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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ (งบการเงินรวม)

Financial Overview (Consolidated Financial Statements)

ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
As of or for the years ended December 31,

2564
2021

งบแสดงฐานะการเงิินรวม (ล้้านบาท)
Consolidated Statement of Financial Position (Million Baht)
สิินทรััพย์์รวม
Total Asset

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

				

1,739.62

1,467.62

1,328.51

1,397.33

1,513.99

229.83

93.80

126.07

76.14

170.26

1,114.87

997.90

947.47

1,061.65

1,082.24

หนี้้�สิินรวม
Total Liabilities

419.39

403.60

225.98

214.94

251.76

ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำระแล้้ว
Registered and Paid-up Capital

125.62

125.62

125.62

125.62

125.49

มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น (บาท)
Par Value (Baht)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
Total Shareholders’ Equity

1,320.23

1,064.03

1,102.53

1,182.38

1,262.23

รายได้้ค่่าธรรมเนีียม
Fee Income

1,495.01

884.85

873.49

877.77

843.65

รายได้้รวม
Total Income

1,525.67

915.07

916.57

913.94

908.57

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานรวม
Total Operating Expenses

1,143.99

731.71

750.56

706.25

720.03

306.15

148.10

130.45

168.08

142.68

เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน
Cash & Deposit of Financial Institutions
เงิินลงทุุน
Investments

งบกำไรขาดทุุนรวม (ล้้านบาท)
Consolidated Income Statement (Million Baht)

กำไรสุุทธิิ
Net Profit
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ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
As of or for the years ended December 31,

2564
2021

2563
2020

2562
2019

2561
2018

2560
2017

อััตราส่่วนทางการเงิิน
Financial Ratio				
กำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)
Earnings per Share (Baht)

2.44

1.18

1.04

1.34

1.15

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)
Dividend Per Share (Baht)

N/A

1.10

1.00

1.30

1.40

อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานต่่อรายได้้รวม (%)
Operating Expenses to Total Income (%)

74.98

79.96

81.89

77.28

79.25

อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)
Return on Assets (ROA) (%)

17.60

10.09

9.82

12.03

9.42

อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
Return of Equity (ROE) (%)

23.19

13.92

11.83

14.22

11.30

อััตราการเติิบโตของสิินทรััพย์์รวม (%)
Total Assets Growth (%)

18.53

10.47

(4.93)

(7.71)

(4.15)

อััตราการเติิบโตของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)
Equity Growth (%)

24.08

(3.49)

(6.75)

(6.33)

(5.73)

อััตราการเติิบโตของรายได้้ค่่าธรรมเนีียม (%)
Fee Income Growth (%)

68.96

1.30

(0.49)

4.05

6.33

อััตราการเติิบโตของรายได้้รวม (%)
Total Income Growth (%)

66.73

(0.16)

0.29

0.59

(1.04)

อััตราการเติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายการดำเนิินงาน (%)
Operating Expenses Growth (%)

56.35

(2.51)

6.27

(1.91)

5.93

อััตราการเติิบโตของกำไรสุุทธิิ (%)
Net Profit Growth (%)

106.71

13.54

(22.39)

17.80

(23.91)

อััตราการเติิบโตของกำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (%)
EPS Growth (%)

106.78

13.46

(22.39)

16.52

(25.81)

อััตรากำไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม (%)
Net Profit Margin (%)

20.07

16.18

14.23

18.39

15.70

มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)
Book Value per Share (Baht)

10.51

8.47

8.78

9.41

10.14

อััตราส่่วนเงิินปัันผลต่่อกำไรสุุทธิิ (%)
Dividend Payout Ratio (%)

