตัวแทน โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั และได้เผยแพร่ให้บคุ คลทัว่ ไปทราบเพิม่ เติม
บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
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h. Relation with Investors
		 The Company has specified that the distribution of Company information to investors, both shareholders and
prospective shareholders, shall be the authority of the Chairman, President. In this regard, the Company assigned the
“Sales and Marketing Division” (the “Business Support Department”) to be responsible for providing information, explaining,
and answering all enquiries to the customer generally, while the Company assigned “Corporate Strategy Division” to be
responsible for Investor Relations in communicating with the institute investor, shareholders including to analyst and related
government sector equally and fairly. The investors can contact each investor relations unit by calling to 0-2649-2130-33
or E-mailing to: Company_Secretary@mfcfund.com
The Company discloses both financial and non-financial information such as information about the Company,
progress reports, economic analyzed report, annual report and other articles to shareholders and various stakeholders
through its publication and the medium as follows;
1. Communication systems of the Stock Exchange of Thailand and the Office of SEC;
2. the Company’s Annual Report;
3. Website : www.mfcfund.com ;
4. By telephone information service; via Contact center : (662)649-2000#0;
5. MFC Shareholders Service Center: (662)649-2130-33
6. Newspapers;
7. Quarterly newsletter; and
8. Investment seminar
The Company has publicized public relations news, business news, progress on the Company’s projects and
other activities, as well as given information and accommodated the mass media continually. The activities can be summed
up as follows:
2018
2019
1. Public Relations News
41
32
2. Interview
10
11
3. Press Conferences
1
2
4. Evaluating media opinion towards the Company
For activities held in 2019, the Company’s senior executives provided information on various occasions,
including 2 interviewing sessions held at the Company’s office and a telephone conference, as well as meeting with small
analyst groups 2 times a year.
(2) Human Rights Policy
The Company shall conduct its business with due care and shall not violate or not support any violation of human
rights, privacy respect and personal rights of person with whom the Company liaises.
(3) Collective Action Coalition Against Corruption
The Company has set the anti-corruption policy that covers non-bribery for the business interest, not to co-operate
or promote any person to engage illegal business or social harm or threaten the country’s security. In this regards, the
Company has signed the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption’s Declaration of Intent
(“CAC”). Furthermore, the meeting of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Council for the quarter
4/2015 dated 22 January, 2016 has adopted the Company to be the member of Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption. Additionally, the Company has received a certificate to certify that the Company has completely joined
as a member of the CAC on 29th February 2016. In this regard, the Company can prove that it comply with CAC which
the Audit Committee has examined the sufficiency and completion of all the process, therefore, the Company has been
obtained the assessment of the Anti-Corruption Progress Indicator at the “CAC accredited” level.
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร “นโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประจ�ำปีของพนักงาน โดยในปี 2562 นอกเหนือจากการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ ในการอบรมประจ�ำปีของพนักงานแล้ว บริษทั ยังได้จดั ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัท พร้อมกันนี้บริษัทยังจัดส่งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและ
การเงินไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอยู่เสมออีกด้วย
ในการควบคุม การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนดให้ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบร่วมกันในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การน�ำมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
อย่างสม�่ำเสมอ โดยเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการด้านก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ
นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและก�ำหนดเรื่อง
การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจน และได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง เผยแพร่ นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และช่องทาง การแจ้งเบาะแส
และร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเวปไซต์ของบริษทั และถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบตั ติ ามแนวนโนบายดังกล่าวเพือ่ ให้พนักงาน
ในองค์กรได้รับทราบด้วยการน�ำประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรม
พนักงานประจ�ำปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้
ผูฝ้ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายจะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางานทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และ
อาจจะมีโทษตามกฎหมาย โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจ�ำไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มมี ติให้การรับรองการต่ออายุแก่บริษทั ในการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
(4) การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทได้จัดท�ำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยได้รับอนุมัตินโยบายจากคณะกรรมการเมื่อวันที่
17 กันยายน 2561 เพื่อสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจาก
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจเกิดการทุจริต การคอร์รัปชั่น การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทาง
ธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือด�ำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการ
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข 02-649-2140 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ หรือ
โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข 02-649-2161 ผู้บริหารฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อีเมล์: whistleblowing@mfcfund.com
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To encourage a compliance with the above policy, the Company informed its counterparties and agents in writing
for asking their cooperation to comply with the anti-corruption policy and to refrain from giving any present to the Company’s
executives and employees. The Company also published the said practice to the public by posting on the Company’s
website under an announcement of anti-corruption policy.
The Company has the policy to promote its employees’ knowledge of the aforementioned matter by organizing
the seminar “Anti-corruption Policy” which deemed as a part of annual employee’s seminars. In 2019, in addition to being
a part of annual employee’s seminar, in order to educate, revise and develop the information disclosure of the Company
regarding the Anti-corruption issues, the Company has sent its employees to attend the seminar relating to the anti-corruption
set by various institutes. In this regard, the Company has regularly arranged its employees, who work for the department
relating to audit and monitor any risk stemmed from the corruption, to attend relevant courses which relate to the said
auditing and risk monitoring organized by the Thai Institute of Banking and Finance Association, the Thai Bankers Association
and/or the Fraud Management Club.
To control, monitor the practice of the said policy, monitor the risk from the corruption, the Board of Directors
assigned the Compliance Department, Risk Management Department and Internal and IT Audit Department to be jointly
responsible for testing and providing the risk assessment stemmed from fraud and corruption consecutively in order to
ensure that the Company efficiently practices in accordance with the measurement of anti-corruption. In this matter, they
shall submit the assessment result to the Good Corporate Governance Committee, the Audit Committee and report
to the Board of Directors respectively.
Since 2015, the Company has declared the policy on protecting any corruption and set the regulation regarding
anti-corruption clearly including to prepare the anti-corruption policy in written for using as the guideline in engaging business
and disclose such policy and guideline together with channel of whistleblowing and complaint on the Company’s website.
By the way, the Company also conveys the aforementioned policy and guideline to its employees by setting the annual
seminar for their accurate understanding and implements the policy efficiently as a concrete evidence. If any employee
violates or does not comply with the said policy, such employee shall be considered the disciplinary penalty according to
the rule or regulation as specified by the Company and may be punished by laws. In the year 2019, the Company has
improved a practical guideline to be in accordance with the regulations adjusted by related authorities.
In addition, the meeting of the Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council (CAC)
th
of the 4 quarter/2018 held on February 4, 2019 resolved to approve the Company’s membership renewal for continuing
a member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Council for a period of 3 years as from
February 4, 2019 to February 3, 2022.
(4) Whistleblowing and Whistleblower Protection
The Company has produced the Whistle Blowing Policy, which has been approved by the Board of Directors on
th
17 September 2018 to support and give importance to stakeholders in every sector. Personnel within organization or any
third parties can report clues in the event of fraud, corruption, bribery to officials or against business ethics or contrary to
the relevant rules in order to improve or achieve correctness, appropriateness, transparency and efficiency in business
operations. Also, the Company has set the protection measures for whistleblowers to create confidence to those persons
for their full cooperation, as well as arranged a channel for whistleblowing as follows:
Whistleblowing Committee, MFC Asset Management Public Company Limited; OR Audit Committee,
MFC Asset Management Public Company Limited
No. 199, Column Tower, 22nd Floor
Ratchadapisek Rd., Klongtoey Sub-district, Klongtoey District
Bangkok 10110
Whistleblowing Line: 0-2649-2140 Executive of Internal and IT Audit Department; OR
Whistleblowing Line: 0-2649-2161 Executive of Compliance Department
Email: whistleblowing@mfcfund.com
ANNUAL REPORT 2019

101

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ ปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระท�ำของบริษัท
นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในล�ำดับที่สูงกว่า หรือคณะกรรมการรับแจ้ง
เบาะแสทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ท�ำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของ
บริษทั กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระท�ำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ระเบียบปฏิบตั แิ ละคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของบริษทั รวมถึงข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั
มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บ
เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักใน
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
(5) นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษทั ก�ำหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัท จะต้องใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น พร้อมทั้งมีการก�ำหนดนโยบายการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและมีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์ ในการท�ำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้
ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
(6) นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)
บริษทั มีการทบทวนนโยบายการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้สอดรับตามมาตรฐาน ISO 27001 ทีค่ รอบคลุม
เรื่อง Cyber Security โดยนับตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการเพื่อให้ครอบคลุมตามนโยบายใหม่ที่มีการ
ประกาศใช้ เช่น การตั้งคณะท�ำงานด้าน IT Security และการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งยัง
เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ กลุ่มความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ในภาคธุรกิจตลาดทุน (TCM-CERT)
โดยความร่วมมือของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยน และ/หรือรวบรวมข้อมูล พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจตลาดทุน
ในปี 2562 นี้ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายดังกล่าว บริษัทยังได้จัดกิจกรรมอบรมภายในเพื่อให้ความรู้กับพนักงาน
ในเรื่อง Security Awareness Training เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานตระหนักถึงภัยคุกคามทาง
ด้าน Cyber ที่ปัจจุบันมีความรุนแรงและส่งผลกระทบในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การควบคุมการใช้งานสื่ออุปกรณ์ประเภท
Removable Media และการควบคุมการรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น
(7) นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy)
บริษัทเป็นบริษัทจัดการกองทุนชั้นน�ำของประเทศ ด�ำเนินธุรกิจโดยให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และเพือ่ ให้การด�ำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนบังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม บริษัทจึงได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดท�ำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) ซึ่งได้รับอนุมัตินโยบาย
จากคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ิในการจัดการลงทุนและสอดคล้องกับแนวทางเตรียมความพร้อม
และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และน�ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบและบทบาทหน้าทีข่ องบริษทั จัดการจัดการ
ลงทุน ซึ่งสรุปได้โดยสังเขปไว้ ดังนี้
(ก) จัดให้มีนโยบายธรรมภิบาลการลงทุนที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
(ข) จัดให้มีการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า
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In accordance with the anti-corruption as posted on the Company’s website, the above channel is for any stakeholder
to contact or make a claim to the Board of Directors directly. In case of unfair treatment or receiving the damage caused
by the Company, the shareholder and the stakeholder shall be entitled to make comment or claim to the Board of Directors.
Additionally, if there is any inappropriate event or incorrect action occurred in the workplace or any doubt that there
is the violation of good corporate governance of the Company, rule, regulation or any laws, violation of anti-corruption
policy, notification and compliance manual and relevant laws, the employees shall have a duty to report such occurrence
to their supervisor or the Whistleblowing Committee immediately. In this matter, to ensure the whistleblower, the Company
has the measurement to protect a whistleblower by keeping all information of whistleblower as confidentiality information
and shall not disclose to any irrelevant person.
In 2019, there is no any complaint regarding any corrupting action or violation of anti-corruption policy issued
against the Company.
(5) Intellectual Property Infringement Protection Policy
The Company has its owned policy regarding non-infringement intellectual property or copyright by fixing that
directors, executive officers and employees shall use copyright software provided by the Company only. Moreover, in order
to protect any infringement of copyright software, the Company has set the policy of utilizing the information technology
system and examined the software utilization of employees.
(6) Information Security Policy
The Company has reviewed the information security policy to conform with ISO27001 which covered the issue of
Cyber Security. From 2017, to perform in accordance with a new applicable notification, the Company prepared its readiness
in various actions, such as setting up a working committee for IT Security and dealing with Information Security, joining
with the Thai Capital Market Certification (TCM-CERT) by cooperating with the Office of the SEC, the SET and AIMC in
exchanging and/or gathering information and solution on cyber threats in capital market business group.
In 2019, In order to implementation as the above policy, the Company arranged the internal training on Security
Awareness for educating its employees and creating the right understanding on cyber threats issue which nowadays
has violation and effects on business of the Company, such as monitoring on a use of removable media and controlling
on data leakage.
(7) Investment Governance Policy
The Company is a national leading fund management company, which conduct its business by giving importance
to good corporate governance and adhering to social responsibility and ideology which has been practiced for a long time
under the code of ethics developed to suit economic and social changes. To ensure that the implementation of investment
governance principle presenting a concrete results, the Company, therefore, announced the implementation of the investment
governance principle on June 15, 2017.
In the year 2018, the Company has established the Investment Governance Policy which has been approved
by the Board of Directors on July 26, 2018 as a guideline for investment management and in accordance with the preparation
guidelines, as well as, the investment governance principle of the SEC Office; and has published such policy on the Company’s
website.
In this regard, the Company has set a guideline appropriate and in line with duties and responsibilities of the investment
management company which can be summarized as follows:
a. Provide a clear investment governance policy in a written form;
b. Provide an adequate protection and management to the conflicts of interest for the best interests of customers;
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(ค) จัดให้มกี ระบวนการในการตัดสินใจและติดตามบริษทั ทีเ่ ข้าลงทุนอย่างใกล้ชดิ และทันเหตุการณ์ (actively) โดยมีประเด็น
เรือ่ งกลยุทธ์ การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ที่ไปลงทุนเป็นส่วนหนึง่ ของ
การตัดสินใจและติดตามผล
(ง) จัดให้มีการเพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน กรณีเห็นว่าการติดตามตามหลักปฏิบัติในข้อ 3 ไม่เพียงพอ
(จ) จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกค้า
(ฉ) ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาลการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ช) เปิดเผยนโยบายธรรมภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนในเวปไซต์และรายงานประจ�ำปี

ส่วนที่ 2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
			 และผู้บริหาร
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
ก�ำหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผนการด�ำเนินงานทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน
การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั และ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 12 คน กรรมการบริษัท
ที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 2 คน คือ กรรมการผู้จัดการ 2 ท่าน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 5 คน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานและ
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้มีความหลากหลายโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้
ความสามารถ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ดังจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ได้รับการสรรหาเพื่อให้
หลากหลายทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุ การประกอบอาชีพ และพื้นฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ เพื่อการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นส�ำคัญ
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 อีกทั้ง เนื่องจากบริษัท
เป็นบริษัทหลักทรัพย์จึงต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ด้วยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตามเกณฑ์ก�ำกับดูแล
ดังกล่าวมีการก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงท�ำให้ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละคราว
กรรมการแต่ละรายเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบและการอนุมัติคุณสมบัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. ก่อน
จึงจะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นกรรมการของบริษทั หลักทรัพย์ได้ และเพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการของบริษทั เป็นไปอย่าง
เต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ บริษทั ยังได้จำ� กัดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการแต่ละรายไว้ที่
ไม่เกิน 5 บริษัท
โดยหลักแล้ว ในการสรรหาและเสนอชื่อนั้น คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะได้รับมอบหมายให้ ด�ำเนินการ
พิจารณาและสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการอิสระจากฐานข้อมูลกรรมการกลาง (Director Pool) โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายเกีย่ วกับบริษทั มหาชน และ เกณฑ์การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการ กลต. และยังอาจพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติ
จากความต้องการและคุณสมบัตขิ องกรรมการแต่ละคนให้มคี วามสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ตามความจ�ำเป็น
เป็นกรณีไปอีกด้วย

รายงานประจ�ำปี 2562
104

c. Provide a decision making process and follow up the invested companies closely and actively by taking in to
account of strategies, good corporate governance, social and environment responsibility of the invested
companies as a part of decision making and monitoring process;
d. Increase a level in following up the invested companies, in case where the monitoring process provided in item
3 above is insufficient;
e. Arrange a disclosure of voting policies and voting results to the customers;
f. Cooperate with other investors, as appropriate, in order to ensure an efficient compliance with investment
governance;
g. Disclose an investment governance policy and the compliance with investment governance on the Company’s
website and annual report.

Part 2 Structure, Role, Duty and Responsibility of the Board of Directors, Sub-Committees
			 and Executive Officers
The Board of Directors
The Board of Directors consists of experts being acceptable in national level and also having an important role in
stipulating the Company’s policies. In doing so, the Board of Directors have to work closely with the 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, they also have a significant role in supervising and assessing performance of the Company and of the Company’s
senior executives to ensure that everything is in line with plans, independently.
In 2019, The Company has 14 directors comprising of 12 non-executive directors and 2 executive director, as the
Presidents. Additionally, the Company also has 5 independent directors qualified as the Company’s rules and qualification
which complies with the rule set forth by the Office of SEC.
Additionally, in order to ensure shareholders that the Company has performed and scrutinized judiciously, the Board
of Directors has nominated various sub-committees, including the Executive Committee, the Audit Committee, the Nomination
and Remuneration Committee, the Risk Management Committee and the Good Corporate Governance Committee, to deal
with special topics before submitting to the Board for consideration and acknowledgement.
Diversification in Structure of the Board of Directors
The Board of Directors has specified the qualification of directors which shall be recruited from various factors
by considering from skill, knowledge, professional, specialist and gender. Currently, in order to support the business
of the Company, therefore, the Board of Directors has been recruited for diversification of male and female, range of age,
occupation and specialist.
Nomination and Appointment of Directors
The Company has the principles to nominate the director which shall be in line with the Public Company Act B.E. 2535.
On the other hand, as the Company is the securities company so that it shall be governed by the SEC Office. According
to the said regulation, it specified the qualification of director which is more intensive than the said regulation, so that upon
each nomination of director, such nominated director shall be examined and approved its qualification by the SEC Office
prior to resume the directorship of securities company. To enhance the efficiency of directorship’s duty, the director of the
Company may hold a directorship in no more than 5 listed companies.
In principle, the Nomination and Remuneration Committee shall be responsible for the recruitment and nomination of
independent director by considering and recruiting from the data of Director Pool and relying on the principle as stipulated
in the Law of Public Company and the regulation of the SEC office together with scrutinizing the qualification of each
director to meet the requirement and conform the business strategy of the Company as necessary.
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. มอบหมายและจัดให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการ และการจัดเตรียมเอกสารประชุมเพือ่ ให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลอย่าง
เพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ก�ำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ในปี 2562 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้
เพื่อดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและหน้าที่ในการ
บริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน
14 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1 คน (2 คน ตั้งแต่ต้นปี - 6 ก.ย. 62 และ 1 คน ตั้งแต่ 6 ก.ย. 62 เป็นต้นมา)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7 คน
กรรมการอิสระ		5 คน คิดเป็นจ�ำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็น
กรรมการที่ไม่มอี ำ� นาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีจำ� นวนกรรมการอย่างน้อยหนึง่
ในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้
1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจขัดขวาง การใช้วิจารณญาณ หรือท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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Roles and Responsibilities of the Chairman of the Board of Directors
1. Summoning the meetings of the Board of Directors and supervising the delivery of meeting notices and related
documents so as to ensure that the Board of Directors acquire adequate and timely information;
2. Presiding over the Board of Directors meeting;
3. Promoting Corporate Governance standards of the Board of Directors;
4. Presiding over the Shareholders meeting and conducting the meeting in compliance with the Company’s Articles
of Association and following the sequence of the agenda;
5. Supervising efficient communications between the directors and shareholders;
6. Performing the duty specified by law as the duty to be performed by the Chairman.
Combination or Separation of Position:
In the year 2019, 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 differentiate between the duty of specifying
policies and the managing duties. Besides, the structure of the Board consists of non-executive directors and independent
directors more than executive director. This structure constitutes a balance of power and a review of management.
Balance of the Directors who are not the executive officers:
The Board of Directors consists of 14 members, as follows:
1 director who is executive officer (2 directors from the beginning of the year to 6 Sep 2019 and 1 director from
		 6 Sep 2019 onward.)
7 directors who are not executive officers; and
5 independent directors being over the requirement of one third of all directors.
Independent Directors mean Directors who work independently and without any influence from management and major
shareholders or groups of major shareholders. Independent directors are not the authorized directors as shown in
the Company’s affidavit issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce. The number of independent
directors will be at least one third of total number of directors but not less than 3 directors.
Qualifications:
The qualification of independent director of the Company shall be complied with the standard specified by the Notification
of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as following details;
1. Holding less than 1 percent of the total voting shares of the Company, its subsidiaries, associated company,
major shareholder or controlling person of the Company, which shall be inclusive of the shares held by any related
persons of such an independent director ;
2. Neither being nor having been an executive director, employee, staff, salaried consultant or a controlling person
of the Company, its subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholder or controlling person of the
Company unless foregoing status has ended at least two years prior to the date of appointment. This case shall
not include the case where the independent director (s) was the government officer or consultant of the government
agency which is the major shareholder or a controlling person of the Company;
3. Neither having nor having had a business relationship with the Company, its subsidiaries, affiliates, major shareholder
or controlling person which may interfere with his independent judgment including neither being nor having been
a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company,
its subsidiaries, affiliates, major shareholder or controlling person unless the foregoing relationship has ended
at least two years prior to the date of appointment;
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กูย้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามี
ภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่เป็นหรือเคยเป็น (ก) ผู้สอบบัญชี ของบุคคลในวรรคสองของข้อนี้ หรือ (ข) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบุคคลตามวรรคสอง
ด้านล่าง
บุคคลที่กล่าวถึงในข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้แก่ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้ ด้วย (แล้วแต่กรณี)
เว้นแต่ บุคคลใน (ก) และ (ข) ในวรรคหนึ่งข้างต้น จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นตามวรรคแรกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จ�ำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมที่จะคัดค้านการกระท�ำ
ของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่ส�ำคัญของบริษัท
มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม หรือเป็นผู้มีศักยภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ
ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกาศ
วินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ในความผิดเกีย่ วกับการ
กระท�ำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต (แล้วแต่กรณี)
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The aforementioned “business relationship” includes the normal business transaction, rental or lease of immovable
property, transactions related to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving
or extending loans, guarantee, providing assets as collateral including any other similar actions which result in the
Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party amounting to three percent
or more of the net tangible assets of the Company or Baht twenty million or more, whichever is lower. In this regard,
the amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation method for the value of connected
transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board concerning regulations in respect of
an entering into connected transaction, mutatis mutandis. The combination of such indebtedness shall include
indebtedness taking place during the course of one year prior to the date on which such a business relationship
with the person commences;
Not being a person related by blood or registration under law in a nature of father, mother, spouse, sibling, and
child, including the spouse of a child, of any other director, executive, major shareholder, controlling person or
person to be nominated as a director, an executive or a controlling person of the Company or subsidiary company;
Neither being nor having been (A) an auditor from any person as specified in paragraph 2 of this Clause or (B) any
professional adviser including legal adviser or financial adviser who receives an annual Service fee exceeding Baht
2 million from any person as specified in paragraph 2 below.
The person refers to in paragraph one above of Clause 5, the Company, subsidiary company, associated company,
major shareholder or controlling person, and not being a substantial shareholder, controlling person, or partner of
an audit firm which employs auditors of the Company , subsidiary company, associated , major shareholder or
controlling person or partner of the professional adviser (as the case maybe).
Unless a person in (A) and (B) referred in paragraph one above has ended such status at least two years prior to
the date of appointment;
Not being a director appointed as a representative of the Board of Directors, major shareholder or shareholders
who are related to the major shareholders;
Not operate business of the same nature and critically competing with the business of the Company or its subsidiaries
or not being a substantial partner in partnership or an executive director, employee, staff, salaried consultant or
holding shares for more than one per cent of total voting shares of other companies having a business of the same
nature critically competing with the business of the Company or its subsidiaries;
Ready to use their discretion independently and, if necessary for the benefit of the Company, ready to oppose
the actions of the other directors or the management. And not having any other natures which prevent them from
providing an independent opinion about the company’s operations;
Being ready to attend the Board of Directors meeting to make any decisions on the Company’s important activities;
Being academically qualified and equipping with proper experiences or are recognized for their high potentialities
and to be well-known;
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;
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;
Having the other qualification as stipulated in the applicable rule of the Stock Exchange of Thailand and the Office
of Securities and Exchange Commission as amended (if any).
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ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภาพรวม ดังนี้
1. ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การด�ำเนินงาน และควบคุมดูแลให้การด�ำเนินงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนดไว้
2. ให้ความเห็นชอบ และก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี ตลอดจนพิจารณาทบทวนเป็น
ประจ�ำทุกปี พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยผ่านคณะจัดการของบริษัท โดยมอบหมายให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงาน เพื่อก�ำหนดแผน และให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติ
การซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และให้คณะจัดการรายงานความคืบหน้าใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาแผนการด�ำเนินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจ�ำปี งบการเงินรายปีรายงานประจ�ำปี และการด�ำเนินงาน
อื่นๆ ที่ส�ำคัญ
4. พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการบริหารงาน
5. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารเงินของบริษัท
6. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ดีที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน
พึงปฏิบัติ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม�ำ่ เสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุม
ภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
7. พิจารณาก�ำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
8. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยกรรมการบริษัททุกท่านควรเข้าประชุมด้วย
ทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ�ำเป็น
9. แต่งตั้งบุคคลทดแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
10. พิจารณาก�ำหนดนโยบายอ�ำนาจหน้าที่ รวมถึงการแต่งตั้ง ถอดถอน คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับ
คณะกรรมการ
11. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
13. ก�ำหนดเกณฑ์วัดผลการด�ำเนินงานบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก�ำหนด
14. พิจารณาแต่งตั้งถอดถอน กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมทั้งอนุมัติอัตรา
เงินเดือนค่าตอบแทน หรือประโยชน์อนื่ ๆ แก่บคุ คลดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณา
เสนอแนะ
15. ประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณา ติดตาม และเสนอแนะ
16. พิจารณาอนุมัติงบเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจ�ำปีและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทโดยภาพรวม
17. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยรวมถึงการส่งเสริมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
18. ด�ำเนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2562
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Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Board of Directors:
The authorities and duties of the Board of Directors shall comply with the principles as specified in the Public Company
laws and the related rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand.
The Board of Directors shall be responsible in overview as follows;
1. To determine the Company’s direction, policy and strategy in compliance with the relevant rules and regulations
as well as those which were specified by the resolution of the shareholders’ meeting;
2. To approve and set the vision, mission, strategy and annual business plan including to revise the annual business
plan together with monitoring the implement of such strategy via the Management Committee and assigning the
executive of each division to organize the action plan seminar for setting plan and revise such action plan which
may adjust to be in line with the change of situation and the Management Committee shall report the progress to
the Board of Directors;
3. To approve the long term business plan, annual budget and business plan, annual financial statement, annual
report and other significant matters;
4. To approve the organization chart, adjustment of working system and management structure;
5. To approve the investment policy and financial management policy of the Company;
6. To arrange the Good Corporate Governance and practice of ethics for directors, management officers and employees
including to regularly revise such policy every year in order to conform with the principle of good corporate
governance of listed companies which shall be covered the namely matter; human rights, labour, sanitation and
work security, maintenance, safety, environment, conflict of interest, usage of internal information, fraud, corruption,
internal control and information disclosure etc.;
7. To fix the anti-corruption policy including to monitoring the implementation of the anti-corruption policy;
8. To hold the annually general shareholders meeting within 4 months after the end of year. Unless there is necessary
circumstance, all directors have to present in the meeting;
9. To appoint the new director in replacement of the director who resigns before his term;
10. To specify policies and duties and also to appoint and/or remove members of any sub-Committees and other
persons works for the Company as assigned by the Board of Directors;
11. To appoint the auditor as recommended by the Audit Committee and propose to the shareholders’ meeting;
12. To specify scope of works and duties of the President;
13. To specify the Company’ s key performance indicator and regularly monitor the performance of the executives to
be in accordance with the business plan;
14. To appoint, remove President, Senior Executive Vice President and First Executive Vice President as well as
approving salary or other remunerations and benefits for the said position as recommended by the Nomination
and Remuneration Committee;
15. To evaluate the performance of President and Senior Executive as monitored and recommended by the Nomination
and Remuneration Committee;
16. To approve the budget, in total, for salary, increase of salary, annual bonus and other interest of the employees;
17. To provide assignment of the company secretary in order to supervise all matters related to the Board of Director
and to assist the Board of Director and the Company to comply with the relevant laws and regulations including
to support the relevant course relating to directorship duties and develop the knowledge of directors consequently ;
and
18. To execute any action for achieving the Company’s policies, targets and objectives.
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอเพื่อรับทราบและ
ร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น ซึ่งในแต่ละปีบริษัทมีการก�ำหนดตารางการประชุมเอาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในแต่ละการประชุม บริษัทจะ
มีการก�ำหนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ เลขานุการ
คณะกรรมการได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�ำการ
เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ การลงมติแต่ละวาระจะต้องมีกรรมการอยู่ร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
โดยในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 12 ครัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอ
ตลอดปี เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้มีหน้าที่จัดท�ำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการ
ประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด
รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ ฝ่าย
เลขานุการบริษทั และกฎหมาย และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ส�ำหรับรายละเอียดจ�ำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดปี 2562 แยกตามรายบุคคล ดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
ล�ำดับ
ชื่อคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
หมายเหตุ
1 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
12
12
12/12
ประธานคณะกรรมการบริษัท
2 ดร. โชคชัย อักษรนันท์
12
12
12/12
รองประธานกรรมการ
3 นายสดาวุธ เตชะอุบล
11
12
11/12
4 พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
11
12
11/12
5 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
12
12
12/12
6 นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
11
12
11/12
7 ดร. พรชัย ฐีระเวช
2
2
2/2
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 12 พ.ย. 62
8 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
7
7
7/7
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62
9 นายน�ำพร ยมนา
12
12
12/12
10 นายเทอดธรรม สุวชิ าวรพันธุ์
12
12
12/12
11 ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
11
12
11/12
12 นายพชร ยุติธรรมด�ำรง
12
12
12/12
13 นายบิน วีริงกา
7
8
7/8
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 17 พ.ค. 62
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The Meeting of Board of Directors:
One of the important duties for acting as directors is to attend the Board of Directors meeting regularly for the purpose
of acknowledge and mutually deciding in connection with the Company’s business. The Board of Directors meeting is
normally held on a monthly basis, and special meetings may be held additionally as necessary. Each year, the Company
will plan for an advance schedule of the meeting throughout a year. In this regard, clear meeting agendas are prepared in
advance including the agenda to regularly monitor operational performances. The Board’s secretary circulates the invitation
letter together with the meeting agendas and relevant documents at least 5 working days in advance, so as to allow
the Board members to study all information before attending the meeting. Normally, each meeting lasts about 2 hours.
In consideration each agenda, Chairman of the Board of Directors, as Chairman of the meeting, provides opportunities
for directors to express their opinion independently. In casting the vote of any agenda shall be done only when there are
directors attended the meeting not less than 2 out of 3 of total number of the board of directors. However, the resolution
of each agenda shall be passed by a majority vote; provided that one director shall have one vote. The directors shall be
prohibited from attending the meeting and/or voting in the agendas of which they may have interests or benefits. In case
of tie vote, the Chairman of the meeting shall have the casting vote.
In 2019, the Board held 12 meetings, all of which were attended by the board members regularly throughout the year.
Written minutes were produced at the end of the meeting by the secretary to the Board, served by the First Executive Vice
President of the Corporate Strategy Division, and submitted to certify by the Chairman. The certified minute shall be
proposed for adopting as the 1st agenda of the next director meeting. Nevertheless, the directors may express their opinions
as well as may ask for amendment the minutes for more completion and accuracy.
The adopted minute and its attachments shall be kept systematically in an electronic form as the Company’s confidential
documents at the office of Company Secretary and Legal Service Department for the benefit of directors’ and stakeholders’
in search, references and ready for examinations.
In year 2019, the Board Meeting Attendance record of each individual member is presented in the accompanying table.
Board Attendance Record
No. List of the Board of Directors
Attendance Amount Total
Remark
1 Dr. Narongchai Akrasanee
12
12
12/12 Chairman of the Board of Directors
2 Dr. Chokchai Aksaranan
12
12
12/12
Vice Chairman
3 Mr. Sadawut Taechaubol
11
12
11/12
4 General Lertrat Ratanavanich
11
12
11/12
5 Mr. Surabhon Kwunchaithunya
12
12
12/12
6 Ms. Chularat Suteethorn
11
12
11/12
7 Dr. Pornchai Thiraveja
2
2
2/2
Since 12 Nov 2019
8 Mr. Boonchai Charassangsomboon
7
7
7/7
14 Jun 2019 - 20 Dec 2019
9 Mr. Numporn Yommana
12
12
12/12
10 Mr. Therdtham Suvichavorraphan
12
12
12/12
11 Dr. Vikrom Koompirochana
11
12
11/12
12 Mr. Pachara Yutidhammadamrong
12
12
12/12
13 Mr. Bin Wieringa
7
8
7/8
Since 17 May 2019
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ล�ำดับ
14
15
16
17

ชื่อคณะกรรมการ
นายลิม ชอง บุน เดนนิส
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นายพิษณุ วิชิตชลชัย

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
10
12
10/12
1
1
1/1
6
8
6/8
3
3
3/3

หมายเหตุ
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 24 ม.ค. 62
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 18 เม.ย. 62

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
		 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษทั จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน โดยมีกำ� หนดการประชุม เดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ท�ำหน้าที่
พิจารณาทบทวน กลั่นกรองนโยบายและเรื่องส�ำคัญต่างๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ หรือด�ำเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
		 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแยกตาม
รายบุคคล ดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
ล�ำดับ ชื่อคณะกรรมการบริหาร การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
หมายเหตุ
1 นายสดาวุธ เตชะอุบล
11
12
11/12
2 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
11
12
11/12
3 นายลิม ชอง บุน เดนนิส
12
12
12/12
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62
4 นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
6
7
6/7
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62
5 นายพิษณุ วิชิตชลชัย
4
4
4/4
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 18 เม.ย. 62
6 นางสาวประภา ปูรณโชติ
8
8
8/8
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62
โดยในปี 2562 ผลงานของคณะกรรมการบริหาร สรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณา อนุมตั ิ และติดตามความคืบหน้าของผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือน และงบการเงินของบริษทั ของรอบเดือนปฏิทนิ
ก่อนหน้าการประชุมในแต่ละเดือน
2. ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือทางการตลาดกับธนาคารออมสินในแต่ละเดือน
3. พิจารณาแผนการขยายธุรกิจในต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์
4. พิจารณาการบริหารกิจการสาขา โดยการปรับลดหรือควบรวมสาขาบางแห่งเข้าด้วยกัน เช่น สาขาภูเก็ตควบรวมกับสาขา
หาดใหญ่ สาขาอุบลราชธานีควบรวมกับสาขาขอนแก่น และปิดสาขาพิษณุโลก และโอนลูกค้ามาไว้ที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้การบริหารจัดการสาขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. พิจารณานโยบายการเลิกและช�ำระบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด และ
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
6. ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันส�ำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs และพิจารณาด�ำเนินการต่อสัญญาเช่า
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกองทุน
7. พิจารณา และติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งกองทุน กองทรัสต์ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบริษัทในแต่ละเดือน เช่น กลุ่ม
กองทุนรับประกันเงินต้น (capital guaranteed fund), กลุ่มกองทุน Thai-Emerging Target, กลุ่มกองทุน Shariah Equity,
กองทุนรวมตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย, กลุ่มกองทุน Small Cap, กลุ่มกองทุน High Dividend,
กลุ่มกองทุนหุ้นไทย ESG เป็นต้น
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No.
14
15
16
17

List of the Board of Directors
Mr. Lim Chong Boon Dennis
Dr. Boonlue Prasertsopar
Ms. Prapa Puranachote
Mr. Pitsanu Vichitcholchai

Board Attendance Record
Attendance Amount Total
10
12
10/12
1
1
1/1
6
8
6/8
3
3
3/3

Remark
Until 19 Dec 2019
Until 24 Jan 2019
Until 6 Sep 2019
Until 18 Apr 2019

Sub-Committees
The Board of Directors appointed Sub-Committees to assist in the supervision of the Company’s businesses, as follows:1. Executive Committee
The Executive Committee comprises of not exceeding 5 directors, which usually holds the meeting once a month.
This is to consider, revise, and scrutinize the policy and any significant matter before proposing to the Board of Directors.
The First Executive Vice President of the Corporate Strategy Division shall serve as the secretary to the Executive Committee.
In 2019, the Meeting of Executive Committee was held in total of 12 meetings. The attendance details of the Executive
Committee’s members are as follows;
Attendance Record
List of the Executive Committee
No.
Member
Attendance Amount
Total
Remark
1 Mr. Sadawut Taechaubol
11
12
11/12
2 Mr. Surabhon Kwunchaithunya
11
12
11/12
3 Mr. Lim Chong Boon Dennis
12
12
12/12
Until 19 Dec 2019
4 Mr. Boonchai Charassangsomboon
6
7
6/7
14 Jun 2019 - 20 Dec 2019
5 Mr. Pitsanu Vichitcholchai
4
4
4/4
Until 18 Apr 2019
6 Ms. Prapa Puranachote
8
8
8/8
Until 6 Sep 2019
The performances of the Executive Committee in 2019 are as follows:
1. Consider, approve and follow up a monthly progress of the Company’s performance and the Company’s financial
statements for the previous calendar month of each meeting.
2. Follow up a monthly progress of intersectoral cooperation between the Company and Government Saving Bank.
3. Consider a plan for a foreign business extension to Singapore.
4. Consider a business management for branches by reducing or merging some branches together, such as Phuket
and Hadyai branch, Ubol Ratchathani and Khon Khean branch, and closing of Phitsanulok branch by transferring
the customers to be under services of Bangkok office in order to the effectiveness of branch management.
5. Consider to wind up and liquidate subsidiary companies, such as MFC Real Estate Management Co., Ltd and MFC
ESCO Co., Ltd.
6. Follow up an up-to-date situation of property funds and real estate investment trusts (REITs) for considering
a renewal of lease.
7. Consider and Follow up the establishment progress of funds, trusts and the Company’s new products each month,
such as capital guaranteed funds, Thai-emerging target funds, shariah equity funds, fixed income funds with high
returns - Not for Retail Investors, small-cap funds, high dividend funds, Thai ESG equity funds.
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8. รับทราบการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็นกองทุนรวม ตลอดจนการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนและกองทรัสต์ ภายใต้การบริหาร
จัดการกองทุนบริษัทในแต่ละรอบเดือน เช่น กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI1AI),
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรี่ส์ 12 (I-FIX6M12), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ
3 เดือน ซีรี่ส์ 1 (I-FIX3M1), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ (M-MEGA),กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI3AI),
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิล้ อินคัม 4 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (MSI4AI), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวเิ ดนด์ เอเชีย (MDIVA)
เป็นต้น
9. พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2562 และ แผนงบประมาณ ส�ำหรับปี 2563
10. พิจารณาเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษทั ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไข)
11. พิจารณาเห็นชอบปรับโครงสร้างองค์กร
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองงานด้านนโยบาย ซึ่งรวมถึงแผนงาน การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณ ฯลฯ รวมทั้งติดตามผล
การด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบ
ต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการกองทุนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมตั กิ ารกระท�ำและนิตกิ รรมใดที่ไม่ใช่เป็นเรือ่ งธุรกิจปกติของบริษทั ในวงเงินตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
(20 ล้านบาท)
4. ทบทวนผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณที่จัดท�ำทุกเดือนก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนระบบงาน การก�ำหนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กร
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการ
(Good Corporate Governance) ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบมีก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจ�ำเป็น
		 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารประชุม 12 ครัง้ และเสนอรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหาร 4 ครัง้ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี 4 ครัง้ โดยไม่มผี บู้ ริหาร
เข้าร่วม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
ล�ำดับ ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
หมายเหตุ
1 ดร. โชคชัย อักษรนันท์
12
12
12/12
2 ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
11
12
11/12
3 นายพชร ยุติธรรมด�ำรง
11
11
11/11
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
24 ม.ค. 62
4 ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
1
1
1/1
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
24 ม.ค. 62
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8. Acknowledge asset registrations of mutual funds, including a registration of other funds and trusts under
the Company’s management in each month, such as MFC Stable Income Fund 1 - Not for Retail Investors (MSI1AI),
MFC International Fixed Income Fund 6 Months Series 12 (I-FIX6M12), MFC International Fixed Income Fund
3 Months Series 1 (I-FIX3M1), MFC MEGA Thai Stocks Fund (M-MEGA), MFC Property and Infrastructure Flexible
Income Fund (MPII), MFC Stable Income Fund 4 - Not for Retail Investors (MSI4AI) and MFC Dividend Asia Fund
(MDIVA).
9. Revise a strategic plan for year 2019 and budget plan for the year 2020
10. Agree with a revision of the Company’s Article of Association to be in accordance with the amendment of the Public
Company Act B.E.2535.
11. Agree with the corporate restructuring.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Executive Committee:
1. To consider the Company’s policies, including business plans, risk management plans, budget plans, etc., as well
as 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 millions) ;
4. To review the operational performance against monthly targeted budget before proposing 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 proposing to the Board of Directors; and
6. To consider any other businesses as assigned by the Board of Directors.
2. Audit Committee
The Audit Committee of the Company was appointed by the Board of Directors. In order to comply with the Good
Corporate Governance, each member is selected from independent director who meets the qualification of the Stock
Exchange of Thailand and the Office of SEC so as to comply with the Good Corporate Governance. Currently the Committee
comprises of 3 members where the First Senior Vice President of the Internal and IT Audit Department, the head of internal
audit unit serves as a secretary to the Committee. The meeting of the Audit Committee shall be held once a month or
more as deemed necessary.
		 In 2019, the Audit Committed had 12 meetings, in total; including 4 meetings with executives, 1 meeting with the Risk
Management Committee and 4 meetings with the Company’s auditor without executives; of which each minutes has been
reported to the Board of Directors. The attendance details of the Audit Committee’s members attending the meeting are
as follows;
Attendance Record
No. List of the Audit Committee Member Attendance
Amount
Total
Remark
1 Dr. Chokchai Aksaranan
12
12
12/12
2