N/A

94.24

95.92

96.73

92.72
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ
ในรอบปีี 2564 ทุุกประเทศทั่่�วโลกต่่างเผชิิญวิิกฤติิการระบาดของโรคโควิิด-19 เป็็นปีีที่่� 2 โดยมีีการระบาดของเชื้้�อไวรััสที่่�กลายพัันธุ์์�
เป็็นสายพัันธุ์์�เดลต้้าในช่่วงเดืือนกรกฎาคม 2564 และสายพัันธุ์์�โอไมครอนในช่่วงปลายปีี 2564 โดยเริ่่ม� เห็็นได้้ชัดั เจนว่่าประเทศที่่มีีอั
� ตั ราการฉีดี วััคซีีน
อยู่่�ในระดัับสููงมีีแนวโน้้มความรุุนแรงของโรคน้้อยกว่่าการระบาดในปีี 2563 และมีีอััตราการเสีียชีีวิิตที่่�ลดลงอย่่างมีีนััยสำคััญ ทำให้้สถานการณ์์
ทั่่�วโลกกลัับมาดีีขึ้้�น มีีการผ่่อนคลาย lock down ตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2564 ถึึงปััจจุุบััน
สำหรัับเศรษฐกิิจโลกในปีี 2565 คาดการณ์์ว่่ามีีแนวโน้้มเติิบโตลดลงจากปีี 2564 หลัังหลายประเทศทั่่�วโลกยัังเผชิิญกัับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดจากการระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอกใหม่่ ปััญหาเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น และความไม่่แน่่นอนของทั้้�งนโยบายการคลัังและ
การเงิินที่่�อาจก่่อให้้เกิิดภาวะตึึงตััวทางการเงิินทั่่�วโลก โดยธนาคารโลกประเมิินว่่า เศรษฐกิิจของประเทศพััฒนาแล้้วจะฟื้้�นตััวอย่่างเต็็มที่่�ภายใน
ปีี 2566 ขณะที่่�เศรษฐกิิจประเทศกำลัังพััฒนาจะยัังต่่ำกว่่าระดัับก่่อนการระบาดของโรคโควิิด-19
ในช่่วงระหว่่างปีี 2564 ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจาก 1,449.35 จุุด ณ สิ้้�นปีี 2563 และปิิดที่่� 1,657.62 จุุด
ณ สิ้้�นปีี 2564 เพิ่่ม� ขึ้้น� 208.27 จุุดจากต้้นปีี หรืือเพิ่่ม� ขึ้้น� คิิดเป็็นร้้อยละ 14.37 โดยตลาดทุุนทั่่ว� โลกส่่วนใหญ่่ก็มีี็ การปรัับตัวั ขึ้้น� เช่่นเดีียวกััน โดยเฉพาะ
หุ้้�นในตลาดประเทศเวีียดนาม มีีการปรัับตััวสููงขึ้้�นอย่่างมาก ขณะที่่�ตลาดหุ้้�นจีีนได้้รัับผลกระทบจากการกำกัับจากหน่่วยงานภาครััฐและนโยบาย
ความเจริิญรุ่่�งเรืืองร่่วมกััน (Common Prosperity) รวมถึึงเกิิดปััญหาในภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ของจีีน
จากสภาพเศรษฐกิิจและปััจจััยด้้านต่่าง ๆ ข้้างต้้น ทำให้้ในปีี 2564 บริิษััทต้้องเร่่งปรัับปรุุงระบบงานโดยมุ่่�งสู่่�การให้้บริิการแบบดิิจิิทััล
เต็็มรููปแบบ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงในยุุค New Normal ออกผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความหลากหลายและตรงกัับความต้้องการของนัักลงทุุน
รวมถึึงปรัับแผนการดำเนิินงานและการบริิหารจััดการกองทุุนเพื่่อ� รองรัับผลกระทบดัังกล่่าว ซึ่่�งการแต่่งตั้้ง� นายธนโชติิ รุ่่�งสิทิ ธิิวัฒั น์์ ให้้ดำรงตำแหน่่ง
กรรมการผู้้�จัดั การคนใหม่่ มีีผลเมื่่อ� วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 สอดคล้้องกัับทิศิ ทางและกลยุุทธ์์ในการประกอบธุุรกิจิ ของบริิษัทั ทำให้้ผลการดำเนิินงาน
ทั้้�งรายได้้และกำไรเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ โดยงบการเงิินรวมของบริิษััทในปีี 2564 บริิษััทมีีรายได้้รวม 1,525.67 ล้้านบาท เพิ่่�มจากปีี 2563 คิิดเป็็น
ร้้อยละ 66.73 ขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายรวมปีี 2564 อยู่่�ที่่� 1,143.99 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 คิิดเป็็นร้้อยละ 56.35 ส่่งผลให้้ในปีี 2564 บริิษััทมีีกำไร