Dr. Vikrom Koompirochana

11

12

11/12

3

Mr. Pachara Yutidhammadamrong

11

11

11/11

Since 24 Jan 2019

4

Dr. Boonlue Prasertsopar

1

1

1/1

Until 24 Jan 2019
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โดยในปี 2562 ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานและดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม และพิจารณา
ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแลให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
3. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2562 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกัน
6. พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจ�ำปี 2562 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
7. พิจารณารายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท
8. เข้าร่วมแสดงความเห็น ร่วมกับผูบ้ ริหารส�ำนักงาน ก.ล.ต. ในการก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ด้าน IT Security และ Cyber Security
9. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการหารือถึงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการประสานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2562 เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนุมัติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งส�ำนักงานบริษัท
พีวี ออดิท จ�ำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส�ำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2562
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน โดยผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับบริษทั
และบริษัทย่อย
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลและสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดูแลและสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ก�ำกับให้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอต่อการป้องกันการคอร์รปั ชัน่ ที่
อาจเกิดขึ้น และรายงานคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม อย่างน้อยปีละครั้ง

รายงานประจ�ำปี 2562
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The performances of the Audit Committee in 2019 are as follows:
1. Audit and monitor the Company to have an appropriate and sufficient internal control and audit system including
the disclosure of information in compliance with related laws and regulations.
2. Consider the audited reports regarding each departments, to report the performance of the Compliance Department
and to monitor the consequences after giving comments.
3. Consider and audit the financial statement for the quarter and financial statement for the year 2019, whereby
the Committee reached its opinion in accordance with the auditor that the financial statement of the Company and
subsidiaries are correctly prepared in its material content according to the accredited accounting standard.
4. Audit the Company’s performance to be in accordance with the laws on securities and exchanges, regulations of
the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and Exchange Commission and other laws pertaining
to business of the Company.
5. Consider and arrange information disclosure in relation to person(s) or juristic person(s) who may cause a conflict
of interest and connected transactions.
6. Consider and assess an internal audit system of the Company for the year 2019 in accordance with the internal
system assessment form of the SEC Office to ensure that the Company’s internal control system is appropriate
and enough.
7. Consider the audited report regarding execution of the anti-bribery and corruption policy and report the same to
the Board of Directors.
8. Participate in comments together with executives of the SEC Office for setting a framework for supervision and
management in term of information technology, roles and responsibilities of the Board of Directors and
the management, IT Security and Cyber Security.
9. Attend the meetings together with the Risk Management Committee for discussions on coordination between the
Audit Committees and the Risk Management Committee, including operating officers, such as officers in the Internal
Audit Department, Compliance Department and Risk Management Department, which has continuously coordinated
for operation on the relevant parts.
10. Consider and nominate a person(s) for being the Company’s auditor, as well as suggest the audit fee, for the year
2019 in order to propose the same to consideration of the board of directors meeting for proposing the shareholder
meeting’s approval. With regard to the past performance, independence, and the proper audit fee, the Audit
Committee agreed to propose the appointment of Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant Registration
No.4917 or Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant Registration No.3787 or Mr. Udom Thanuratpong,
Certified Public Accountant Registration No.8501 or Miss Chutima Wongsaraphanchai Certified Public Accountant
Registration No.9622, each of which from PV Audit Co., Ltd., or other auditors of the same audit firm, as the
Company’s auditor for the year 2019. In this regard, it is the Audit Committee’s opinion that such proposed auditors
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.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Audit Committee:
1. To consider and review company financial report of the Company to ensure completion, accuracy, adequacy and
trustworthy disclosure;
2. To monitor and review the appropriation and adequacy of the internal control and internal auditing systems including
to consider the independence of the auditing unit as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of
the Head of Internal and IT Audit Department;
3. To ensure and review the Company’s compliance with the Securities and Exchange laws, and related regulations
set by the Stock Exchange of Thailand or laws relating to securities businesses;
4. To regulate the inspection of the internal control system including to consider the assessment of sufficiency of the
anti-corruption protection and report to the Board of Directors as deemed appropriated;
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
7. จัดท�ำรายงานก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั โดยในรายงานต้อง
มีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต�่ำ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
8. ในกรณีพน้ ต�ำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบอาจแจ้งเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนินการพิจารณา
การสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน และบุคคลทีก่ รรมการมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
ล�ำดับ ชือ่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
หมายเหตุ
1 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
9
9
9/9
2 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
9
9
9/9
3 นาย บิน วีริงกา
7
7
7/7
		 โดยในปี 2562 ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้
1. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 45 เดือนเมษายน 2562
2. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฎิบัติงาน
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจ�ำปี 2562
4. การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
5. การพิจารณาจ่ายโบนัสบางส่วนในเดือนธันวาคม 2562
6. การว่าจ้างที่ปรึกษา/ผู้ช�ำนาญการภายหลังเกษียณอายุ
7. การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจ�ำปี 2562 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจ�ำปี 2563 ในภาพรวมทั้งบริษัท
และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจ�ำปี 2562 และการปรับเงินเดือนประจ�ำปี 2563 ของ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระหรือ
กรณีอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงอืน่ ๆ ของบริษทั ซึง่ หมายถึง รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5. To consider and propose the appointment and remuneration of the Company’s auditors to the extent of
the independence and performance of such auditors and to meet with the auditors without the attendance of the
Company’s executives at least once a year;
6. To review the related transaction or any other transaction that may cause the conflict of interest in order to comply
with the rules and regulations prescribed by laws;
7. To provide the corporate governance report of the Audit Committee, which shall have detail, at least, according to
a minimum standard set by the Stock Exchange of Thailand or the Office of SEC and publicize the said report in
the Company’s annual report;
8. In case of ceasing from his position before retirement term, the Audit Committee member may report a reason of
those to the Stock Exchange of Thailand and the Office of SEC; and
9. To execute any other actions assigned by the Company’s Board of Directors and also approved by the Audit
Committee.
3. Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee comprise of 3 members. This Committee shall consider the nomination
of independent directors, executive officers including the remuneration of directors, executive officers and employees as
well as other persons worked for the Company as assigned by the Board of Directors according to the Good Corporate
Governance Principle. Executive Vice President of the Human Resource Department serves as secretary to the Committee.
In 2019, The Nomination and Remuneration Committee had 9 meetings, in total. The attendance details of the Nomination
and Remuneration Committee’s members attending the meeting are as follows;
Attendance Record
List of the Nomination and Remuneration
No.
Committee
Attendance
Amount
Total
Remark
1 Mr. Surabhon Kwunchaithunya
9
9
9/9
2 General Lertrat Ratanavanich
9
9
9/9
3 Mr. Bin Wieringa
7
7
7/7
The performances of the Nomination and Remuneration Committee in 2019 are as follows:
1. Nominate, select and propose qualified candidates who should be appointed to act as the independent directors
in replacement of those who retired by rotation before proposing the same to consideration of the Board of Directors
and the shareholder meeting at the annual general meeting of shareholders no. 45 on April 2019;
2. Consider remuneration to be paid to for the directors of the Company as well as other persons assigned by
the Board of Directors;
3. Evaluate performance of the President for the year 2019;
4. Search and Select the candidates to be the President;
5. Consider partial payment of bonus paid in December 2019;
6. Amend the Company’s Work Regulations in relation to the retirement matter;
7. Consider the employee bonus payment for 2019 and salary adjustments for 2020 as a whole, and to evaluate and
review performance, bonus payment for 2019, and salary adjustments for 2020 for the senior executives, which
shall mean President and First Executive Vice President before proposing to the Board of Directors for approval.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee:
1. To set policies and regulations regarding the remuneration of the Board of Directors and senior executives, which
shall mean the President, Vice President and First Executive Vice President;
2. To nominate, recruit, and propose qualified candidates for appointment of the independent directors in replace of
the directors who retired by rotation or other reasons for submitting to the consideration of the Board and shareholders
as the case may be;
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4. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
และกรรมการในชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการ
ผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5. ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้อง
กับผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. น�ำเสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา รวมทัง้ ดูแลให้บริษทั มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง (Succession plan) ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมถึงในต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้
โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่างๆ และข้อก�ำหนดกฎหมายที่เป็นหลักการ
เบื้องต้นข้อบังคับของบริษัท และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงาน
ในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส
8. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ
* “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารรายที่สี่ทุกรายโดย
ไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากต�ำแหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่ ส�ำหรับบริษัท ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
มีทั้งหมด 5 ราย กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ (1), รองกรรมการผู้จัดการ (1), ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (3)
** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความรวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ทำ� หน้าทีด่ แู ลจัดการด้านการบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เช่น ความเสีย่ งด้านการลงทุน การปฏิบตั งิ าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทเป็นต้น โดยมี ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
		 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
ล�ำดับ ชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
หมายเหตุ
1
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
6
6
6/6
2
นาย ลิม ชอง บุน เดนนิส
6
6
6/6
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62
3
นางสาวประภา ปูรณโชติ
0
3
0/3
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62
4
นาย สุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
4
5
4/5
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
22 พ.ค. 62
5
6
7

นางพัณณรัชต์ บรรพโต
นางรจิตพร มนะเวส
ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์

6
6
6

6
6
6
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6/6
6/6
6/6

3. To nominate, recruit and propose qualified candidates for appointment of President, as well as advise the Board
of Directors on the appointment of other senior executives, which shall mean Vice President and First Executive
Vice President, for submitting to the consideration of the Board;
4. To set policies, regulations, and procedures concerning remuneration of directors which shall mean the Company’s
directors, independent directors and other committee members who works for the Company as assigned directly
by the Board of Directors. This shall include the remuneration of the senior executives; President, Senior Executive
Vice President and First Executive Vice President as well as other relevant benefits proposed to the Board of
Directors for approval;
5. To evaluate the performance of the President in order that the President shall be paid the remuneration proper to
his/her duties and responsibilities as well as to be in line with the operational performance of the Company. In this
regard, the comparable positions in the same business may also be considered. Such evaluation shall be proposed
to the Board of Directors for approval;
6. To propose the succession plan for the position of the President to the Board of Directors for approval as well as
to ensure that the Company has the succession plan for the position of other senior executives and other position
important to the Company’s business which shall consider from the knowledge, skill and appropriation and comply
with the laws, the Articles of Association and the good corporate governance principles;
7. To scrutinize and advise the Board of Directors regarding the appointment, relocation, recruitment and dismissal
of senior executives; President, Senior Executive Vice President, and First Executive Vice President; and
8. To scrutinize the structure of remuneration and other benefits for employees before submitting the same to the Board
of Directors for approval.
* senior executives means the President and the first four positions of executives following the President, which also include up to the forth
executive in each level as such but exclude the Accounting and Financial Manager; unless it would be in the same level as the said first
four position. The Company assumed that currently it has 5 senior executives, namely the President (1), Senior Executive Vice President
(1), First Executive Vice President (3)
**Remuneration for Director shall mean the members of all sub-committees appointed as authorised the power, duties and responsibilities
directly by the Board of Directors.