สุุทธิิ 306.15 ล้้านบาทหรืือ เท่่ากัับ 2.44 บาทต่่อหุ้้�น ทั้้�งนี้้� นัับแต่่เกิิดสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นมา บริิษััทไม่่มีี
นโยบายในการลดพนัักงาน ลดเวลาการทำงาน และลดผลตอบแทนพนัักงาน
บริิษัทั มุ่่�งมั่่น� ในการดำเนิินธุุรกิจิ ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลและมีีความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม โดยในปีี 2564 คณะกรรมการ
ได้้ทบทวนนโยบายการกำกัับดูแู ลกิิจการโดยเน้้นให้้การกำกัับดูแู ลกิิจการจะต้้องนำไปสู่่�ผล 4 ประการ ได้้แก่่ (1) สามารถแข่่งขันั ได้้และมีีผลประกอบ
การที่่�ดีีโดยคำนึึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective) (2) ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical and responsible business) (3) เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมและพััฒนาหรืือ
ลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Good corporate citizenship) และ (4) สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง (Corporate
resilience) บริิษััทยึึดมั่่�นการประกอบธุุรกิิจโดยเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
และส่่งเสริิมการพััฒนาด้้านการศึึกษา รวมทั้้ง� ตระหนัักถึึงความสำคััญของผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ โดยมีีนโยบายให้้ทุกุ หน่่วย
งานขององค์์กรร่่วมกัันลดกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อนำไปสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero Carbon
Emissions) และกำหนดแนวปฏิิบััติใิ นการคััดเลืือกหลัักทรััพย์์เพื่่อ� การลงทุุนโดยนำปััจจััยด้้านการดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคม
และส่่งแวดล้้อมมาใช้้ประเมิินความเหมาะสมของหลัักทรััพย์์ที่่�จะเข้้าลงทุุนด้้วย
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บริิษััทได้้รัับการรัับรองให้้เป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption หรืือ CAC) เป็็นระยะเวลา 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ถึึงวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์ 2565 ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 คณะ
กรรมการได้้อนุุมััติใิ ห้้บริษัิ ทั จััดส่่งแบบประเมิินตนเองเพื่่อ� พััฒนาระบบต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่น� (ฉบัับปรัับปรุุง) เพื่่อ� ขอรัับรองการเป็็นสมาชิิกโครงการแนว
ร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทยรอบต่่อไปแล้้ว
คณะกรรมการขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกท่่าน ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนต่่าง ๆ ภายใต้้การจััดการของบริิษััท องค์์กรภาครััฐและเอกชน
รวมถึึงหน่่วยงานกำกัับดููแล ที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนธุุรกิิจบริิษััทด้้วยดีีตลอดมา และขอขอบคุุณฝ่่ายจััดการ  ผู้้�บริิหารและพนัักงานบริิษััททุุกคนที่่�ให้้
ความร่่วมมืือทำงาน ปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำงานเพื่่�อให้้บริิษััทเจริิญเติิบโตก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคงและต่่อเนื่่�อง

(ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี)
ประธานกรรมการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

1

4

2

5

[1] ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ

[2] ดร. โชคชัย อักษรนันท์

รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

[3] นายสดาวุธ เตชะอุบล

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

[4] นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
กรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

3

6

7

[5] ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

[6] พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

[7] นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
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11

9

12

[8] นายมงคล ลีลาธรรม

กรรมการ กรรมการบริหาร

(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)

[9] นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ

10

13
[12] นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการอิสระ

(ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565)

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

[10] นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์

[13] นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ

[11] นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

[14] นายบิน วีริงกา

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

14

กรรมการ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

7

8

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

คณะจัดการ

1

2

3

4

5

6

7

8

[1] นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ

[2] นางพัณณรัชต์ บรรพโต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบริหารกองทุน

[3] นายชาคริต พืชพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบริหารกองทุน

[4] นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการตลาดกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

[5] นายกิตติคม สุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายลูกค้าสถาบัน

[6] ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

[7] นางสาวนริศรา อมาตยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

[8] นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี และการเงินบริษัท
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ส่วนที่ 1 :

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
1 โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
1.1.1 ประวััติิความเป็็นมาและภาพรวมการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) เป็็นบริิษัทั จััดการกองทุุนแห่่งแรกของประเทศ ได้้จดทะเบีียนประกอบธุุรกิจิ
เมื่่�อวัันที่่� 14 มีีนาคม 2518 ภายใต้้ชื่่�อเมื่่�อจดทะเบีียนแรกเริ่่�มว่่า “บริิษััท กองทุุนรวม จำกััด” โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งให้้เป็็นสถาบัันการเงิิน
ที่่�มีีส่่วนร่่วมในการระดมเงิินออมจากประชาชนทั่่�วไปเพื่่�อพััฒนาตลาดทุุนของประเทศ ทั้้�งนี้้� เป็็นการร่่วมมืือระหว่่างรััฐบาลไทยและบรรษััทการเงิิน
ระหว่่างประเทศ (International Finance Corporation หรืือ IFC) และได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลัังให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท
“กิิจการจััดการลงทุุน” เมื่่�อวัันที่่� 29 ธัันวาคม 2518
ปััจจุุบัันผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััทประกอบด้้วย กระทรวงการคลััง  ธนาคารออมสิิน และบริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (มหาชน)
ในปีี 2536 บริิษััทได้้ดำเนิินการขอจดทะเบีียนเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET) และได้้รัับความเห็็นชอบ
การจดทะเบีียนดัังกล่่าวเมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2536 และในปีี 2544 บริิษััทได้้ดำเนิินการเปลี่่�ยนชื่่�อบริิษััทกัับกระทรวงพาณิิชย์์ โดยเปลี่่�ยนชื่่�อ
บริิษััทจากเดิิม “บริิษััทหลัักทรััพย์์ กองทุุนรวม จำกััด (มหาชน)” เป็็นชื่่�อใหม่่ “บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี  จำกััด (มหาชน)”
เมื่่�อวัันที่่� 9 มีีนาคม 2544 ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ชื่่�อของบริิษััทสะท้้อนถึึงลัักษณะการประกอบธุุรกิิจจััดการกองทุุนที่่�ชััดเจนมีีความโดดเด่่น และเป็็นที่่�จดจำ
ได้้ง่่ายสำหรัับลููกค้้าและนัักลงทุุนทั่่�วไป ในขณะเดีียวกัันบริิษััทได้้ปรัับเปลี่่�ยนสััญลัักษณ์์ (Logo) ของบริิษััทใหม่่ในโอกาสนี้้�ด้้วย
ธุุรกิิจจััดการกองทุุนที่่�บริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้ดำเนิินการมีี 6 ประเภท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) กองทุุนรวม
ได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลััง  ให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท “กิิจการจััดการลงทุุน” ตามใบอนุุญาตเลขที่่� 103/2518
เมื่่อ� วัันที่่� 29 ธัันวาคม 2518 ทำหน้้าที่่บริ
� หิ ารจััดการกองทุุนภายใต้้การกำกัับดูแู ลของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
โดยบริิหารจััดการกองทุุนรวมทุุกประเภทรวมถึึงกองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์