4. Risk Management Committee
		 The Risk Management Committee consists of 5 members appointed and authorized by the Board of Directors to
monitor and supervise the management of risks arising from the Company’s business operation; such as, investment risk,
operation risk, legal risk and reputation risk etc., to which Mr. Charoenchai Lengsiriwat, the Executive Vice President of
Risk Management Department served as member and secretary.
In 2019, the Risk Management Committee’s meeting was held a total of 6 meetings. The attendance details of the Risk
Management Committee’s members attending the meeting are as follows;
Attendance Record
List of the Risk Management
No.
Committee
Attendance Amount
Total
Remark
1
Dr. Vikrom Koompirochana
6
6
6/6
2
Mr. Lim Chong Boon Dennis
6
6
6/6
Until 19 Dec 2019
3
Ms. Prapa Puranachote
0
3
0/3
Until 6 Sep 2019
4
Mr. Sumetha Lewchalermwong
4
5
4/5
Since 22 May 2019
5
Mrs. Pannarat Bhanpato
6
6
6/6
6
Mrs. Rachitporn Manawes
6
6
6/6
7
Mr. Charoenchai Lengsiriwat
6
6
6/6
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		 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ประจ�ำปี 2562 ซึ่งพบว่าความเสี่ยงในทุกด้านอยู่
ภายในกรอบที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1) ด้านกรอบ นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
พิจารณาทบทวน เห็นชอบ และให้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั นิ โยบายด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
และนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
น�ำเสนอ นอกจากนี้ จากการเข้าตรวจสอบของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ด้าน IT Security และ Cyber Security ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2562 ซึ่งได้เสนอแนะให้บริษัทท�ำการปรับปรุงนโยบายความเสี่ยงของบริษัท และนโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยให้แยกความเสี่ยงด้าน IT ออกมาเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประเภทหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด จึงได้น�ำเข้าทบทวนอีกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 และได้ผา่ นการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2562 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
พิจารณาทบทวน เห็นชอบ และให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตินโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ (IT Security Policy) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ได้มีมติอนุมัตินโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอ
ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ แลกเปลีย่ นมุมมอง และ
ประชุมหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกรรมการทั้งสอง รวมถึงหารือร่วมกันใน
ประเด็นส�ำคัญด้านความเสี่ยงและตรวจสอบของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันของ 3 ฝ่ายงานด้านก�ำกับดูแล
ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ได้ประชุม
หารือเกีย่ วกับรายงานสรุปผลการตรวจสอบเบือ้ งต้นที่ ก.ล.ต. เข้ามาตรวจสอบในเรือ่ ง IT security and Cyber security
ของบริษัท ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงนโยบายและระบบงานต่างๆ เพิ่มเติม โดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
ระหว่างด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตดังกล่าว
2) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)
พิจารณาทบทวน และอนุมัติหลักเกณฑ์ขอบเขตมูลค่าความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน (Investment & Risk Limit)
ที่ใช้ควบคุมความเสีย่ งของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ ซึง่ ได้แก่ VaR Limit และ Firm-Wide Fixed Income Issuer
Limit ของกองทุน นอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk
Management Guideline) เพื่อให้บริษัทน�ำไปใช้ในการควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนภายใต้การ
บริหารจัดการต่อไป
ติดตามความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) ภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้อยู่ในกรอบ
ความเสี่ยง (Risk Limit) ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงติดตามผลการทดสอบคุณภาพของตัวแบบจ�ำลองที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยง
(Back Test) ซึ่งใช้วิธีทดสอบทั้งแบบ BIS Model และ Kupiec’s Model โดยผลการทดสอบพบว่า Model ที่บริษัทใช้
ในการควบคุมติดตามความเสี่ยงยังมีคุณภาพน่าเชื่อถือเหมาะสมในการใช้วัดค่าความเสี่ยงได้
ติดตามผลการด�ำเนินงานกองทุน (Fund Performance) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท โดยเป็นการเปรียบเทียบ
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวม Flagship กับคู่แข่งในแต่ละกลุ่ม (Peer Group) และติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลกับค่าเฉลี่ยของ Peer และ Benchmark
3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทด้านการด�ำเนินการตามมาตรการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น
(Anti-Bribery and Corruption) ประจ�ำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (CAC) บริษัทต้องท�ำการประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษทั มีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงอย่างเพียงพอครอบคลุมการติดสินบนและคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ โดยสรุป
ผลการประเมินความเสีย่ ง พบว่า โดยภาพรวมบริษทั มีผลการประเมินความเสีย่ งด้าน Anti-Corruption อยู่ใน “ระดับต�ำ่ ”
เนื่องจาก บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายและด�ำเนินตามมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการติดสินบนและ
การทุจริตอย่างเคร่งครัด
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		 The meetings has been held for considering and monitoring various risk managements for the year 2019, and found
that the Company’s risks in all aspect were under the scope of specified framework as follows;
(1) Scope, policies and risk management plans consist of the following;
Considered and reviewed risk management policies and the Business Continuity Plan for further approval by
the Board of Directors, including the Company’s risk management policy and business continuity plan. In this
regard, the Board of Directors in its meeting no. 3/2019 on 29 March 2019 has approved the Company’s risk
management policies as proposed by the Risk Management Committee. Additionally, based upon the inspection
of the SEC Office in term of IT security and cyber security in August 2019, the SEC Office suggested that the
Company should adjust the Company’s risk policy and business continuity management policy by categorizing
the IT risk to be another risk factor to be in accordance with a guideline of the SEC Office. Therefore, the risk
management committee reconsidered in the meeting no. 4/2562 held on 15 October 2019 and the same matter
also received the approval of the board of directors meeting no. 10/25262 held on 31 October 2019.
Considered, reviewed and brought to consideration of the board of directors meeting for approval of IT security
policy, whereby the board of directors meeting no. 5/2562 held on 30 May 2019 approved the IT security policy
as proposed by the risk management committee.
Convened between the Risk Management Committee and the Audit Committee for exchanging views and
collaborating in formulating guidelines dealing with crucial issues of mutual concerns, which should confer
maximum benefit to the Company and foster closer relations between the two Committees for the best cooperation
and effectiveness among 3 departments relating to supervising tasks, namely Risk Management Department,
Internal and IT Audit Department and Compliance Department. Additionally, the committee discussed the summary
report of the preliminary inspection conducted by the SEC proceeded for checking on the Company’s IT security
and cyber security, which required further improvements in policies and systems. Currently, related units are in
the process of operating in accordance with the said suggestions.
(2) Investment Risk
Considered and approve specifications for the scope and risk value of Investment and Risk Limit used to control
risks of funds under management of the Company, including specification for VaR Limit and Firm-Wide Fixed
Income Issuer Limit for all funds. In addition, the committee considered and agreed to the liquidity risk management
guideline in order that the Company can apply for monitoring the liquidity risk management of funds under
management of the Company.
Followed up the results of investment risk under the Company’s management to ensure that each of them fall
within the specified Risk Limits, as well as monitor the results of Back Tests using both the BIS and Kupiec’s
Models, whereby each of models used by the Company for risk controlling and monitoring are qualified and
appropriated for risk level measurement.
Followed up fund performance of funds under management of the Company by comparing a performance of
the flagship funds with the performance of competitors
(3) Operational Risk
Considered the risk assessment for the Company’s operation on the anti-bribery and corruption for the year 2019
which the Company has been certified to be the member of Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption (CAC). The Company has to assess, monitor and follow up its risks to ensure that the Company has
a sufficient protection and supervision on risks, which covers any forms of bribery and corruption. It can be
concluded from the assessment result that overall the risk assessment on anti-corruption of the Company is at
“low level” due to the fact that the Company has determined policies and proceeded to measures in accordance
with anti-bribery and corruption policies strictly.
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ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประจ�ำปี 2562 (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism:
AML/CFT) ซึง่ ส�ำนักงาน ปปง. ก�ำหนดให้สถาบันการเงินต้องด�ำเนินการประเมินและบริหารความเสีย่ งด้านการฟอกเงินฯ
อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ จากผลการประเมินความเสีย่ ง พบว่า โดยภาพรวมบริษทั มีระดับความเสีย่ งด้าน AML/CFT อยู่ใน
“ระดับต�่ำ”
ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ประจ�ำปี 2562 ซึง่ ใช้แนวทางการประเมินความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ COSO ประกอบด้วยความเสี่ยงหลัก 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคนิค
ความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการ ความเสีย่ งจากภัยหรือสถานการณ์ฉกุ เฉิน และความเสีย่ งจากผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยสามารถ
แยกเป็นประเด็นความเสีย่ งได้ 13 หัวข้อ ในการประเมินความเสีย่ ง พบว่า บริษทั มีความเสีย่ งอยู่ใน “ระดับต�ำ่ ” เนือ่ งจาก
มีมาตรการและแนวทางต่างๆ รองรับ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ
ติดตามรายงานการเข้าตรวจสอบของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ด้าน IT Security และ Cyber Security ในช่วงเดือนสิงหาคม
2562 ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้ามาตรวจสอบนโยบายและระบบงานด้าน IT ของบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติในการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security and Cyber security) ว่ามีความสอดคล้องตาม
แนวทางที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดไว้หรือไม่ โดยจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีประเด็นที่ ก.ล.ต.
ตรวจพบจ�ำนวน 22 ข้อ ซึ่งจัดเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญระดับสูง 3 ข้อ ระดับปานกลาง 11 ข้อ และ ระดับต�่ำ 8 ข้อ
ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ก�ำหนดแผนงาน ระยะเวลาที่ใช้ด�ำเนินการ และ
ความคืบหน้าในการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องตามแนวทางที่ ก.ล.ต. ก�ำหนด พร้อมแจ้งกลับไป
ยังส�ำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน
ตามแผนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป
4) ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
ติดตาม และพิจารณาให้ความเห็น พร้อมทั้งดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตลอดปี 2562 ได้แก่
การปรับปรุงแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบริษัทและหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
ติดตามรายงานผลการทดสอบ Call Tree / SMS และติดตามการทดสอบแผน BCP (Full Test) ประจ�ำปี 2562
ที่ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการทดสอบการปฏิบัติงาน
ในธุรกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท โดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและตัวแทนสาขาต่างๆ ในภูมิภาคเข้าร่วม ซึ่งผล
การทดสอบสามารถด�ำเนินการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ติดตามการปฏิบัติตามแผนรองรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ภายใต้สถานการณ์ ไฟฟ้าดับ เมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2562 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นในช่วงเวลา 15:30 น. ถึง 18:00 น. โดยมีบางหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายซื้อขาย
หลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ และฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ต้องย้ายไปปฏิบัติงานใน
บริเวณทีก่ ำ� หนดไว้ตามแผน BCP ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ ไี ฟฟ้าส�ำรองจากเครือ่ งปัน่ ไฟของอาคาร ได้แก่ บริเวณส่วนงาน IT,
ปฏิบัติการกองทุน และสายบริหารกองทุน โดยทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานภายใต้แผน BCP กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับ
ได้อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จทันเวลาตามปกติ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินงานของบริษัท
2. พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทด�ำเนินการ
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Monitored the risk assessment on the Company’s operation risk relating to the Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) for the year 2019 specified by the Anti-Money Laundering
Office (AMLO), by which the financial institutions shall assess and manage its risk on AML generally. According
to the risk assessment, the overall risk assessment on the AML/CFT was at “low level”.
Monitored the risk assessment of information technology in the year 2019 which found that the Company complied
with the guideline of information technology risk assessment of COSO consisting with 4 factors namely technical
risk, security management risk, disaster or emergency situation risk and technical practitioners risk separating
into 13 risk issues. From this risk assessment, the risk of Company was at “low level” because the Company
has completed and efficient measurement and guideline, including executing the Pentest and creating IT Security
Awareness, for protection and controlling the risk of the information technology.
Following up on the audit report of the SEC Office for IT Security and Cyber Security during August 2019, where
the SEC Office inspected the Company’s IT policies and systems regarding working operations in accordance
with the guideline for IT security and cyber security whether it is in line with the SEC’s guidelines or not. According
to the preliminary examination report, there are 22 issues that the SEC has identified, which are classified as
3 high priority issues, 11 moderate levels, and 8 low levels. Regarding the said issue, currently the units responsible
for such matters has determined working plan, processing time frame and operating progress in order to improve
various issues to be in accordance with the guidelines set by the SEC together with reporting back to the SEC,
whereby the Risk Management Committee will closely monitor the progress of implementing the said plan.
(4) Business Continuity Management
Monitored, approved and ensured that the company’s business operations are in accordance with existing
Business Continuity Management (BCM) Policy throughout the year 2019, which includes the following:
Continuous improved and updated in the company’s Business Continuity Plan, both at the corporate and division
levels.
Monitor and report the testing result of the Call Tree/SMS and follow up the BCP full test for the year 2019
at the second site located at Metro System Corporation Public Company Limited which was the critical business
function of the Company test which all relating employees and representatives of each branch attended. The result
of such test was meet all requirements and target completely.
Monitor an implementation of the business continuity management (BCP) plan under the blackouts on 21 June 2019,
which occurred during 15:30 hr. to 18:00 hr. In this regard, some departments, namely the Securities Trading
Department, Fund Operation Department, Business Support Department and Compliance Department, had to
move to work in the area according to the BCP plan which is an area with backup electricity from the generator
of the building, including the IT department, fund operations and fund management, in which all sections are able
to work under the BCP plan in the event of the blackouts continuously until completion on time as usual.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee:
1. To approve the Company’s risk management policies, including strategy risk, investment risk, operational risks
and other risks materially affected to operation of the Company, as well as propose the same to the Board of
Directors for approval;
2. To approve strategies, plans and resources for the risk management to be in line with the Company’s risk
management policies for the effectiveness of risk analysis, assessment, evaluation and observation the risk
management process;
3. To approve policies, guidelines and equipment for the risk management and operation of the funds to be effective
and appropriate with nature and size of risks for each Company’s transaction;
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4. พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ของกองทุน และมาตรการในการด�ำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามเพดานความเสี่ยงที่ก�ำหนด (Corrective Measures)
5. ติดตามการประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่ก�ำหนด
6. พิจารณาอนุมตั กิ รอบการประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ส�ำหรับธุรกรรม
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงก�ำหนดแนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
5. คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)
		 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่เกิน 4 คน ท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลให้บริษทั ด�ำเนิน
ธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลที่ดีของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
		 ในปี 2562 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารประชุม 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
การเข้าร่วมประชุม
ล�ำดับ ชื่อคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง)
รวม
หมายเหตุ
1
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
2
2
2/2
2
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
2
2
2/2
3
นายลิม ชอง บุน เดนนิส
2
2
2/2
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
19 ธ.ค. 62
4
นางสาวประภา ปูรณโชติ
1
2
1/2
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
6 ก.ย. 62
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการด�ำเนินการตาม FATCA นโยบายการต่อต้านทุจริต โครงการเอ็มเอฟซี บรรษัทภิบาล
(MFC CSR) นโยบายในการรับลูกค้าและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ทบทวนนโยบายด้านการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัท ให้มีความครบถ้วนถูกต้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการพิจารณา ทบทวนนโยบาย และได้น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัท
ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปีของบริษทั รวมทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวนหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพือ่ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในระดับแนวหน้า
โดยในปี 2562 ผลงานของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังต่อไปนี้
5.1 ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั ให้เป็นปัจจุบนั และสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
5.2 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้คู่มือที่ใช้เป็นแนวการปฏิบัติงานของบริษัทมีความเหมาะสม และสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการใช้ขอ้ มูลภายในส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทุนและผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด เพื่อให้คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด โดยคลอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญที่พึงมีอย่างครบถ้วน ได้แก่
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4. To approve the specification of Risk Limits for the funds, as well as the corrective measure in case of unexpected
case from those limits;
5. To monitor the risk assessment to be within the specified Risk Limits; and
6. To approve a scope of risk assessment regarding new products or the new transactions, including specify solutions
for the transactions.
5. Good Corporate Governance Committee
		 There are not exceeding 4 members in this Committee for supervising the Company to engage its business in
compliance with the good corporate governance principle as stipulated by the Office of SEC and the Stock Exchange of
Thailand in order to create the investors’ trust. The First Executive Vice President of the Corporate Strategy Division shall
serve as secretary to the Committee.
		 In 2019, the Good Corporate Governance Committee’s meeting was held 2 times in total. The attendance details
of the Good Corporate Governance Committee’s members attending the meeting are as follows;
Attendance Record
Remark
List of the Good Corporate Governance
No.
Committee
Attendance Amount
Total
1
Mr. Chakkrit Parapuntakul
2
2
2/2
2
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
2
2
2/2
3
Mr. Lim Chong Boon Dennis
2
2
2/2
Until 19 Dec 2019
4
Ms. Prapa Puranachote
1
2
1/2
Until 6 Sep 2019
The meetings has been held for considering the progress on implementation of the Company’s policies, including
FATCA, anti-corruption policy, MFC Corporate Social Responsibilities (MFC CSR), Know Your Customer policy and risk
management policy for anti-money laundering, revising the corporate governance policies of the Company to be complete
and accurate as the good corporate governance principle stipulated by the Stock Exchange of Thailand and proposing
the same to the Board for approval so that the approved policies will become a practical guideline of the Company and
were publicized in the 56-1 form together with provided in the Company’s annual report. Additionally, the Committee also
reviewed all regulation related to the good corporate governance of the Company to ensure that they are in the same
standard with the other leading listed companies.
The performances of the Good Corporate Governance Committee in 2019 are as follows:
5.1 Revision of the Company’s Corporate Governance Policies
		The Good Corporate Governance Committee revised the Company’s good corporate governance policies currently
used to be update and in line with regulations of related regulators and propose the same for approval of the Board of
Directors, at least, once a year, which shall be as a practice guideline of the Company. In this regard, the performance as
per the said policies shall be disclosed annually in the 56-1 form and the Company’s annual report.
5.2 Revision of Code of Conduct and Ethics for Operation
			 For a purpose of an appropriate and practical guideline of the Company, the Corporate Governance Committee
initiated a revision and updated the Company’s code of conduct and ethics; as well as to ensure that those are all in line
with the new regulations of the Office of SEC, regarding the anti-conflict of interest and the use of insider information for
operation of fund managers and other investment-related officers, which covered the following critical topics;
1) Business ethics;
2) Code of conduct for executives and employees;
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1) จริยธรรมทางธุรกิจ
2) มาตรฐานการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
3) จรรยาบรรณการจัดการลงทุน (Code of Ethics)
4) หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)
5.3 การส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
พิจารณาทบทวนและส่งเสริมนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเป็นประจ�ำทุกปี โดยมุ่งเน้นการ
ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัย
ต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ ตามแนวเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต ( Private Sector Collective Action Coalition against Corruption)
ผลักดันให้มกี ารยืน่ ต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของบริษทั ซึง่ ในทีส่ ดุ
ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจ�ำไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้การรับรองการต่ออายุแก่บริษัทในการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
5.4 การส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance)
พิจารณาจัดท�ำนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy) เพือ่ เป็นหลักปฏิบตั ิในการจัดการลงทุน
และสอดคล้องกับแนวทางเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
น�ำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ผลักดันให้มกี ารร่วมลงนามแนวปฏิบตั ิ “การระงับลงทุน (Negative List Guideline)” ในบริษทั จดทะเบียนทีม่ ปี ระเด็นปัญหา
Environmental, Social and Governance (ESG) ซึ่งกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นผู้ริเริ่ม โดยมีการ
ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ระหว่างนักลงทุนสถาบัน 32 ราย เพื่อยกระดับการลงทุน
ของประเทศไทยไปสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Resonsible Investment) ตามมาตรฐานสากล
5.5 การส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่อง การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน
รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ
ในปี 2562 ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาการจัดท�ำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความส�ำคัญแก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่อาจ
เกิดการทุจริต การคอร์รปั ชัน่ การให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าที่ หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือขัดต่อกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือด�ำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลเหล่านั้นในการให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ และได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะในรูปคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
2) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ กรณีที่ทางการมีการยกร่างกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และกระตุ้นให้พนักงานได้
มีโอกาสเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีกฎเกณฑ์ของทางการออกมาบังคับใช้จริง ซึ่งจะท�ำให้พนักงานได้มีการเตรียม
ความพร้อมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่จะออกใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
3) ปรับปรุงรายงานประจ�ำปีให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ASEAN CG Scorecard เช่น การเพิ่มนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่นและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
ตลอดจนทบทวนนโยบายดูแลผู้มีส่วนได้เสียประเภทต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น เป็นต้น
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3) Code of ethics for investment management;
4) Code of Ethics of Compliance Officer.
5.3 Encouragement of Anti-Corruption in accordance with the spirit of unified practices of The Private Sector
			 Collective Action Coalition against Corruption
Initiated a creation of a positive image of the organization as a credible and transparent organization by focusing
on policies to promote an anti-corruption, in any form, and no bribery for business interests and not cooperate
or support any party to infringe in engaging any illegal activities or national-security threaten activities, which
are in accordance with the spirit of unified practices of The Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption.
Encouraged the Company’s membership renewal for continuing a member of the Thai Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption Council. Finally, the meeting of the Thai Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption Council of the 4th quarter/2018 held on February 4, 2019 resolved to approve the
Company’s membership renewal for continuing a member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption Council for a period of 3 years as from February 4, 2019 to February 3, 2022.
5.4 Encouragement of Investment Governance
Established the Investment Governance Policy as a guideline for investment management and in accordance
with the preparation guidelines, as well as, the investment governance principle of the SEC Office; and has
published such policy on the Company’s website.
Encouraged a participation as a member for “Negative List Guideline” in case of listed companies having problems
in Environmental, Social and Governance (ESG). This project initiated by Government Pension Fund by signing
MOU on 15 August 2019 coordinating among 32 institutional investors in order to elevate investment of Thailand
to be a responsible investment in accordance with international standard.
5.5 Encouragement of In-house Good Corporate Governance
		The Corporate Governance Committee focuses on monitoring the compliance with the good corporate governance
practice and supporting knowledge and understanding as per the good corporate governance policy, code of conduct and
business ethics by communicating with all level of employees within organization through various activities.
		In 2019, the Company encouraged the corporate culture and corporate governance supporting plan aiming for
creating knowledge and understanding about the in-house corporate governance for the effective compliance through
the following activities:
1) Considered an arrangement of the Whistle Blowing Policy to support and give importance to stakeholders in
every sector. Personnel within organization or any third parties can report clues in the event of fraud, corruption,
bribery to officials or against business ethics or contrary to the relevant rules in order to improve or achieve
correctness, appropriateness, transparency and efficiency in business operations. Also, the Company has
set the protection measures for whistleblowers to create confidence to those persons for their full cooperation,
as well as set up the whistleblowing committee as an official whistleblowing channel.
2) Specifying an internal communication with employees via various internal channels regularly for ensuring the
acknowledgement of drafts of Company’s new regulations and encouraging a pre-learning of the same before
its implementation, resulting in working readiness of employees in compliance with those new regulations for
protecting and avoiding any possible operational errors.
3) Improved the Annual Report in accordance with the evaluation criteria of the ASEAN CG Scorecard, such
as adding the anti-corruption policy, whistleblowing for corruption, adding role of chairman of the board of
directors and diversification in structure of the board of director, adding a criteria for the selection of directors,
reviewing a policy for stakeholders in each type.
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5.6 ผลการประเมินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562
(ก) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 45
ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีผลคะแนนการประเมินอยู่ที่ 87 คะแนน
(ข) การประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
(IOD) ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนที่ 80 - 89 ซึ่งเป็นเกณฑ์ในระดับ
“ดีมาก”
5.7 พัฒนาการ และการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(ก) การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการและการศึกษา
จัดงานสัมมนา MFC Investment Forum ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ Investing in Thailand - Facing the next Decade
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอด เอราวัณ กรุงเทพ เพื่อให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะ และมุมมองการลงทุน ของ
ภาคเอกชนและภาคตลาดทุน ตลอดจนภาพรวมด้านเศรษฐกิจแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
(ข) การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
ศาสนาพุทธ ได้แก่
ทอดกฐินประจ�ำปีของบริษัท ณ วัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ศาสนาอิสลาม ได้แก่
การบริหารจัดการกองทุนเอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟันด์ (MIF) โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึ่งบริษัท
จะน�ำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม
(Shariah Committee)
(ค) การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผูบ้ ริหารและพนักงานร่วมมอบของอุปโภคบริโภคและของเล่น ให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
(บ้านนนทภูมิ)
ผู้บริหารและพนักงานร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมเด็กๆ ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำ� แนะน�ำ และดูแลให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดท�ำแผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. ปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีจิตส�ำนึกในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และให้
ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลทีด่ ขี องบริษทั โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ชัน้ น�ำใน
ระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ให้มีการพิจารณา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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5.6 The Assessment Result on Good Corporate Governance for 2019
(a) The Assessment of the 45th Annual General Meeting of Shareholders,
This topic was assessed by the Thai Investor Associations. In 2019, the Company received assessing at 87 points.
(b) The Assessment of the Good Corporate Governance Policy,
This topic was assessed by the Securities Exchange of Thailand and the office of SEC together with the
association of Thai Institute of Directors. In 2019, the Company received assessing score at 4-star level,
which has a score ranging between 80-89 points and can be deemed as “very good level”.
5.7 Development and Implementation toward Society and Environment
The Company has continually supported a social supported activity in several aspects especially increase in youth’s
potential and their educational opportunities as well as a donation for public purposes continually as follows;
(a) Academic and Educational Supported Programs
Organized a seminar, namely MFC Investment Forum No. 21, on title “Investing in Thailand Facing the
Next Decade” at Grand Hyatt Erawan, Bangkok in order to provide knowledge and exchange investment
views between private sector and capital market sector, as well as provide economic outlook to the Company’s
unitholders and general investors.
(b) Religious Supported Programs
Buddhism supports, including:
Arranged the Company’s annual Kathin ceremony at Sakeaw Temple, Pa Mok District, Ang Thong Province.
Islam supports, including:
MFC Islamic Fund (MIF), of which the Company devoted a portion of the management fees for donations
with a foundation or charitable organization to help underprivileged people under the Shariah Committee.
(c) Social and Environmental Supported Programs
Executive officers and employees jointly donated consumer goods, food and toys to the Home for Children
with Disabilities, Pak-kred (Nontapum Home).
Executive officers and employees jointly provided luncheon and snacks for children of Sakeaw Temple
School, Pa Mok District, Ang Thong Province.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Good Corporate Governance Committee:
1. To set the scope and policy of good corporate governance of the Company and propose to the Board of Directors;
2. To advise and supervise the operation of the Board of Directors and sub-committee according to the regulations
of the relevant regulatory authorities;
3. To supervise the Management Committee to operate its business in accordance with the good corporate governance
principle specified by the related regulatory authorities;
4. To analyze, revise and prepare the improvement plan for current management system to comply with the good
corporate governance principle specified by the related regulatory authorities;
5. To examine and monitor the compliance with the Company’s corporate governance practice by each departments
within Company;
6. To encourage the employees to recognize, and aware of the good corporate governance principles as well as to
cooperate with the Company in order that the Company is able to comply with the good corporate governance
principles constantly; and
7. To study, develop and revise good corporate governance practice of the Company by comparing to the practice
of leading international companies including the structure, duty and responsibility. In addition, if there are any
changes regarding the rules and regulations of the Board of Directors and of the sub committees, the Committee
also considers, revises and proposes the suggestion on those changes to the Board of Directors. This is to
continually improve for applying in adjustment of the Company’s corporate governance system.
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางรจิตพร มนะเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมายและผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนด จัดท�ำ
และเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการหรือมติผถู้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับปฐมนิเทศน์เบื้องต้น (Orientation) ในฐานะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ พร้อมรับค�ำชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ ระบบควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุป
ข้อมูลที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยสนับสนุน
ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เช่น DCP
DAP ACP CGI CGE และ RCP ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ปัจจุบนั มีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงที่
ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.		ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2.		ดร. โชคชัย อักษรนันท์

ต�ำแหน่ง
DCP รุ่นที่ DAP รุ่นที่ รุ่นการอบรมอื่นๆ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
5/2003
รองประธานกรรมการ
Refresh 50/2006 ACP 22/2008
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1/2008
3.		นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
66/2007 CGI 14/2016
4.		พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
30/2003
กำ�หนดค่าตอบแทน
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 18 เม.ย. 62)
5.		นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
44/2004 14/2004 CGI 8/2015
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
6.		นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
72/2006 40/2005 ACP 39/2012
ELP 7/2017
BNCP 1/2017
7. ดร. พรชัย ฐีระเวช
กรรมการ
227/2016
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 12 พ.ย. 62)
8.		นายนำ�พร ยมนา
กรรมการ
CGE 7/2016
9.		นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ กรรมการ
118/2015 CGE 7/2016
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The Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mrs. Rachitporn Manawes, First Executive Vice President of the Corporate
Strategy Division, who graduated from law school and passed the training course relating to company secretary duties,
to serve as the Company Secretary. The duties and responsibilities shall be as follows;
1. To advise the Board of Directors regarding the related laws, rules and regulations;
2. To supervise the Company to comply with the laws, the Company’s Article of Associate, relevant regulations and
good corporate governance principle;
3. To organize the Board of Directors’ meeting, the annual general meeting of shareholders and the extraordinary
meeting of shareholders as required by laws and the Company’s Article of Associate, to record and keep the minutes
of the said meetings, as well as to monitor the relevant parties to efficiently comply with the said resolutions of
those meetings;
4. To supervise the disclosure of information and electronic filing to the relevant regulatory authorities;
5. To liaise and communicate with the shareholders and the relevant regulatory authorities;
6. To encourage the new directors to attend the training courses relating to directors’ duties, give information which
are useful for rendering their service and develop knowledge of directors consequently; and
7. To act other businesses as assigned by the Board of Directors.
Development of Directors and Executive Officers
Every new director shall attend the orientation as the securities company director and obtain the necessary information
for serving its duties as the Company’s director such as information of the Company’s business, the Company’s profile,
vision, mission and core value including the company culture, organization chart, good corporate governance policy, internal
control. In this regard, the executive in a position of the Company Secretary shall be responsible for summarizing information
required for performing duties as a new director.
The Company’s encourages its directors and senior executives to be knowledgeable and capable individuals by
encouraging directors and senior executives of the company to enroll in training program relating to acting directors and
senior executives such as DCP, DAP ACP, CGI, CGE and RCP organized by the Thai Institute of Directors Association
(IOD) consequently. Currently, there are directors and senior executives who have completed the above programs as follows:
DCP
DAP
Class no. of
Name
Position
Class no. Class no. Other Training
1. Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman of the Board of Director
5/2003
2. Dr. Chokchai Aksaranan
Vice Chairman and Chairman of Refresh 50/2006 ACP 22/2008
the Audit Committee
1/2008
3. Mr. Sadawut Taechaubol
Director and Chairman of
66/2007 CGI 14/2016
Executive Committee
4. General Lertrat Ratanavanich
Director and member of
30/2003
Nomination and Remuneration
Committee (Since 18 May 2018)
5. Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Director, member of Executive
44/2004 14/2004 CGI 8/2015
Committee and Chairman of the
Nomination and Remuneration
Committee
6. Ms. Chularat Suteethorn
Director
72/2006 40/2005 ACP 39/2012
ELP 7/ 2017
BNCP 1/2017
7. Dr. Pornchai Thiraveja
Director (Since 12 Nov 2019)
227/2016
8. Mr. Numporn Yommana
Director
CGE 7/2016
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ชื่อ-สกุล
10. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

11. นายพชร ยุติธรรมดำ�รง
12. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
13. นางสาวประภา ปูรณโชติ
14. นายทอมมี่ เตชะอุบล
15. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
16. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
17. นางรจิตพร มนะเวส

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 18 เม.ย. 62)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 24 ม.ค. 62)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 14 มิ.ย. 62 20 ธ.ค. 62)
กรรมการผู้จัดการ
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
ที่ปรึกษา
กรรมการ และกรรมการบริหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 18 เม.ย. 62)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(สายบริหารกองทุน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(สายกลยุทธ์องค์กร)
และเลขานุการบริษัท

DCP รุ่นที่ DAP รุ่นที่ รุ่นการอบรมอื่นๆ
63/2007 ACP 23/2016,
RCP 39/2016

-

55/2006

ACP 22/2008

75/2006

-

CGI 16/2016

148/2011

-

CGI 14/2016

-

88/2011
22/2004

CGI 13/2016
RCP 39/2016

-

44/2005

-

CSP 4/2003 43/2005

EMT 2/2006,
CGE 8/2016

โดยในปี 2562 มีกรรมการของบริษัทมีการเข้าร่วมรับการพัฒนาและฝึกอบรม จ�ำนวน 1 ราย ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
หลักสูตรการอบรม
1. นายลิม ชอง บุน เดนนิส
กรรมการผู้จัดการ
DAP 166/2019 จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment)
คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเอง (Self Assessment) ประจ�ำปี 2562 จากแบบฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็นดังนี้
ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.15 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.31 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.44 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.18 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้คะแนน 3.25 จากคะแนนเต็ม 4
ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร ได้คะแนน 3.25 จากคะแนนเต็ม 4







ส่วนที่ 3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ควบคุมให้การด�ำเนินงานทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็น
ด้านบุคลากร กระบวนการด�ำเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และช่วยลดความเสีย่ งหรือความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร
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DCP
DAP
Class no. of
Class no. Class no. Other Training
Director
118/2015 CGE 7/2016
Independent Director,
63/2007 ACP 23/2016,
Chairman of the Risk Management
RCP 39/2016
Committee, member of the Audit
Committee, and member of
Nomination and Remuneration
Committee (Until 18 Apr 2019)
11. Mr. Pachara Yutidhammadamrong Independent Director and member
55/2006 ACP 22/2008
of the Audit Committee
(Since 24 Jan 2019)
12. Mr. Boonchai Charassangsomboon Director and Executive Director
75/2006
CGI 16/2016
(14 Jun 2019 - 20 Dec 2019)
13. Ms. Prapa Puranachote
President
148/2011
CGI 14/2016
14. Mr. Tommy Teachaubol
Advisor
88/2011 CGI 13/2016
15. Mr. Pitsanu Vichitcholchai
Director and member of Executive
22/2004 RCP 39/2016
Committee (Until 18 Apr 2019)
16. Mrs. Pannarat Bhanpato
First Executive Vice President
44/2005
(Fund Management Division)
17. Mrs. Rachitporn Manawes
First Executive Vice President CSP 4/2003 43/2005 EMT 2/2006,
(Corporate Strategy Division)
CGE 8/2016
and Company Secretary
Name
9. Mr. Therdtham Suvichavorraphan
10. Dr. Vikrom Koompirochana

Position

In 2019, there are 1 directors of the Company attending program for developing and training skills as per the following list;
Name
Position
Training Course
1. Mr. Lim Chong Boon Dennis
President (Until 19 Dec 2019) DAP 166/2019 organized by Thai Institute
of Directors (IOD)
The Self-Assessment of the Board of Director
To Propose the Self-Assessment for 2019 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 3.15 out of 4;
Role and responsibilities of the Board of Directors was scored 3.31 out of 4;
The Board of Directors meeting was scored 3.44 out of 4;
Performance of the Board of Directors was scored 3.18 out of 4;
Relationship with the management committee was scored 3.25 out of 4; and
Self-development of Directors and executives’ improvement was scored 3.25 out of 4.







Part 3 Internal Control and Risk Management
The Company recognizes the important role of the internal control and risk management system in supervising all
aspects of works, including human resource, operation and information technology to be effective, lawful, in line with goals,
and reducing risk or losses that may occur from internal and external factors.
The practice procedures regarding the internal control and risk management as stipulated by the Company are as follows;
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทก�ำหนดไว้ มีดังนี้
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการประเมินระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
การรายงานทางการเงิน
1. มีการรายงานผลการด�ำเนินงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�ำ
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชีและผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท�ำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงินอืน่ ๆ ให้มคี วามถูกต้องและเพียงพอก่อนเผยแพร่
ออกสู่สาธารณชน
3. คณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และการจัดการความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�ำปี
การบริหารความเสี่ยง
1. บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรที่มีผลเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62 ที่ โดยปรับจาก 6 สายงานหลัก ได้แก่ สายกลยุทธ์องค์กร
สายการขายและการตลาด สายการตลาดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สายพัฒนาธุรกิจ สายบริหารกองทุน สายปฏิบัติการและ
บริหารทั่วไป เป็น 4 สายงานหลัก ได้แก่ สายกลยุทธ์องค์กร สายการขายและการตลาด สายปฏิบัติการลงทุน และ
สายบริหารกองทุน ทั้งนี้ จะมีหน่วยงานกลางที่ดูแลในด้านการควบคุมภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบ
สอบทานและถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม
2. มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งควบคุม ดูแล และติดตามความเสีย่ งทุกด้านของบริษทั และกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
ก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) อนุมัติเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนและการปฏิบัติงาน รวมถึงก�ำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงของการออกกองทุนหรือธุรกรรมใหม่ พร้อม
ก�ำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีคณะท�ำงานเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นผู้น�ำเสนอเพื่อพิจารณาก่อนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment Policy Committee) ท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์การลงทุน
ในภาพรวม และแนวทางหรือทิศทางในการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการบริหารกองทุนต่างๆ
4. จัดท�ำขั้นตอนการท�ำงาน (Work Flow) และคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอน
5. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอยู่เสมอ
6. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อก�ำหนด และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องและน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. มีการวางมาตรการเพือ่ รองรับความเสีย่ งด้านความต่อเนือ่ งทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ลว่ งหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหารคนส�ำคัญหรือพนักงานในคราวละจ�ำนวนมากๆ พร้อมๆ กัน
เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบัติเหตุไว้ดังนี้
7.1 มุง่ เน้นการสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี การให้คา่ ตอบแทนทีจ่ งู ใจและสวัสดิการทีด่ ี การปลูกฝังคุณธรรม ความซือ่ สัตย์
ความมีวินัย การสร้างจิตส�ำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท�ำงานเป็น
ทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้เรียนรู้งานหลายๆ ด้านและพร้อม
ที่จะท�ำงานทดแทนกันได้
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Internal Control
The Board of Directors represented by Audit Committee evaluated the internal control system of the Company in
5 material aspects; organization and environment, risk management, executive management control, information and
communication system including monitoring system.
Financial Report
1. Providing the financial performance report to the Board of Directors, Executive Committee and Audit Committee
regularly;
2. The Audit Committee together with the Management Committee, the auditor and the Senior Vice President of
the Internal and IT Audit Department shall jointly verify the interim financial statement or other financial report to
be true and accurate before publishing to the public;
3. The Board of Directors represented by the Audit Committee shall disclose the report of financial statement review;
compliance of regulations; and the risk management in the annual report.
Risk Management
1. The Company has reorganized the structure of organization by adjusting based on 6 main divisions namely;
Corporate Strategy Division, Sale and Marketing Division, Provident Fund Division, Business Development Division,
Fund Management Division, Operation and General Administration Division to be 4 main divisions namely; Corporate
Strategy Division, Sales and Marketing Division, Investment Operations Division and Fund Management Division.
Therefore there are 2 departments as the center unit for internal controlling and monitoring; Internal and IT Audit
Department and Compliance Department, which shall directly report to the Audit Committee for proper check and
balance;
2. Controlling, monitoring and observing by the Audit Committee for various aspects of Company and Fund under
its management, including specification of risk management policy, specification of Risk Limit, approval of risk
managing equipment of the Company’s funds and operation, including a scope of risk assessment regarding
issuance of new products or the new transactions, as well as specification of solutions for possible risks of new
transactions including to risk assessment and management on money laundering or financial supporting to terrorism.
In this matter, the Company set the working team to consider the risk factor of money laundering and financial
supporting to terrorism prior to report to the Board of Directors;
3. Establishing the Investment Policy Committee to be obliged to consider and set the policies, overall investment
strategies and guideline or direction of investing in various instrument to be proper for fund management;
4. Preparing the work flow and work manual which always update regularly. This is to ensure that all operation shall
be accurate and meet all requirements;
5. Reviewing, improving and developing all working systems to be regularly efficient and convenient for working;
6. Training the employees to have proper knowledge and skill for their works assigned as well as organizing courses
relating to laws, regulations and related ethics for the employees for their correct application of knowledge,
understanding and acknowledgement of related regulations;
7. Setting the following measures of business continuity management for supporting risk of business recession caused
by unforeseen event, such as loss of human resource whether the key executive officer or many employees at the
same time either by resigning of employees as a team or by accident;
7.1 Focusing on creating good working environment, such as arranging motivational salary and good welfare,
cultivating moral, honesty, discipline as well as establishing the awareness and positive attitude towards
organization, 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 each
other;
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7.2 บริษัทได้วางกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการลาออกไว้ว่า หากพนักงานประสงค์จะลาออกจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ บริษัทอาจพิจารณาไม่จ่าย
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน
7.3 ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องมีการเดินทางไกล บริษัทจะกระจายพนักงานที่อยู่ในส่วนงานเดียวกันให้อยู่
ในเที่ยวการเดินทางที่ต่างกันหรือพาหนะคนละคันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
7.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแก้ปัญหา ดังนี้
1) บริษัทจะโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นมาท�ำงานที่จ�ำเป็นและเร่งด่วนแทนพนักงานเดิมโดย
ทันที
2) บริษัทจะรับพนักงานใหม่แทนพนักงานเดิมอย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่บริษัทมีอยู่ หรือผ่าน
บริษัทจัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร
3) งานใดที่บริษัทไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเอง เนื่องจากมิได้มีการก�ำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ด�ำเนินการแทน
8. มีการก�ำหนดกฎ ระเบียบ วินัย ข้อบังคับให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ เพื่อให้การท�ำงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิดการ
ทุจริตอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยได้จัดท�ำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
9. จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งหน้าที่ในการ
ควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างชัดเจน
10. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศ ซึง่ ได้ปรับปรุงใหม่ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศก�ำหนด
และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยนโยบายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวด 1 การก�ำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศระดับองค์กร
หมวด 2 การก�ำหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้างการบริหารจัดการ
หมวด 3 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศและการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
หมวด 4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษา
			
ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
หมวด 5 มาตรฐานการควบคุมอื่นๆ
11. จัดท�ำแผนป้องกันและระงับอุบัติภัยส�ำหรับทุกหน่วยงานของบริษัท
12. จัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ส�ำหรับบริษัทและทุกหน่วยงานในบริษัท
การตรวจสอบความเสี่ยง
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการเงิน ดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยง กันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
2. มีฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายก�ำกับดูแลปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า การปฏิบัติการกองทุน บัญชีและการเงิน
ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารงาน การลงทุนและการด�ำเนินงานของบริษัทโดยรวมอย่างสม�่ำเสมอ โดยควบคุมให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ก�ำหนดทั้งของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนด�ำเนินการประเมิน/วัดความเสี่ยง
ของหน่วยงานต่างๆ น�ำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบงานเพื่อ
ส่งสัญญาณเตือน (Early warning system) กรณีที่ความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ความเสี่ยงทั้งระดับบริษัทและระดับกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึง
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะท�ำการรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบทันทีทเี่ กิดเหตุการณ์ทอี่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั และกองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั
รายงานประจ�ำปี 2562
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7.2 The Company laid down the rules of resigning that any employee, who desires to resign, shall inform
the Company at least one month in advance. In case where the employee does not comply with this rule,
the Company would consider not paying the contribution of provident fund in part of the Company to such
employee;
7.3 In order to risk diversification, in case where the Company holds any activity which needs to travel, the Company
shall distribute the employees who are in the same department by allocating them to travel in different trip
or vehicle;
7.4 In case where there is any problem, the Company shall have the resolution procedure as follows;
1) The Company shall rotate the experienced employee from other department to work in replacement of
the vacated employee;
2) The Company shall urgently recruit the new employee in replacement of the vacant position by selecting
from the existing application or recruitment companies or publishing recruiting announcement;
3) The Company may hire the outsource service provider to do any work for it; provided that such work is
not necessary to operate by the Company itself as not stipulated in the relevant regulation of management
company;
8. Avoiding any fraud which may cause the damage to the Company, the Company has stipulated regulations,
discipline and rules by preparing in form of the Compliance Manual and related work rule for the executive officers
and employees to acknowledge and practice;
9. The Risk Management Department was especially set to monitor and supervise the risk management to the Company.
This department was clearly segregated its duties of internal control from the Compliance Department and Internal
and IT Audit Department;
10. Protecting and resolving the problems of computer system, the Company has specified the measure as security
policies for information by adjusting with a guideline of the Office of the SEC and the SET and proposed the same
to the approval of the Board of Directors on 29th November 2017. The said policies can be separated into 5 categories
as follows;
Part 1 Supervision of Corporate Technology and Information Management
Part 2 Determination of Policy, Measure and Management Structure
Part 3 IT management and the Control on accessing Information and IT system
Part 4 IT Security for Communication through Computer System and in Working Operation
Part 5 Other Controlling Standards
11. Preparing the accidental protection and suspension plan for every Company’s unit;
12. Preparing the Business Continuity Plan for the Company and its all unit.
The Risk Based Audit
1. The Audit Committee is obliged to verify the internal audit and controlling system, prepare financial report, supervise
and monitor all operation to comply with rules and regulations as well as disclosing the related transaction or any
conflict of interest transaction.
2. The Internal and IT Audit Department, the Compliance Department and the Risk Management Department shall
be obliged to audit and verify the operation in various aspects such as customer service, fund operation, account
and finance, computer system, management, investment and overall operation of the Company regularly. They also
control all operation to comply with rules and regulations as specified either by relevant government agencies or
the Company as well as assessing risk of all departments and propose the guideline of managing and protecting
risk which may occur, including the development of early warning system. In case where the risk may incline, they
shall prepare the risk assessment report both for the Company level and the fund level and propose to the Audit
Committee and relevant parties. Furthermore the Internal and IT Audit Department shall propose the auditing
report to the President and also the Audit Committee as soon as there is any situation which may damage to
the Company or the fund under its management.
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำแผนการตรวจสอบการควบคุมภายในและการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ไว้เป็นส่วนหนึง่ ของ
แผนการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ และมีการจัดท�ำผลการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่นในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการ
ประเมินความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบทุกปีโดยรายงานตามสายการบังคับบัญชา

ส่วนที่ 4 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษทั ได้จดั ท�ำข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดท�ำโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่
จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และจรรยาบรรณ
และหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ ในการปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนสาธารณชน
และสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท
ได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอและติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ รวมทัง้ ได้มกี ารก�ำหนดบทลงโทษ
ทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนด มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือตลอดเวลา
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ ได้แก่
(1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ในการปฏิบัติงานพนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความส�ำคัญและประโยชน์
อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท
(2) ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยันหมั่นเพียร (Skill, care and diligence) พนักงานทุกคนต้องใช้วิจารณญาณ
อย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
(3) หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice) พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งรวมทั้ง
การปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers) ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่
ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้ค�ำแนะน�ำในบริการแต่ละประเภท
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า
(5) ข้อมูลส�ำหรับลูกค้า (Information for customers) ในการตัดสินใจลงทุน ให้ค�ำแนะน�ำหรือกระท�ำการใดๆ เพื่อประโยชน์ของ
ลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทจะต้องให้มีการ
จัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระท�ำใดๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest) ในการด�ำเนินการใดๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ ให้สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้นโดย
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด
(7) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้า (Customer assets) ในกรณีทตี่ อ้ งจัดเก็บทรัพย์สนิ ของลูกค้า บริษทั จะจัดเก็บรักษาทรัพย์สนิ
ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจาก
ทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึก
ข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม�่ำเสมอ
(8) เงินทุน (Financial resources) บริษทั ในฐานะบริษทั จัดการลงทุนมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการด�ำรงสภาพคล่องทางการ
เงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมเพียงพอทีจ่ ะรับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการลงทุน
และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน
ส�ำหรับการบริหารเงินทุนของบริษทั บริษทั จะต้องด�ำรงสภาพคล่องทางการเงินทีเ่ พียงพอทีจ่ ะรับภาระผูกพันจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี
(9) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization) บริษทั มีนโยบายในการจัดการและควบคุมการบริหารงานภายใน
ของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและ
การก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
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In addition, the Company has prepared the plan for internal audit and implement of anti-corruption policy which deems
as the integral part of each department audit plan and annually prepare the report of corruption risk assessment of each
division.

Part 4 Business Code of Conduct
The Company has issued working rules, a Compliance Manual and Code of Conduct for Securities business, and
regulations on employee’s securities trading in addition to the handbooks published by associations related with securities
businesses, such as the Investment Management Code and Professional Standard stipulated by the Association of
Investment Management Companies, and the Code and Principles for Professional Analysts and Investment Management
stipulated by the Securities Analysts Association. All of these are guidelines urging employees to conduct their duties with
honestly integrity and equitable to the Company, all stakeholders, the public and society. The Company’s executives and
concerned employees have signed in acknowledgement and agreed to comply with these guidelines. Regular communication
between Company and the employees has taken place to monitor compliance. In addition, the disciplinary punishment has
set in case of any infringement or violation to those guidelines is appeared.
In this regard, the Company has defined 10 standard guidelines for executives and employees to comply therewith
at all times while performing duties as follows:
(1) Integrity: Employees shall perform their duties based upon honesty, good-faith, morality, equitable treatment to
all parties, legally and good moral judgment. All employees shall always consider the importance and best benefit
of funds together with its customers and the Company.
(2) Skill, Care and Diligence: Employees will exercise their discretion carefully and reasonably 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 shall have complete and adequate information about the customers in
order to gain a clear understanding of the situation and objectives of the customer and to provide appropriate
advice about different type of services. Also, the employees shall keep confidential to the customer’s information.
(5) Information for Customers: For benefits of the Customer, the Company shall have complete, proper, timely and
equal information before deciding to invest, offering advice, or acting on the customer’s behalf. Furthermore,
the Company shall maintain data and relevant documents as evidence to support its transaction to be done clearly
and transparently.
(6) Conflicts of Interest: Any action by the Company shall not cause conflicts of interest, or any events that may be
cause conflicts of interest. In the event of unavoidable situation, the Company will strictly comply with the principle
of information disclosure.
(7) Customer Assets: If the 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 shall be responsible for maintaining
the financial liquidity of the funds under its management to be at an adequate level against the possible risks that
may occur as a result of investment, as well as shall refrain from creating any encumbrances on the fund.
The Company’s capital management shall be maintained adequately liquidity so as to cope with its business
encumbrances, investment, and possible risk. The Company shall provide a sufficient amount of capital and capable
fund management.
(9) Internal organization and control: The Company has set a policy in good management and internal control of the
organization, equipped with proper document keeping system and clear designation of duties. Moreover, it has
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(10) ความสัมพันธ์กับองค์กรก�ำกับดูแล (Relations with regulators) บริษัทให้ความร่วมมือต่อองค์กรก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ
ในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรก�ำกับดูแลในทันที
หลักการดังกล่าวข้างต้นได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับพนักงานของบริษัททุกคน เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยองค์กรก�ำกับดูแล เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนด หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer) ไว้ดังนี้
1. ต้องตัง้ มัน่ อยู่ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีศลี ธรรม ปราศจากอคติสว่ นตัว และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความขยันหมัน่ เพียร เต็มความรู้
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระท�ำผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะน�ำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
4. ต้องไม่กระท�ำการใดๆ อันน�ำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้า และหรือบริษัท
อันอาจน�ำไปสู่ความมีอคติ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
5. ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือท�ำให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการท�ำงานในหน้าที่ และไม่น�ำความลับไปหาประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกระท�ำการใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุน ลูกค้า และ/หรือบริษทั หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยส�ำคัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงานข้อมูลนี้จะ
มีผลต่อการด�ำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระท�ำผิดกฎหมาย
8. ต้องใฝ่หาความรู้และปรับปรุงวิธีการท�ำงานของตนให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ

ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วน
ได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และก�ำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่
ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลทีบ่ ริษทั ก�ำหนดให้เปิดเผยเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ รับทราบ และสามารถน�ำมาใช้พจิ ารณา วิเคราะห์และประเมินผล
การด�ำเนินกิจการของบริษัทได้อย่างถี่ถ้วน มีดังนี้
1. ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชี ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
2. ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
ให้เปิดเผย เช่น การเปิดเผยส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการ
ระหว่างกันของบริษทั บริษทั ในเครือ นิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน โครงสร้างการถือหุน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
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organized training session for its employees and monitoring all performing duty to compliance with set rules and
regulations.
(10) Relations with Regulators: The Company shall cooperate with all regulators. If any disclosures or explanations are
expected, the Company will report such information to regulators immediately.
The aforementioned principle is applicable to each employee during the performance of their assigned responsibilities.
Employees shall follow all of the said principles as well as rules and regulations set by regulatory bodies, such as the Office
of Securities Exchange Commission, 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 action or activity that may damage the Company’s reputation;
(4) Refrain from involvement in any activities that may lead to a conflict of interest with the fund, 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;
(6) Keep confidential on information related to the Fund, customers, and/or the Company that received from performing
their duties and shall not seek benefit for themselves or others, or act in a way that against the interest of the fund,
customers and/or the Company including the laws;
(7) Immediately report significant fact derived from performing duties to their superiors, especially if failure to do so,
the result will affect the operations of the fund, customers or the Company, or is concealing illegal actions; and
(8) Always seek additional knowledge and improve their performance in order to gain expertise, efficiency, and quality.