(2) กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ได้้รับั อนุุญาตจากกระทรวงการคลัังให้้เป็็นผู้้�จัดั การกองทุุนสำรองเลี้้ยงชีี
� พตามกฎกระทรวงการคลััง ฉบัับที่่� 162 (พ.ศ. 2526) ในปีี 2527
โดยอยู่่�ภายใต้้การกำกัับดููแลของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ บริิษััททำหน้้าที่่�บริิหารกองทุุนและดููแลงานด้้าน
ระบบทะเบีียนสมาชิิกให้้กับั กลุ่่�มลููกค้้าที่่ห� ลากหลาย อาทิิ รััฐวิิสาหกิิจ ภาคเอกชน สถาบัันการศึึกษา และสหกรณ์์ โดยมีีเป้้าหมายในการสร้้างความ
พึึงพอใจสููงสุุดต่่อสมาชิิกและคณะกรรมการกองทุุน บริิษััทมีีรููปแบบกองทุุนหลายประเภทที่่�มุ่่�งเน้้นให้้ตรงตามความต้้องการของลููกค้้า ภายใต้้
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สมาชิิกยอมรัับได้้ การให้้คำปรึึกษาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับกองทุุน การรัับโอนกองทุุน (เปลี่่�ยนผู้้�จััดการกองทุุน) การจััดทำ
ข้้อบัังคัับกองทุุน การดำเนิินการยื่่�นจดทะเบีียนกองทุุนต่่อนายทะเบีียน และการจััดทำเอกสารต่่าง  ๆ ของกองทุุนตามข้้อตกลง  และภายใต้้
ข้้อกำหนดของกฎหมายหรืือกฎระเบีียบของนายทะเบีียน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(3) กองทุุนส่่วนบุุคคล
ได้้รัับอนุุญาตจากกระทรวงการคลัังให้้ประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ประเภท “การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล” เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม 2540
ด้้วยจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะขยายการให้้บริิการแก่่นัักลงทุุนในรููปแบบต่่าง  ๆ กองทุุนส่่วนบุุคคลเป็็นกองทุุนที่่�สามารถกำหนดรููปแบบการลงทุุนให้้เป็็นไป
ตามความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละราย ซึ่่�งได้้แก่่ บุุคคลธรรมดาทั่่�วไป นิิติิบุุคคล รวมถึึงคณะบุุคคลทั้้�งชาวไทยและต่่างประเทศ  
(4) นายทะเบีียน
บริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้ทำหน้้าที่่�เป็็นนายทะเบีียนหลัักทรััพย์์จากกระทรวงการคลัังในปีี 2525 และจากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในปีี 2536 บริิษััททำหน้้าที่่�เป็็นนายทะเบีียนให้้แก่่กองทุุนรวมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�จััดการ
กองทุุน
(5) ผู้้�จััดการทรััสต์์
บริิษััทได้้รัับอนุุญาตโดยมีีกำหนดระยะเวลา 5 ปีี ระหว่่างวัันที่่� 9 สิิงหาคม 2561 ถึึงวัันที่่� 8 สิิงหาคม 2566 จากสำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ให้้ทำหน้้าที่่�เป็็นผู้้�จััดการสำหรัับการจััดการทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ (REITs)
(6) ทรััสตีี
บริิษััทได้้รัับอนุุญาตให้้ประกอบธุุรกิิจทรััสตีีจากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวม 4 ประเภท ได้้แก่่
การเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ (REITs) โดยได้้รัับอนุุญาตเมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม 2557 การเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์เพื่่�อกิิจการ
เงิินร่่วมลงทุุน และการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์ที่่�มีีนโยบายการลงทุุนในทรััพย์์สิินกิิจการโครงสร้้างพื้้�นฐาน โดยได้้รัับอนุุญาตเมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม 2558
และการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์สำหรัับธุุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลที่่�อ้้างอิิงหรืือมีีกระแสรายรัับจากอสัังหาริิมทรััพย์์ โดยได้้รัับอนุุญาตเมื่่�อวัันที่่�
24 มิิถุุนายน 2564
1.1.2	วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ และค่่านิิยมของบริิษััท
วิิสััยทััศน์์ (Vision)
“เป็็นบริิษััทจััดการบริิหารความมั่่�งคั่่�ง 3 อัันดัับแรกในประเทศไทย โดยมุ่่�งเน้้นธุุรกิิจที่่�สร้้างการเติิบโตและรายได้้ที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับบริิษััท”
ภารกิิจ (Mission)
“ให้้บริกิ ารด้้านการบริิหารความมั่่งคั่่
� ง 
� โดยทีีมงานบุุคลากรมืืออาชีีพ และระบบงานที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� งตามมาตรฐานสากล
เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าและสัังคม”
ค่่านิิยม (Core Value)
(1) การให้้ความสำคััญกัับลููกค้้า (Customer Oriented)
ลููกค้้า คืือ คนสำคััญที่่�สุุดเสมอ ดัังนั้้�น เราจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำเสนอบริิการที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้า เพื่่�อให้้เกิิดความพึึงพอใจสููงสุุด เพราะเรา
เชื่่�อว่่าความพอใจและความมั่่�นใจของลููกค้้าที่่�มีีให้้จะเป็็นตััวผลัักดัันให้้องค์์กรประสบความสำเร็็จ
(2)	ความเป็็นมืืออาชีีพ (Professionalism)
เราดำเนิินงานโดยทีีมงานที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ ความรัับผิิดชอบ มีีหลัักการและคุุณธรรมในการปฏิิบััติิงาน ภายใต้้หลัักบรรษััท
ภิิบาลที่่�โปร่่งใส สามารถตรวจสอบได้้ ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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(3)	ความพร้้อมในการปรัับตััว (Change Catalyst)
เราพร้้อมที่่จ� ะปรัับตัวั หรืือเป็็นผู้น้� ำด้้านการเปลี่่�ยนแปลงโดยยึึดผลประโยชน์์ของลููกค้้าเป็็นหลััก เพื่่อ� ความเป็็นผู้น้� ำในอุุตสาหกรรม และ
พััฒนาองค์์กรให้้มีีความก้้าวหน้้าอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน
(4)	คำมั่่�นสััญญา (Commitment)
เรายึึดถืือในข้้อตกลงและคำมั่่�นสััญญาที่่�ให้้ไว้้กัับบริิษััท เพื่่�อนร่่วมงาน ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างเคร่่งครััด และมั่่�นคง ปฏิิบััติิตามคำมั่่�น
สััญญาให้้เกิิดผลสำเร็็จ  
(5)	ความร่่วมมืือเพื่่�อชััยชนะ (Winning Team Spirit)
เราปรารถนาอย่่างแรงกล้้าที่่จ� ะชนะ ด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจกัันของพนัักงานทุุกคน และทุุกฝ่่ายในองค์์กร เพื่่อ� ไปให้้ถึึงเป้้าหมายที่่�วางไว้้
1.1.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการประกอบธุุรกิิจและการบริิหารงาน
					 ในรอบ 5 ปีี
			  ปีี 2560 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2560 มีีทั้้�งสิ้้�น 19 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 10,756 ล้้านบาท ณ วััน
จดทะเบีียนกองทรััพย์์สินิ ของแต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้ที่่� ก� ำหนดระยะเวลาลงทุุนที่่ล� งทุุนในและต่่างประเทศ 10 กองทุุน
กองทุุนรวมผสมแบบไม่่กำหนดสััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนที่่�มีีลัักษณะ Target Fund ลงทุุนในประเทศ 3 กองทุุน กองทุุนรวมผสมแบบ
ไม่่กำหนดสััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนที่่�มีีลัักษณะ Target Fund ลงทุุนในต่่างประเทศ 2 กองทุุน กองทุุนรวมเปิิดที่่�เน้้นลงทุุนในตราสารหนี้้�
ต่่างประเทศ 2 กองทุุน และกองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว 2 กองทุุน
			  ปีี 2561 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2561 มีีทั้้�งสิ้้�น 16 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 5,416  ล้้านบาท ณ วััน
จดทะเบีียนกองทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำหนดระยะเวลาลงทุุนที่่�ลงทุุนในและต่่างประเทศ 4 กองทุุน   
กองทุุนรวมผสมแบบไม่่กำหนดสััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนที่่�มีีลัักษณะ Target Fund ลงทุุนในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมแบบไม่่
กำหนดสััดส่่วนการลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนที่่�มีีลัักษณะ Target Fund ลงทุุนในต่่างประเทศ 3 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารทุุนในประเทศ 1 กองทุุน
กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ 3 กองทุุน กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ 3 กองทุุน และกองทุุนรวมหุ้้�นระยะยาว 1 กองทุุน
นอกจากนี้้� กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่อ� อนาคตประเทศไทย หรืือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่่�ง บลจ. เอ็็มเอฟซีี 
และ บลจ.กรุุงไทย เป็็นผู้้�จัดั การกองทุุน ได้้เพิ่่ม� ทุุนจดทะเบีียนโดยเสนอขายหน่่วยลงทุุนส่่วนเพิ่่ม� ทุุนให้้แก่่ประชาชนทั่่ว� ไป เมื่่อ� วัันที่่� 28 ตุุลาคม 2561
มีีทุุนจดทะเบีียนหลัังเพิ่่�มทุุนจำนวน 45,700 ล้้านบาท  โดยได้้นำเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนไปลงทุุนในโครงสร้้างพื้้�นฐานของภาครััฐเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถทางการแข่่งขัันของประเทศ
			  ปีี 2562 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2562 มีีทั้้�งสิ้้�น 12 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 8,593  ล้้านบาท
ณ วัันจดทะเบีียนกองทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย  กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำหนดระยะเวลาลงทุุนที่่�ลงทุุนในและต่่างประเทศ
9 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารทุุนในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่�เน้้นลงทุุนในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอสัังหาริิมทรััพย์์และ/หรืือโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน ทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน และกองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในตราสารทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน
			  ปีี 2563 กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2563 มีีทั้้�งสิ้้�น 15 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 5,439 ล้้านบาท ณ วััน
จดทะเบีียนกองทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน โดยมีีมููลค่่าทรััพย์์สิิน ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2563 รวมกััน 10,890 ล้้านบาท ซึ่่�งกองทุุนรวมที่่�ออกใหม่่นี้้�
ประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำหนดระยะเวลาลงทุุน 4 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�ลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน กองทุุน
รวมตราสารทุุนในประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่�ลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ 1 กองทุุน กองทุุนรวมผสมที่่�ลงทุุนต่่างประเทศ 1 กองทุุน
กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในตราสารทุุนต่่างประเทศ 4 กองทุุน กองทุุนรวมเพื่่�อการออม 2 กองทุุน และกองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ 1 กองทุุน นอกจาก
นี้้� บริิษััทได้้เปิิดเสนอขายชนิิดหน่่วยลงทุุนประเภทต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิมเพื่่�อรองรัับความต้้องการของนัักลงทุุน เช่่น ชนิิดผู้้�ลงทุุนสถาบััน ชนิิดเพื่่�อการ
ออม และชนิิดยููนิิตลิิงค์์ เป็็นต้้น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