Part 5 Information Disclosure and Transparency
The Company has paid its attention to the importance of information disclosure because this issue would affect to
investors’ and stakeholders’ decision. Therefore, there should be a measure in controlling and monitoring a disclosure
process of information, both financial and non-financial, to be revealed either in Thai and English with accuracy, sufficiency,
reliability and timeliness via the “SET Community Portal system” of the Stock Exchange of Thailand and the Company’s
website. In addition, the investor relationship unit has also been set up to be responsible for communicating equitably and
fairly with institute investors, shareholders, analysts and other relevant governmental enterprises.
The Company’s Information
The information, which the Company discloses to its stakeholders for their acknowledgment so that they are able to
consider, analyze and evaluated the Company’s performance cautiously, shall be as follows;
1. Financial Information
Financial statement comprising of financial status information and performance having detail as stipulated in
accordance with the accounting standard, the rule of the Stock Exchange of Thailand or the Office of SEC;
The analytical explanation regarding to the cause of changing in financial status and performance.
2. Non-Financial Information
Any information as required to disclose by the Stock Exchange of Thailand and the Office of SEC such as interest
of the Board of Directors and executive officers, the acquisition and disposal of asset, the connected transaction
between the Company, subsidiaries and other related parties, the shareholding structure and composition of the
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ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น การระดมเงิน การบริหารจัดการกองทุน ผลการด�ำเนินงานของกองทุน ฯลฯ
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการออม
 ข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ควรรับรู้ เช่น การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในองค์กร จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
เป็นต้น
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท ผลการด�ำเนินงาน
รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจ�ำปี และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดท�ำเป็น
เอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจ�ำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. Contact Center : 0-2649-2000 กด 0
5. บริการเอ็มเอฟซี ออนไลน์ (MFC SMART Trade)
6. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : 0-2649-2130-33
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับความขัดแย้งผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้อง
อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน
และทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นส�ำคัญ
บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การด�ำเนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงาน
การสื่อสาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมการควบคุมภายในระดับบริหาร เช่น อ�ำนาจการอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหาร การควบคุมภายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านภายใน
บริษัทและการดูแลทรัพย์สิน และการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้ โดยมีความ
เป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยก�ำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ ก�ำหนด
มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และจัดให้มีระบบเตือนภัยรายการ
ผิดปกติล่วงหน้า โดยหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ
นอกเหนือจากการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งได้ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบให้ครอบคลุมระบบงานส�ำคัญโดยสอดคล้องกับวิธีการตรวจสอบของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งฝ่าย
ตรวจสอบกิจการภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการพร้อมกัน
บริษัทก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณา
ทบทวนคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและจรรยาบรรณการท�ำงานโดยได้เพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การใช้ข้อมูลภายในส�ำหรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ พนักงาน
ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ก�ำหนด (Blackout Period)
ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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Board of Directors, the duties and responsibilities of each sub-committees including remuneration of directors
and executive officers, risk factors and policy of risk management etc;
Other operating information such as fund raising, fund management, fund performance including investment and
saving information;
Other material information of any stakeholders as they think fit such as any material changes in organization,
business code of conduct etc.
Information Disclosure
The Company discloses both financial and non-financial information such as information about the Company, progress
reports, economic analyzed report, annual report, and other articles to shareholders and various stakeholders through its
publication and other medium as follows;
1. Communication systems of the Stock Exchange of Thailand (SET Portal) and the Office of SEC
2. Annual Report
3. Website : www.mfcfund.com
4. Contact center : (662) 649-2000 # 0
5. MFC Online Service (MFC SMART Trade)
6. MFC Shareholders Service Center: (662) 649–2130–33
7. Newspapers
8. Quarterly newsletter
9. Investment seminars
Internal Control and Internal Audit Systems
The Company strictly complies with the regulations of the Office of SEC and of the Stock Exchange of Thailand. By this
purpose, the Board of Directors recognized the significant regarding management of a conflict of interest among
stakeholders with due care, fairness and transparency. If there is a connected transaction, it shall be considered with due
care and also to be revealed clearly and timely for the utmost benefit of the Company.
The Company recognizes the important role of an internal control system in supervising all aspects of work, including
operation, communication, and information system, to be effective, lawful, in line with goals, and reducing risk or losses
that may occur from internal and external factors. The Company has established the internal control system covered for
internal control at management level, such as, the authorization of executives; internal control for the Company’s internal
operations and custody of assets including internal controls of Company’s financial systems, as well as set up a responsible
unit to monitor that the Company’s operations are in line with laws and regulations, and to audit internally to ensure that
those are also compliance with the laid out system. The auditing report of such unit shall be treated as independent opinion.
Also, there is a risk management system designed to manage risk by calculating and assessing the risk to the business;
defining measures for risk prevention and management, which includes the risk to the Company’s operations; procuring
a warning system to report any irregular events in prior. The Risk Management Department shall be responsible for
controlling various aspects of risk; while the internal inspections within organization shall be done by the Internal and IT
Audit Department and the Compliance Department, which have been adjusted their inspection process to cover critical
operating systems in order to in compliance with the inspection criteria of the Office of SEC. In this regard, the Internal
and IT Audit Department shall report the assessing result to the Audit Committee and the President simultaneously.
The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be under
only the authority of the Company, in doing so it has revised the compliance manual and code of ethic by inserting the
conflict of interest policy and internal information usage for fund manager and officers as stipulated in the notification of
the Office of SEC together with publicizing to employees, executive officers and directors for their acknowledgement.
In addition, the Company also set a clear penalty in case of executives or employees’ disclosure of inside information
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บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใสไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม
หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง
บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของ
บริษัท และบริษัทในเครือโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
1. การควบคุมภายใน
		 บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้ ด้านสภาพ
แวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการ
ก�ำหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการก�ำกับดูแลที่ดี จัดท�ำระเบียบแนวปฏิบัติ มีคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการที่เหมาะสม
กับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง
2. การตรวจสอบภายใน
		 การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบตั งิ านด้วยความเป็นอิสระในการท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิง
ป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
		 ส�ำหรับข้อมูลการตรวจสอบภายในประจ�ำรอบปี 2562 โปรดดูหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 161

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณา
ทบทวนคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและจรรยาบรรณการท�ำงาน โดยได้เพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การใช้ข้อมูลภายในส�ำหรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ พนักงาน
ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ก�ำหนด (Blackout Period)
ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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toward the public or for their personal use. In addition, the Company also prohibits securities trading during the Blackout
period not only to protect shareholder’s rights but also to prevent the conflict of interests.
The Company has a clear and transparent shareholding structure with no conflict of interest. Moreover, duties and
responsibilities among the board of Executive Committee, the Board of Directors and shareholders are clearly separated;
therefore, no overlap of duties and responsibilities happens. If one of directors or executives has stake or share benefits
in any agendas, such person shall not attend in the meeting or vote those agendas for a fair determination done by directors
and executives and the utmost benefit of shareholders.
A clear structure of the Company’s shareholding and the Company’s directors’ holding of equities and bonds issued
by the Company and/or its subsidiaries has been demonstrated completely in the Annual Report.

Internal Control and Internal Audit
1. Internal Control
		 The Company has stipulated and developed its internal control system to be efficient and effective according to
the international standard in various aspects, including internal environment, risk assessment, information and communication
system and continually monitoring of assessment. For this purpose, the Company has organized its structure to be suitable
for its business plans and separated duties and responsibilities of each organization clearly together with having systematic
risk management system. Also the Company has establish a written business ethics, Good Corporate Governance system,
the code of conduct, a manual for suitable operating authority for business operation, an efficient and modern computer
systems, a self-assessment of internal control for each unit which are developed to comply with gradual alternation of
business condition.
2. Internal Audit
		 Internal Audit is an independent operation which has a duty on investigation and assessment all activities within
the organization. The purpose of internal audit is to ensure that all operators in each level performs their duties efficiently
and to encourage an effective internal audit with an appropriate expenses by emphasizing on a creative inspection of
protective policy pursuant to international standard, and development of investigation process to be modern and comply
with a gradual alteration of business condition.
		 For information regarding the internal audit for 2018, please referred to the topic “Report of the Audit Committee”
in page 161

Monitoring the Use of Inside Information
The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be under only
the authority of the Company, in doing so it has revised the compliance manual and code of ethic by inserting the conflict
of interest policy and internal information usage for fund manager and officers as stipulated in the notification of the Office
of SEC together with publicizing to employees, executive officers and directors for their acknowledgement. In addition, the
Company also set a clear penalty in case of executives or employees’ disclosure of inside information toward the public
or for their personal use. In addition, the Company also prohibits securities trading during the Blackout period not only to
protect shareholder’s rights but also to prevent the conflict of interests.
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การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
บลจ. เอ็มเอฟซี คว้า 2 รางวัลการันตีความแข็งแกร่ง จากงาน SET Awards 2019

• นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีรับ 2 รางวัลเกียรติยศจาก
งาน “SET Awards 2019” จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีจ่ ดั ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และวารสารการเงินและธนาคาร โดยเอ็มเอฟซี ได้รบั รางวัลประเภท บริษทั จดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินงานยอดเยีย่ ม
(Best Company Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และ
รางวัลยอดเยีย่ ม Deal of the Year การเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็นครัง้ แรกของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย
(TFFIF) ทั้งนี้ ยังได้รับรางวัลประเภท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company Awards)
• Dennis Lim, CEO of MFC Asset Management, represents the company in receiving 2 awards from Dr. Pakorn
Peetathawatchai, President of the Stock Exchange of Thailand, at the SET Awards 2019, including The Best Company
Performance Award: Market Capitalization of less than THB 3 Billion and The Best Deal of the Year Award: Thailand
Future Fund (TFFIF). The company was also nominated for The Outstanding Asset Management Company Award.
The awards reinforce the company’s reputation as Thailand’s leading asset management firm with outstanding performance.

พิธีลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline)
ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESG
• คุ ณ สุ เ มธา ลิ่ ว เฉลิ ม วงศ์ รองกรรมการ
ผู ้ จั ด การและประธานเจ้ า หน้ า ที่ ก ารลงทุ น
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วม
พิ ธี ล งนามแนวปฏิ บั ติ “การระงั บ ลงทุ น ”
(Negative List Guideline) ในบริ ษั ท
จดทะเบี ย นที่ มี ป ั ญ หา Environmental,
Social and Governance (ESG) โดย
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
เป็นผู้ริเริ่มผลักดันความร่วมมือพร้อมกับ
นักลงทุนสถาบัน รวม 32 ราย เพื่อยกระดับ
การลงทุนของประเทศไทยสู่การลงทุนอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Investment)
ตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
• Bangkok, Thailand - August 15, 2019: Sumetha Lewchalermwong, Deputy Chief Executive Officer and Chief Investment
Officer of MFC Asset Management, joined forces with 32 institutional investors in the Negative List Guideline scheme.
The move is aimed at upgrading capital market standards by pushing environmental, social and governance (ESG)
principles with responsible investment practices.
รายงานประจ�ำปี 2562
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SET in the City 2019

• ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการหัวหน้า
สายงานการตลาด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมบูธของ
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดย คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท (คุณธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี,
คุณนริศรา อมาตยกุล และคุณเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์) ร่วมต้อนรับในงาน SET in the City 2019 “เลือกสร้างความมั่นคั่ง ในแบบที่ใช่..
สไตล์คณ
ุ ” พร้อมการเปิดตัวช่องทางการซือ้ กองทุนแนวใหม่ QR Purchase และ Application MFC FUNDS ทัง้ นี้ คุณสุเมธา ลิว่ เฉลิมวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ได้รับเชิญเป็น วิทยากรร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Global Economic and
Investment Outlook 2020” และน�ำทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเอ็มเอฟซีให้ค�ำแนะน�ำ ด้านการวางแผนการลงทุนแก่ผู้ที่สนใจที่บูธ
เอ็มเอฟซี B3-B4 เมื่อวันที่ 14 -17 พ.ย. 62 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ที่ผ่านมา
• MFC’s management executives, Dennis Lim CEO,Tanasak Krishnasreni, Chareonchai Lengsiriwat and Narisara
Amatayakul welcomed SET’s top executives, Dr. Pakorn Peetathawatchai and Dr. Rinjai Chakornpipat as they made
a brief visit to the MFC exhibition booth at SET in the City 2019. This year, MFC launched 2 new services to make fund
purchasing easier: QR Purchase and MFCFUNDS mobile app. Additionally, Sumetha Lewchalermwong, MFC’s Deputy
Chief Executive Officer and Chief Investment Officer represented the company in joining the JKN CNBC discussion
panel on Global Economic and Investment Outlook 2020 together with an analyst from a leading securities firm.

งานสัมมนา MFC Investment Forum ครั้งที่ 21

“Investing in Thailand - Facing the next decade เผชิญความท้าทายการลงทุนในทศวรรษหน้า”

• ดร.ณรงค์ ชั ย อั ค รเศรณี ประธาน
กรรมการบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ปาฐกถาพิเศษ
ในงานสัมมนา เรื่อง “เผชิญความท้าทาย
การลงทุ น ในทศวรรษหน้ า ” จั ด โดย
บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย
วิ ท ยากร ได้ แ ก่ คุ ณ บุ ญ ชั ย โชควั ฒ นา
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการร่วม และคุณสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบัน ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
• Dr. Narongchai Akrasanee, Chairman of the Board of Directors, MFC Asset Management Public Company Limited
(“MFC”) gave the keynote speech during the seminar entitled “Investing in Thailand - Facing the next decade” organized
by MFC at the Grand Hyatt Erawan Bangkok. The seminar included a panel discussion on investing in the current
market environment with Mr. Boonchai Chokwatana Chairman of Saha Pathanapibul Public Company Limited,
Dr. Soraphon Tulayasathien Senior Executive Vice President (SEVP), Head of Corporate Strategy Division, the Stock
Exchange of Thailand, Mr. Dennis Lim President of MFC and Mr. Sumetha Lewchalermwong Deputy CEO/CIO of MFC
as panelists.
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ทีโอที วางใจให้เอ็มเอฟซีบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

• บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว ลงนามในสัญญา
แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) เป็ น บริ ษั ท จั ด การกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ โดย
นายมนต์ชัย หนสูง (ล�ำดับที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และคุณเดนนิส ลิม (ล�ำดับที่ 4 จาก
ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ซึ่ง ทางเอ็มเอฟซี ได้รับ
ความไว้ ว างใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น วาระที่ 2 ติ ด ต่ อ กั น ตั้ ง แต่
1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยมีมูลค่ากองทุน
กว่า 14,000 ล้านบาท และสมาชิกกว่า 13,000 ราย
• Bangkok, Thailand, September 19, 2019 - TOT Public Company Limited appointed MFC Asset Management Public
Company Limited to manage the Company’s provident fund for the second time in a roll. The signing ceremony held
at the TOT headquarters was presented by Monchai Noosong, President of TOT (3rd left) and Dennis Lim, CEO of MFC
Asset Management (4th left). The firm is expected to manage a total fund size of over THB14 billion for over 13,000 TOT
employees.

Investment Chef

• เชฟคุณนนท์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และประธานเจ้ า หน้ า ที่ ก ารลงทุ น น� ำ ที ม
ผู้จัดการกองทุน เชฟพี่ผึ้ง เชฟพี่ชาคริต
เชฟอาจารย์ โ จ้ และเชฟอาจารย์ เ จี ย ง
ใส่ผ้ากันเปื้อนร่วมปรุงเมนูฟิวชั่นสุดพิเศษ
แนะน�ำกองทุนจานเด็ดแสนอร่อย กองทุน
เอ็มเอฟซี อินคัม พลัส (M-INCOMEAI)
ซึ่งมีส่วนผสม และกลยุทธ์ที่น่าสนใจ เหมาะกับสภาวการณ์ลงทุนในปัจจุบัน พร้อมเผยเคล็ดลับการปรุงเมนูกองทุนเด็ด จากทีมผู้จัดการ
กองทุนที่ มีประสบการณ์ท�ำงานอย่างมืออาชีพ และทีมบริหารกองทุนที่มีความแข็งแกร่ง
• Sumetha Lewchalermwong, Deputy Chief Executive Officer and Chief Investment Officer, takes his tie off, wears an
apron, and brings everyone to the world of MFC’s delicious fusion fund, M-INCOMEAI. Also meet other experienced
head chefs who have worked hard to not just make the fund management team strong, but one of the strongest in the
industry.
รายงานประจ�ำปี 2562
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MFC Movie for you: Maleficent the mistress of Evil

• คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และคุณนริศรา อมาตยกุล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายวางแผน
การลงทุน ร่วมต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร่วมกิจกรรม MFC Movie For You รับชมภาพยนตร์ เรื่อง Maleficent the Mistress of Evil
ซึ่งจัดขึ้น เพื่อขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ไว้วางใจให้เอ็มเอฟซีบริหารเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง ณ Major Cineplex @ Siam Paragon
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ท่าน
• Dennis Lim, CEO and Narisra Amartayakul, Executive Vice President of Investment Planning welcomed over 200 clients
to MFC Movie for You: Maleficent the Mistress of Evil. The event was held at Major Cineplex, Siam Paragon on Sunday,
October 20, 2019.

MFC Fun(d) Family 3/2562 “เพ้นท์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน” TOTE BAG PAINTING

• คุณนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการ
ผู ้ จั ด การ ฝ่ า ยวางแผนการลงทุ น
ส่ ว นบุ ค คล เข้าร่วมถ่า ยภาพที่ร ะลึก
กั บ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ในกิ จ กรรม
เพ้ น ท์ ก ระเป๋ า ผ้ า ลดโลกร้ อ น (Tote
Bag Painting) โดยมีวิทยากรได้แก่
คุณนิตยา วิมานรัตน์ มาให้ความรู้ และ
เทคนิคแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับเทคนิคการเพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน การจัดองค์ประกอบการระบายสีสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ
รวมถึงเทคนิคการระบายสีแบบไล่เฉดสีอย่างไรให้ลวดลายสวยงามและมีความน่าสนใจมากขึ้น
• Narisara Amatayakul, Executive Vice President of Investment Planning Department observed the tote bag painting class
as part of the Fun(d) Family program provided for MFC clients. Led by Nittaya Wimanrat, the program instructor, clients
enjoyed discovering how easy and fascinating it was to create their own unique tote bag using just fabric crayons.
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บุคลากร
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 311 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ จ�ำนวน 1 คน สังกัดกรรมการผู้จัดการ จ�ำนวน
3 คน สายบริหารกองทุน จ�ำนวน 44 คน สายการขายและการตลาด จ�ำนวน 132 คน สายกลยุทธ์องค์กร จ�ำนวน 15 คน สายปฏิบัติ
การลงทุน จ�ำนวน 85 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 4 คน ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน จ�ำนวน
4 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป จ�ำนวน 18 คน และฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท จ�ำนวน 5 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานในการรับสมัครและจ้างงานโดยเคร่งครัดทุกประการ โดยก�ำหนดอัตราค่าจ้าง
ไม่ตำ�่ กว่าค่าจ้างแรงงานขัน้ ต�ำ่ ตามกฎหมายก�ำหนด ซึง่ อัตราค่าจ้างของบริษทั มิได้กำ� หนดไว้ตายตัวแต่มกี ารปรับขึน้ ตามผลงานของ
พนักงานในแต่ละปี
ส�ำหรับในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวมผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 385.06 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน
โบนัส และเงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการให้สวัสดิการเพิ่มเติมในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. เงินพิเศษทีผ่ กู กับผลงาน เช่น โบนัสจากการท�ำงานที่ได้เกินเป้าหมาย รางวัลโครงการพนักงานเกียรติยศดีเด่น ค่าคอมมิชชัน่
ตามสัดส่วนการขาย เป็นต้น
2. เงินพิเศษที่เกี่ยวกับลักษณะงาน เช่น ค่าท�ำงานในวันหยุด เบี้ยขยัน เป็นต้น
3. ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงค่าท�ำงานล่วงเวลา เป็นต้น
ทังนี้ อัตราค่าจ้างของพนักงานแต่ละคนอาจแตกต่างกันตามผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล โดยไม่พจิ ารณาถึงความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ ความพิการ หรือถิ่นก�ำเนิด
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
โดยสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
1. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพ (มีจัดประกันสุขภาพให้แก่ คู่สมรสและบุตรด้วย)
3. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
4. การตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงาน
5. สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตาของพนักงาน
6. เงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน
7. โครงการพนักงานเกียรติยศดีเด่น
8. โครงการพนักงานเกียรติยศอายุงาน
9. การสัมมนาพนักงานประจ�ำปี
10. การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ประจ�ำปี
11. การจัดงานทอดกฐินประจ�ำปี
12. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
13. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีห้องออกก�ำลังกายและสนับสนุนการออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ
ทั้งในที่ท�ำงานและภายนอกสถานที่ท�ำงาน เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมโยคะ ชมรมปิงปอง และชมรมแบดมินตัน

การพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการก�ำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงานได้
เข้ารับการอบรมสัมมนา โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มาให้ความรู้ รวมทัง้ ให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้ความส�ำคัญในการให้พนักงานปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
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Human Resources
As the end of 2019, there were 311 employees in the Company consisting of 1 President, apart from the said, there
were also some employees joining other units/divisions, including 3 persons for the President Office, 44 persons for Fund
Management Division, 132 persons for Sale and Marketing Division, 15 persons for Corporate Strategy Division, 85 persons
for Fund Operation Department, 4 persons for the Internal and IT Audit Department, 4 persons for Compliance Department,
18 persons for Human Resource and General Administration Department and 5 persons for Corporate Accounting and
Finance Department.

Total Staff Remuneration

The Company has complied with the laws and regulations in relation to the recruitment and employment strictly in all
respects, which is generally not less than the minimum wage by laws. However, the Company’s minimum-base wages are
not a fixed rate, the wages will be adjusted in accordance with the employee’s performance each year.
In 2019, the Company’s expenses in terms of staff remuneration (including all executives) were Baht 385.06 million
(paid through fixed salaries, bonuses, and contribution of provident fund). The Company also provided additional welfares
in various forms as follows;
1. Extra money according to the performance such as bonus for achieving target, the honored award for the best
employee, commission from sale portion and etc.
2. Extra money relating to working nature, such as, pay for work on holidays, diligence allowance and etc.
3. Other benefits, such as, travelling expenses for working outside either local area or foreign countries, overtime
pay and etc.
In this regard, the wage of each employee may different from others based on performance of each employee without
regard to the difference of race, color, religion, gender, age, nationality, citizenship, sexual orientation, disability or origin.
In addition to those prescribed by laws, the Company also regularly provided its employees and their families’ welfare
and safety, apart from those specified by laws, for good living qualities during the continually changing of economic
circumstances. Currently, the welfare and interests of employees are as follows:
1. Provident fund
2. The annual insurance on health, accident, and life contracts for the benefits of the employees and their families
3. Vaccine program for protecting contagious disease
4. Annual health check-up campaign
5. Dental and optical welfare
6. Subsidy for educational support of the employees’ children
7. The honored award for the best employee
8. The honored award for the most loyalty employee
9. Annual company seminar
10. New year party
11. Annual merit (Thod Kathin) Ceremony
12. The employees’ creativity, management and development skill supporting activities
13. The employees’ health supporting activities by providing fitness room and supporting various exercising program
both inside and outside the workplace such as football club, yoga club, table tennis club, and badminton club.

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 highlighted all
employees to perform their duties in compliance with the Good Corporate Governance Principles and business ethics.
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ในปี 2562 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 49 หลักสูตร ตามแผนการพัฒนาพนักงาน หรือคิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมง
อบรมรวมทัง้ หมด 3,542.30 ชัว่ โมง ซึง่ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบริษทั จ�ำนวนทัง้ สิน้ 4 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก
จ�ำนวนทั้งสิ้น 45 หลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.3 ล้านบาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 286 คน
ซึ่งในจ�ำนวนนี้พนักงานหลายคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร เมื่อคิดค�ำนวณเป็นจ�ำนวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ
1.63 วันต่อคนต่อปี โดยบริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
จ�ำนวนชั่วโมง
การฝึกอบรมเฉลี่ย
หลักสูตร
กลุ่มพนักงานเป้าหมาย ทั้งหมดต่อคน
เป้าหมายการจัดหลักสูตร
1. จัดให้มหี ลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของ พนักงานทุกระดับ
4.18
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพพนั ก งานใน
บริษัทโดยเน้นความรู้ด้าน Management
ความรู้ด้านการจัดการ การท�ำงาน
Skills, Business Conceptual Skills และ
เป็นทีม และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
Technical Skills
การปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีการอบรมและท�ำการทดสอบเรื่อง พนักงานทุกระดับ
3
เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
จรรยาบรรณและความรูท้ เี่ กีย่ วกับกฎหมาย
และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎ
ธุรกิจหลักทรัพย์ การต่อต้านการคอรัปชั่น
ระเบียบ และข้อบังคับของทางการ
และเรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการ
ป้องกันการก่อการร้าย
3. จัดให้มกี ารอบรมเรือ่ งการสร้างความตระหนัก พนักงานทุกระดับ
3
เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
และปฏิบตั งิ านได้ถกู ต้อง ตามกฎระเบียบ
(Security Awareness Training)
และข้อบังคับของทางการ
4. จัดส่งพนักงานเข้ารับการศึกษา อบรม และ พนักงานทุกระดับ
5.34
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของพนั ก งาน
ดูงานกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ทั้งใน
ในความรู้ต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ประเทศและต่างประเทศ
ต่างประเทศ
5. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ พนักงานทีต่ อ้ งใช้ความรู้ มีพนักงานยื่น เพือ่ ให้พนักงานมีความรู้ และได้รบั
ของพนักงาน โดยบริษทั ได้ให้การสนับสนุน ในการปฏิ บั ติ ง านตาม ความจ�ำนงขอรับ ใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
ต�ำแหน่งหน้าที่ (พิจารณา และได้รับทุน ตามต�ำแหน่งหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
5.1 หลักสูตร Chartered Financial Analyst ให้ทุนรายบุคคล ตาม จ�ำนวน 3 ราย
หน้าที่และต�ำแหน่ง)
(CFA)
5.2 หลักสูตร Certified Investment and
Securities Analyst (CISA)
5.3 หลักสูตร Financial Risk Manager
(FRM)
5.4 หลักสูตร Chartered Alternative
Investment Analyst (CAIA)
5.5 หลักสูตร Certified Financial Planner
(CFP)
5.6 หลักสูตร Certified Internal Auditor
(CIA)
5.7 หลักสูตรอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
อนึ่ง นอกจากที่บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วพนักงานยังใช้
เป็นความรู้ในการเข้ารับการทดสอบและขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย
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In 2019, the Company has organized 49 training courses or equivalent to 3,542.30 hours, in total, for the employees
in accordance with the human resource development plan, comprising 4 internal courses and 45 external courses at the
combined cost of 2.3 Baht million. The number of participants was 286 persons, which meant some employees attended
more than one course over the year and the average training ratio for each staff was at 1.63 day per person per year.
The Company’s activities in connection with the human resources development were as follows:
Average Total
Training Hour
Training Program
Target Employee
per person
Objective of the Training Program
1. Standard training programs
Employees in every
4.18
To increase efficiency of employees’
especially in the management level
knowledge in management, teamwork
skills, business conceptual
and related skills in performing duties.
skills, and technical skills
2. The training and testing on
Employees in every
3
To provide employees with the
securities business ethics and level
knowledge, understanding and to
related laws as well as
ensure their operation to comply with
anti-corruption, anti-money
the rules and regulations of the official.
laundering and anti-terrorism
3. Arrangement of Security
Employees in every
3
To provide employees with the
Awareness Training
level
knowledge, understanding and to
ensure their operation to comply with
the rules and regulations of the official.
4. Sending the employees to
Employees in every
5.34
To increase efficiency of employees’
study, train and attend the
level
knowledge both in the domestic and
business visiting with the
foreign countries.
reputation financial institutions
both domestic and foreign
5. To increase learning
Considering a
3 employees To enable the employees to qualify with
opportunities of employees
scholarships for
applied and knowledge and acquire a license
and develop their potentialities employees individually
received required for the position as assigned.
by providing scholarships for as required for
scholarship
the following programs:
performing their
5.1 Chartered Financial
position and duties
Analyst (CFA) program
5.2 Certified Investment and
Securities Analyst (CISA)
program
5.3 Financial Risk Manager
(FRM) program
5.4 Chartered Alternative
Investment Analyst (CAIA)
program
5.5 Certified Financial Planner
(CFP) program
5.6 Certified Internal Auditor
(CIA) program
5.7 Other program which the
Company think fit for its
business
In this connection, the Company also supported the employee’s examinations on those programs for acquiring licenses
relating to the Company’s business.
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สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่พนักงาน ทั้งที่ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ และประจ�ำที่ส�ำนักงานสาขาต่างๆโดยจัดให้มี
โปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสมตามช่วงอายุของพนักงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงพนักงาน
อายุ ต�่ำกว่า 35 ปี, และ ช่วงพนักงานอายุ 35 ปีขึ้นไป พนักงานสามารถเลือกตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลชั้น
น�ำต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ในจังหวัดที่ตั้งของส�ำนักงานที่พนักงานปฏิบัติงานอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประกันสุขภาพ
กลุ่มแบบรายปีเพื่อให้การคุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานในยามเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาการท�ำงานให้แก่บริษัท จัดให้มี
ห้องพยาบาลในสถานประกอบการเพื่อพักชั่วคราวกรณีมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย และยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั ด้วย อาทิ การจัดให้มกี ารฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเพิม่ เติมในช่วงทีม่ คี วามสุม่ เสีย่ งต่อการระบาดของโรค เป็นต้น
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท*
2562
2561
2560
ลาป่วย (ร้อยละ)
76.30
77.04
75.94
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (ร้อยละ)
อื่นๆ (ร้อยละ)
23.70
23.35
24.06
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
4.62
4.57
4.23
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (ราย)
*หมายเหตุ: ข้อมูลตามตารางค�ำนวณจากจ�ำนวนพนักงานรวมของแต่ละปี (รวม เข้า-ออก ระหว่างปี)
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Occupational Health and Safety
Generally, the Company provides annual health check-up program with a variety and appropriation for each group of
age, dividing into 2 groups in total, namely a group of employee under 35 years and above 35 years. By this program,
the employees have an option to choose their health check-up program with any leading Hospital with international standard
located within provincial areas where each employee works. The Company also provides an additional group health
insurance on a yearly basis for any sickness during their work for the Company, a nursing room within a business place
for any minimal sickness and updates the welfares to be proper with current situations, such as, an additional provision of
vaccine for communicable diseases during a vulnerable outbreak period.
Staff Health and Safety Information
Proportion of average leave days of staff classified by type*
2019
2018
2017
Sick Leave (percentage)
76.30
77.04
75.94
Work related injury and sick leave (percentage)
Others (percentage)
23.70
23.35
24.06
Number of average sick leave days (days/person)
4.62
4.57
4.23
Work related accident death (persons)
*Remark: Information in the above table is calculated from the total number of the Company’s employees of each year (included in-out
during the year)
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การควบคุมภายใน
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่ ง โดยเล็งเห็นว่ากระบวนการควบคุมภายในทีด่ จี ะส่งผลให้บริษทั สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และ
การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประยุกต์ ใช้ตามกรอบแนวทางควบคุมภายในของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 5 ส่วน ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร
2) การประเมินความเสี่ยง
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5) ระบบการติดตาม
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คณะกรรมการได้พิจารณา และรับทราบผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตามผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจ�ำปี 2562 คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ�ำกัด หรือผู้สอบบัญชี
ท่านอื่นภายในส�ำนักงานเดียวกัน โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 โดยได้แสดงความเห็นสรุปว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานประจ�ำปี 2562
160

Internal Control
The Company has given an important of internal control continuously, by recognizing that a good internal control
process will result in the Company’s capability in operating business with effectiveness and goal achievement and will also
prevent damages, the wrongful exploitation and a possible fraud. The Company, therefore, arranges a concise, appropriate,
sufficient and efficient internal control system which is applied in accordance with a controlling framework of COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) comprising of 5 material parts as follows:
1) Corporate Internal Control
2) Risk Assessment
3) Operational Control
4) Information System and Data Communication
5) Tracking System
The Board of Directors by the Board of Directors meeting No. 1/2020 on 23 January 2020 have considered and
acknowledge the assessment results of the Company’s internal control system and have an opinion that the Company has
a proper and sufficient internal control system according to the assessment results of the Audit Committee.

The Opinion of the External Auditor
The Company’s external auditor, Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant Registration No.4917 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant Registration No.3787 or Mr. Udom Thanuratpong, Certified
Public Accountant Registration No.8501 or Miss Chutima Wongsaraphanchai Certified Public Accountant Registration
No.9622 of PV Audit Co., Ltd., or any other auditor within the same company, had examined the Company’s financial
statements for the year 2017 and stated in the auditor’s report which signed by Mr. Udom Thanuratpong, Certified Public
Accountant Registration No.8501 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 31st December 2019.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเอื้ออ�ำนวย
ต่อกระบวนการปฏิบตั งิ านทีด่ เี กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีก�ำหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 12 ครัง้ และได้เสนอรายงานต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร 4 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร
เข้าร่วมด้วย 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานและดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และพิจารณา
ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแลให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
3. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2562 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. พิจารณาสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาและจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกัน
6. พิจารณาประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจ�ำปี 2562 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ
7. พิจารณารายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
8. เข้าร่วมแสดงความเห็น ร่วมกับผู้บริหารส�ำนักงาน ก.ล.ต. ในการก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ด้าน IT Security และ Cyber Security
9. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการหารือถึงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการประสานการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2562 เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนุมัติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งส�ำนักงานบริษัท
พีวี ออดิท จ�ำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส�ำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�ำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมาย และมีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึง
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วน
			
			
			

(ดร. โชคชัย อักษรนันท์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปี 2562
162

Report of the Audit Committee
The Audit Committee of MFC Asset Management Public Company Limited has been appointed by the Board of Directors.
Each member of the Audit Committee is an independent director whose qualifications are appropriate and in compliance
with the regulations stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and Exchange Commission
for the effectiveness of Good Corporate Governance. Currently, the Audit Committee consists of 3 independent directors
whereby the First Senior Vice President of Internal and IT Audit Department serves as the Audit Committee’s Secretary.

The meeting of the Audit Committee shall be held at least once a month.
In 2019, the Audit Committee held the 12 meetings and proposed reports to every meeting of the Board of Directors.
Also, the Committee mutually held the 4 meetings with the executives, 1 meeting with the Risk Management Committee
and 4 meetings with the Auditor without attendance of Executives.
The Audit Committee has performed its obligations under the Scope Duties and Responsibilities of the Audit Committee
authorized by the Board of Directors as follows:
1. Audit and monitor the Company to have an appropriate and sufficient internal control and audit system including
the disclosure of information in compliance with related laws and regulations.
2. Consider the audited reports regarding each departments, to report the performance of the Compliance Department
and to monitor the consequences after giving comments.
3. Consider and audit the financial statement for the quarter and financial statement for the year 2019, whereby the Committee
reached its opinion in accordance with the auditor that the financial statement of the Company and subsidiaries are
correctly prepared in its material content according to the accredited accounting standard.
4. Audit the Company’s performance to be in accordance with the laws on securities and exchanges, regulations of
the Stock Exchange of Thailand, the Office of the Securities and Exchange Commission and other laws pertaining
to business of the Company.
5. Consider and arrange information disclosure in relation to person(s) or juristic person(s) who may cause a conflict of
interest and connected transactions.
6. Consider and assess an internal audit system of the Company for the year 2019 in accordance with the internal system
assessment form of the SEC Office to ensure that the Company’s internal control system is appropriate and enough.
7. Consider the audited report regarding execution of the anti-bribery and corruption policy and report the same to the Board
of Directors.
8. Participate in comments together with executives of the SEC Office for setting a framework for supervision and
management in term of information technology, roles and responsibilities of the Board of Directors and the management,
IT Security and Cyber Security.
9. Attend the meetings together with the Risk Management Committee for discussions on coordination between the Audit
Committees and the Risk Management Committee, including operating officers, such as officers in the Internal Audit
Department, Compliance Department and Risk Management Department, which has continuously coordinated for
operation on the relevant parts.
10. Consider and nominate a person(s) for being the Company’s auditor, as well as suggest the audit fee, for the year 2019
in order to propose the same to consideration of the board of directors meeting for proposing the shareholder meeting’s
approval. With regard to the past performance, independence, and the proper audit fee, the Audit Committee agreed
to propose the appointment of Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant Registration No.4917 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant Registration No.3787 or Mr. Udom Thanuratpong, Certified
Public Accountant Registration No.8501 or Miss Chutima Wongsaraphanchai Certified Public Accountant Registration
No.9622, each of which from PV Audit Co., Ltd., or other auditors of the same audit firm, as the Company’s auditor for
the year 2019. In this regard, it is the Audit Committee’s opinion that such proposed auditors 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.
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(Dr. Chokchai Aksaranan)
Chairman of the Audit Committee

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 12 ครั้ง และเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหาร 4 ครัง้ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี 4 ครัง้ โดยไม่มผี บู้ ริหาร
เข้าร่วม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ล�ำดับ ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1 ดร. โชคชัย อักษรนันท์
2 ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
3 นายพชร ยุติธรรมด�ำรง
4

ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน
(ครั้ง)
ครั้งที่ประชุม
รวม
12
12
12/12
11
12
11/12
11
11
11/11
1

1
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1/1

หมายเหตุ

ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
วันที่ 24 มกราคม 2562
ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
วันที่ 24 มกราคม 2562

Audit Committee’s Meeting
In the year 2019, there were 12 meetings of the Audit Committee. The reports in relation to such meetings have been
presented to the Board of Directors. In addition, the Audit Committee attended 4 meetings with the Executives, 1 meeting
with the Risk Management Committee, and also attended 4 meetings with the Company’s auditor without attendance of
Executives. Details of the attendance of the Audit Committee’s member are as follow:
NO.
1

Name
Dr. Chokchai Aksaranan

Audit Committee Attendance Record
Attendance Amount
Total
12
12
12/12

Remark

2

Dr. Vikrom Koompirochana

11

12

11/12

3

Mr. Pachara Yutidhammadamrong

11

11

11/11

Since 24 January 2019

4

Dr. Boonlue Prasertsopar

1

1

1/1

Until 24 January 2019
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) (MFC) และบริษทั ย่อย - บริษทั เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (MFH) - บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (MFCA) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2562
สามารถสรุปได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ลักษณะความสัมพันธ์
1. ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MFC
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
(GHB)
รายใหญ่ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10% ของทุน
จดทะเบียน

3. ธนาคารทหารไทย (TMB) เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10% ของทุน
จดทะเบียน

รายการระหว่างกัน
MFC
MFH
MFCA
ฝากเงินกับ
GSB
(ออมทรัพย์)
ฝากเงินกับ
GHB
(ประจ�ำ(3))
ฝากเงินกับ
GHB
(ประจ�ำ)
ฝากเงินกับ
GHB
(ประจ�ำ)
ฝากเงินกับ
TMB
(กระแสรายวัน)
-

-

มูลค่า1 ข้อมูลอื่น2
1,035.51 อ = 0.37%
บาท
0.24 อ = 0%3
ล้านบาท
15.00 อ = 1.80%
ล้านบาท
3.21 อ = 1.40%
ล้านบาท
0.08 อ = 0%
ล้านบาท

ฝากเงินกับ 7,450
TMB
บาท
(กระแสรายวัน)

อ = 0%

หมายเหตุ :
1
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2
อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
3
อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.00%) ส�ำหรับเงินฝากเพื่อค�้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสวัสดิการ
ของพนักงานบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันโดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ในการท�ำธุรกรรมดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทได้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ในธุรกรรมนั้น
รายละเอียดของรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจ�ำปี 2562
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Connected Transactions
Transactions with connected parties conducted by MFC Asset Management Public Company Limited (MFC) and its subsidiary
MF Holdings Company Limited (MFH), MFC Advisory Company Limited (MFCA) in 2019 are summarized in the table below:
Name of
connected party
1. Government
Savings Bank
(GSB)
2. Government
Housing Bank
(GHB)

Relationship with MFC
Major shareholder

Type of transaction with
MFC
MFH
Saving Deposit
with GSB

MFCA
-

Transaction Other
Value1 Information2
1,035.51 i = 0.37%
Baht

One of MFC’s major
shareholders
(Ministry of Finance)
held more than 10%
of GHB’s registered
capital

Fixed3
Deposit with GHB

-

-

0.24
Million Baht

Fixed Deposit
with GHB
-

-

-

-

3. Thai Military Bank One of MFC’s major
(TMB)
shareholders
(Ministry of Finance)
held more than 10%
of TMB’s registered
capital

Current Account
with TMB

-

Saving
Deposit
with GSB
-

15.00
i = 1.80%
Million Baht
3.21
i = 1.40%
Million Baht

-

-

Current
Account
with TMB

i = 0%3

0.08
Million Baht

i = 0%

7,450.00
Baht

i = 0%

Notes :
1
Value as at 31 December 2019.
2
i = Annual rate of interest, year-end average
3
i = GHB’s 1-year fixed deposit rate (currently 0%) applied to deposits for guarantee of housing loans to MFC’s employees which are
part of MFC’s employee benefits package

Connected-party transactions are undertaken in the best interest of the Company. The above transactions were
necessary and reasonable and were conducted in the best interest of the Company on an arm’s length basis. In addition,
these transactions were approved by persons having no beneficial interest therein.
Details of transactions with related parties for more information, please refer to the notes to the financial statements
for 2019.
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การถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการและคณะจัดการ
HOLDING OF THE COMPANY’S SHARES BY DIRECTORS
AND THE MANAGEMENT
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้งถึงการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและคณะจัดการของบริษัท ในปี 2562 (ปิดสมุดทะเบียน
ณ 30 ธันวาคม 2562) เป็นดังนี้
The Company has a policy to let the directors notify the acquisition and disposal of the Company’s shares in accordance
with the regulator’s related requirements. In this regard, information in relation to the holding of the Company’s shares by
the directors and the management for the year 2019 (closing of share registration book on 30th December 2019) are as follows:
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2561
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2562) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 28 ธันวาคม 2561)
Number of MFC Shares Held in 2019 Number of MFC Shares Held in 2018
(Closing of the Share Registration (Closing of the Share Registration
รายชื่อ
Book on 30th December 2019)
Book on 28th December 2018)

คณะกรรมการ/Board of Directors
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Dr. Narongchai Akrasanee
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
2 ดร. โชคชัย อักษรนันท์
Dr. Chokchai Aksaranan
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
Mr. Sadawut Teachaubol
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
4. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
General Lertrat Ratanavanich
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
6. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
Miss Chularat Suteethorn
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
7. ดร. พรชัย ฐีระเวช
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 12 พ.ย. 62)
Dr. Pornchai Thiraveja
(Since 12 Nov 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)

-

-

-

-

60,060

60,060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รายชื่อ
8. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
14 มิ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62)
Mr. Boonchai Charassangsomboon
(Since 14 Jun 2019 - 20 Dec 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
9. นายน�ำพร ยมนา
Mr. Numporn Yommana
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
10. นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
Mr. Therdtham Suvichavorraphan)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
11. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
Dr. Vikrom Koompirochana
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
12. นายพชร ยุติธรรมด�ำรง
Mr. Pachara Yutidhammadamrong
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
13. นายลิม ชอง บุน เดนนิส
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
Mr. Lim Chong Boon Dennis
(Until 19 Dec 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
14. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 24 ม.ค. 62)
Dr. Boonlue Prasertsopar
(Until 24 Jan 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
15. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 18 เม.ย. 62)
Mr. Pitsanu Vichitcholchai
(Until 18 Apr 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2561
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2562) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 28 ธันวาคม 2561)
Number of MFC Shares Held in 2019 Number of MFC Shares Held in 2018
(Closing of the Share Registration (Closing of the Share Registration
Book on 30th December 2019)
Book on 28th December 2018)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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16. นางสาวประภา ปูรณโชติ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 6 ก.ย. 62)
Miss Prapa Puranachote
(Until 6 Sep 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)

คณะจัดการ/The Management

1. นายลิม ชอง บุน เดนนิส
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ธ.ค. 62)
Mr. Lim Chong Boon Dennis
(Until 19 Dec 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
2. นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 4 มี.ค. 62)
Mr. Sumetha Lewchalermwong
(Since 4 Mar 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
3. นายธนศักดิ์ กฤษณะเศรณี
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
1 ก.ค. 62 - 2 ม.ค. 63)
Mr. Tanasak Krishnasreni
(Since 1 Jul 2019 - 2 Jan 2020)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
4. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
Mrs. Pannarat Bhanpato
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
5. นางรจิตพร มนะเวส
Mrs. Rachitporn Manawes
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
6. นายชาคริต พืชพันธ์
Mr. Chakrit Puechpan
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2561
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2562) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 28 ธันวาคม 2561)
Number of MFC Shares Held in 2019 Number of MFC Shares Held in 2018
(Closing of the Share Registration (Closing of the Share Registration
Book on 30th December 2019)
Book on 28th December 2018)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

-

-
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7. นายกิตติคม สุทธิวงศ์
Mr. Kittikhom Suthiwong
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
8. ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 18 ม.ค. 62)
Dr. Chareonchai Lengsiriwat
(Since 18 Jan 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
9. นางสาวนริศรา อมาตยกุล
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 18 ม.ค. 62)
Miss Narisara Amatayakul
(Since 18 Jan 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
10. นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ก.พ. 62)
Mr. Anupong Chanchiredrasmee
(Since 1 Feb 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)
11. นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 2 ส.ค. 62)
Mr. Prasit Pornpatimakorn
(Since 2 Aug 2019)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(Spouse and minor children)

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2562
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2561
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2562) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 28 ธันวาคม 2561)
Number of MFC Shares Held in 2019 Number of MFC Shares Held in 2018
(Closing of the Share Registration (Closing of the Share Registration
Book on 30th December 2019)
Book on 28th December 2018)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษทั ในปี 2562 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา บริษทั มีกำ� ไรสุทธิลดลง โดยในด้านรายได้เพิม่ ขึน้
จากปีทผี่ า่ นมาเล็กน้อย แม้วา่ สภาพเศรษฐกิจ และการลงทุนภายในประเทศยังมีอตั ราการขยายตัวลดต�ำ่ ลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยรายได้หลัก
มาจากการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่เดิม และสามารถจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะการขยายการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งกองทุนรวมใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รวม 8,592 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนีท้ ลี่ งทุนในและต่างประเทศ 9 กองทุน และกองทุนรวมตราสารทุน 3 กองทุน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัท รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 916.57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 913.94 ล้านบาท
ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.29 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ในปี 2562 เท่ากับ 750.57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
706.25 ล้านบาท ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.27 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายในการตั้ง
ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมายแรงงานใหม่ จ�ำนวน 19.29 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2562 ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของบริษัท
ลดลงร้อยละ 22.39 จาก 168.08 ล้านบาท หรือ 1.34 บาทต่อหุ้นในปี 2561 เป็น 130.45 ล้านบาท หรือ 1.04 บาทต่อหุ้น ในปี 2562

สินทรัพย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,328.51 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 4.93 จาก 1,397.33 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561
โดยสินทรัพย์ในปี 2562 ประกอบด้วยเงินลงทุน จ�ำนวน 947.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.32 ของจ�ำนวนสินทรัพย์ทั้งหมด รายการ
เงินสดและเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 126.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.49 ของจ�ำนวนสินทรัพย์ทงั้ หมด และรายการรายได้คา่ ธรรมเนียม
และบริการค้างรับจากธุรกิจกองทุน จ�ำนวน 124.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.34 ของจ�ำนวนสินทรัพย์ทั้งหมด

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
บริษัทมีหนี้สินจ�ำนวน 225.98 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.13 จาก 214.94 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ในขณะ
ที่ส่วนของเจ้าของลดลงร้อยละ 6.75 จาก 1,182.38 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 1,102.53 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562

รายได้
บริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 877.77 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 873.49 ล้านบาท ในปี 2562 หรือ
ลดลงร้อยละ 0.49 ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.65 จาก 33.99 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 40.33
ล้านบาทในปี 2562 และรายได้อื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.88 จาก 2.18 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 2.76 ล้านบาทในปี 2562 มีผลท�ำให้
รายได้รวมของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29 จาก 913.94 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 916.57 ล้านบาทในปี 2562

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ในปี 2562 เท่ากับ 750.57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 706.25 ล้านบาท ในปี 2561 หรือ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.27 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายในการตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมาย
แรงงานใหม่ จ�ำนวน 19.29 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2562

ก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงานของบริษัทในปี 2562 มีก�ำไรสุทธิลดลง จาก 168.08 ล้านบาท หรือ 1.34 บาทต่อหุ้นในปี 2561 เป็น 130.45
ล้านบาท หรือ 1.04 บาทต่อหุ้น ในปี 2562
หมายเหตุ ตัวเลขดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเลขจากงบการเงินรวมของบริษัท
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Operational Performance and Financial Status of the Company
The performance for the year 2019, in general, shows a decrease in profit when comparing with performance of
the previous year. In term of revenue, it slightly increases from the previous year, even though the economic condition and
domestic investment still have the expanding ratio at a low rate gradually. The main revenue of the Company derived from
the management of its existing mutual funds and the establishment of new funds so as to respond demand of the market,
especially expanding investment into foreign funds. Overall, 12 new funds with a combined net asset value of Baht
8,592 million; comprising of 9 fixed income funds investing domestic and global and 3 equity funds.
Total revenue for the year 2019 increased from Baht 913.94 million in 2018 to Baht 916.57 million or equivalent to
0.29 percent higher, while operational expense of the Company in 2019 increased from Baht 706.25 million in 2018 to Baht
750.57 million or equivalent to 6.27 percent higher, resulting from the reserve for benefits of employees according to the
latest implemented employment laws at the amount of Baht 19.29 million in the quarter 2/2019. As a result, the net profit
of the Company decreased at the rate of 22.39 percent from Baht 168.08 million, equivalent to Baht 1.34 per share, in 2018
to Baht 130.45 million, equivalent to Baht 1.04 per share, in 2019.

Assets
As of 31 December 2019, the total assets of the Company were Baht 1,328.51 million, decrease from Baht 1,397.33 million
at the end of 2018, equivalent to 4.93 percent lower. Such assets at the end of 2019 comprised of investment totaling Baht
947.47 million, equivalent to 71.32 percent of total assets, cash and cash equivalents totaling Baht 126.07 million, equivalent
to 9.49 percent of total assets, and accrued fees and service income totaling Baht 124.07 million, equivalent to 9.34 percent
of total assets.

Liabilities and Shareholders’ Equity
At the end of 2019, the total liabilities of the Company increases from Baht 214.94 million at the end of 2018 to Baht
225.98 million, equivalent to 5.13 percent higher, while the Shareholder’s equity also decreased from Baht 1,182.38 million
at the end of 2018 to Baht 1,102.53 million at the end of 2019 which was equivalent to 6.75 percent lower.

Revenues
At the end of 2019 the revenue of the Company arising out of the management fees and service fees decreased from
Baht 877.77 million at the end of 2018 to Baht 873.49 million in 2019 or equivalent to 0.49 percent lower, while interest
and dividend from financial instruments received in 2019 increased from Baht 33.99 million at the end of 2018 to Baht
40.33 million in 2019 or equivalent to 18.65 percent higher. In addition, the Company received other revenue in 2019
increased from Baht 2.18 million at the end of 2018 to Baht 2.76 million in 2019 or equivalent to 26.88 percent higher.
As a result, at the end of 2019, total revenue of the Company increased from Baht 913.94 million at the end of 2018 to
Baht 916.57 million in 2019 or equivalent to 0.29 percent higher.

Expenses
During 2019, operating expenses of the Company increased from Baht 706.25 million in 2018 to Baht 750.57 million,
equivalent to 6.27 percent higher due to the expenses in relation to employees which increase from recording the expenses
as the reserve for benefits of employees according to the latest implemented employment laws at the amount of Baht
19.29 million in quarter 2/2019.
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 901,000 บาท
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
และส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาทและจะต้องจ่าย ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยัง
ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี
บัญชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม - บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบญั ชี
ที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
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Net profit
Due to the Company’s operating in 2019, the net profit of the Company decreased from Baht 168.08 million, equivalent
to Baht 1.34 per share, in 2018 to Baht 130.45 million, equivalent to Baht 1.04 per share, in 2019.
Remarks: The above figures are derived from the consolidated financial statements of the Company.

The Auditor’s Remuneration
The auditor of the Company was the same as of its affiliates, which received the auditing fee as follows:
1. Audit Fee
		 During 2019, the Company and its affiliates paid the audit fee to:
the Company’s and its affiliates’ auditor for the last accounting period at the rate of Baht 901,000 in total; and
the office of auditor, including related person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the Office of the auditor,
for the last accounting period at the rate of Baht -.
2. Non-Audit Fee
		 During 2019, the Company and its affiliates paid the remuneration for the other services to:
the Company’s auditor for the last accounting period at the rate of Baht - in total and the future payment arising
from the unfinished services within the last accounting period at the rate of Baht - in total; and
the office of auditor, including related person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the Office of the auditor,
for the last accounting period at the rate of Baht - and the future payment arising from the unfinished services
within the last accounting period at the rate of Baht - in total.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ ประกอบกับมีการใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการทีม่ เี หตุผลในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปที่ใช้ข้อมูล
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอส�ำหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้อง ครบถ้วนของ
รายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ของส�ำนักงาน บริษทั พีวี ออดิท จ�ำกัด
ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ออกรายงานของผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความน่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายสดาวุธ เตชะอุบล)
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
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The Board of Directors’ Report on Its Responsibility to Financial Report
The Board of Directors is responsible for the consolidated financial statements and the company financial statements
of MFC Asset Management Public Company Limited including financial information as appeared in this annual report.
The financial statements were prepared in accordance with the generally acceptable accounting standard by using the
appropriate accounting policies and consistently adhering with careful discretion and reasonable estimate in preparation.
Besides, significant information was disclosed sufficiently in the notes to the financial statements for the benefit of shareholders
and general investors in a transparent manner.
The Board of Directors has provided and maintained the appropriate and efficient internal control system to reasonably
ensure that the accounting data are accurate, complete, and sufficient to maintain its assets and to prevent fraud and
materially irregular operation.
In this regard, the Board of Directors has appoint-ed the Audit Committee to review the accounting policies, the quality
of the financial reports, the internal control, and internal audit systems. The opinions of the Audit Committee with regard
to the matters, which appear in the Report of the Audit Committee, are already shown in this annual report.
The consolidated financial statements and the company financial statement of the Company have been audited
by the Company’s Auditor, namely PV Audit Co., Ltd. By that auditing, the Board of Directors provided all relevant information
and documents to enable the Auditor to examine and express his opinion in conformity with generally accepted auditing
standards. The Auditor’s opinion, which appears in the auditor’s report, is already shown in this annual report.
The Board of Directors is of the opinion that the overall internal control system of the Company is satisfactory and can
bring about reasonable confidence that the consolidated financial statements and the company financial statements of the
Company for the year ending December 31, 2019 were reliable and prepared in conformity with generally accepted
accounting principles and carried out accurately in accordance with law and all relevant rules and regulations and were
sufficiently disclosed.

(Dr. Narongchai Akrasanee)
Chairman

(Mr. Sadawut Taechaubol)
Acting President
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Company Profile
ชื่อบริษัท :

Company Name :

ส�ำนักงานใหญ่ :

Head Office :

(1) สาขาแจ้งวัฒนะ :

(1) Chaengwattana Branch:

(2) สาขาขอนแก่น :

(2) Khon Kaen Branch :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

MFC Asset Management Public Company Limited
Ground Floor & 21st - 23rd Floor, Column Tower,
No. 199 Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-district,
Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand
Tel : (662) 649-2000
Fax : (662) 649-2100, (662) 649-2111

ชั้น จี และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2649-2000
หมายเลขโทรสาร : 0-2649-2100 และ 0-2649-2111

No. 99 and 99/9, Central Plaza Chaengwattana, 4th Floor,
Room No. 405, Village no. 2, Chaengwattana Road,
Bangtalad Sub-district, Pakkred District,
Nonthaburi Province 11120
Tel : (662) 835-3055-7
Fax : (662) 101-0765

เลขที่ 99,99/9 อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
ห้องที่ 405 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2835-3055-7
หมายเลขโทรสาร : 0-2101-0765
เลขที่ 123 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 ห้องที่ 1149 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4320-4014-6
หมายเลขโทรสาร : 0-4320-4017

No. 123, Complex Plaza 1, Khonkean University, 1st Floor,
Room No. 1149, Mitraparp Road, Nai-Muang Sub-district,
Muang District, Khonkaen Province 40002
Tel : (66) 43-204-014-6
Fax : (66) 43-204-017

(3) สาขาเชียงใหม่ :

(3) Chiang Mai Branch :

(4) สาขาระยอง :

(4) Rayong Branch :

อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (S1)
ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องเลขที่ 3 ซอยหมูบ่ า้ นทัว่ ไป
ถนนสุเทพ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5321-8480-82
หมายเลขโทรสาร : 0-5321-8483

No.239, Chiang Mai University Parking Building-Suthep Road (S1),
1st Floor, Chiang Mai University, Room No. 3,
Soi. Moo Bann Tua Pai, Suthep Road, Suthep Sub-District,
Muang District, Chiang Mai Province 50200
Tel : (66) 53-218-480-82
Fax : (66) 53-218-483

เลขที่ 356/15 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3310-0340-2
หมายเลขโทรสาร : 0-3310-0343

No. 356/15, Sukhumvit Road, Noenphra Sub-district,
Muang District, Rayong Province 21000
Tel : (66) 3310-0340-2
Fax : (66) 3310-0343
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(5) สาขาปิ่นเกล้า :

(5) Pinklao Branch :

(6) สาขาหาดใหญ่ :

(6) Hat Yai Branch :

เลขที่ 7/222 อาคารเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 4
ห้องเลขที่ 426/1 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2014-3150-2
หมายเลขโทรสาร : 0-2014-3153
เลขที่ 18 และ 20 ถนนจุติอนุสรณ์
ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7423-2324-5
หมายเลขโทรสาร : 0-7423-2326

No. 7/222, Central Plaza Pinklao, 4th Floor,
Room No. 426/1, Baromrajachonnee Road,
Arun-Amarin Sub-district,
Bangkok Noi District, Bangkok 10700
Tel : (662) 014-3150-2
Fax : (662) 014-3153
No. 18 and 20, Chuti Anusorn Road,
Hat Yai Sub-district, Hat Yai District,
Songkhla Province, 90110
Tel : (66) 74-232-324-5
Fax : (66) 74-232-326

บริ ก ารสอบถามข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ อั ต โนมั ติ MFC Call Center
(IVR) : 02-649-2000
(IVR) : (662) 649-2000
เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
ประเภทธุรกิจ : การจัดการกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน : 125,615,708 บาท
ทุนช�ำระแล้ว : 125,615,708 บาท
จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย : หุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท
เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001371

Website : www.mfcfund.com
Type of Business : Asset Management
Accounting Period : January 1- December 31
Registered Capital : Baht 125,615,708
Paid-up Capital : Baht 125,615,708
Issue Capital Shares : 125,615,708 ordinary shares
Par Value : Baht 1 per share
Company Registration : 0107536001371
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
Other References
นายทะเบียนหลักทรัพย์

Share Registrar

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ตั้งอยู่ที่ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-009-9000
หมายเลขโทรสาร : 02-009-9991
SET Contact center: 02-009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
Located: 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng Sub-district,
Dindaeng District Bangkok 10400, Thailand
Tel: (662) 009-9000
Fax: (662) 009-9991
SET Contact center: (662) 009-9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
E-mail: SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี

Auditor

ตั้งอยู่ที่ บริษัท พีวี ออดิท จ�ำกัด
เลขที่ 100/19 ชั้นที่ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-645-0080
หมายเลขโทรสาร: 02-645-0020

Located: PV Audit Co., Ltd.
100/19 14th Floors, Vongvanij B Building,
Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District,
Bangkok 10310
Tel: (662) 645-0080
Fax: (662) 645-0020

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
หรือ นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant 4917 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant 3787 or
Mr. Udom Thanuratpong, Certified Public Accountant 8501 or
Miss Chutima Wongsaraphanchai, Certified Public Accountant 9622
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ที่ปรึกษากฎหมาย
Legal Advisors
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
ตั้งอยู่ที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม
ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 21-25
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-636-2000
หมายเลขโทรสาร : 02-636-2111
เว็บไซด์ : www.bakermckenzie.com

Baker & McKenzie Company Limited

Located : 990 Abdulrahim Place,
5th Floor and 21st-25th Floors,
Rama IV Road, Silom District, Bangrak Sub-District,
Bangkok 10500, Thailand
Tel. : (662) 636-2000
Fax : (662) 636-2111
Website : www.bakermckenzie.com
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