		 ปีี 2564 มีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
• กองทุุนรวมที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2564 มีีทั้้�งสิ้้�น 21 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 14,951.40 ล้้านบาท ณ วััน
จดทะเบีียนกองทรััพย์์สิินของแต่่ละกองทุุน โดยมีีมููลค่่าทรััพย์์สิิน ณ สิ้้�นเดืือนธัันวาคม 2564 รวมกััน 16,482.09
ล้้านบาท ซึ่่�งกองทุุนรวมที่่�ออกใหม่่นี้้�ประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ที่่�กำหนดระยะเวลาลงทุุน 7 กองทุุน  กองทุุน
Trigger Fund ในประเทศ 2 กองทุุน กองทุุน Trigger Fund ต่่างประเทศ 2 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในตราสาหนี้้�
ต่่างประเทศ 2 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในตราสารทุุนต่่างประเทศ 7 กองทุุน และกองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ
1 กองทุุน นอกจากนี้้� บริิษััทได้้เปิิดเสนอขายชนิิดหน่่วยลงทุุนประเภทต่่าง  ๆ เพิ่่�มเติิมเพื่่�อรองรัับความต้้องการของ
นัักลงทุุน เช่่น ชนิิดผู้้�ลงทุุนสถาบััน ชนิิดเพื่่�อการออม และชนิิดยููนิิตลิิงค์์ เป็็นต้้น
• บริิษััทแต่่งตั้้�งนายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ ให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564
• บริิษััทได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์สำหรัับธุุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลที่่�อ้้างอิิงหรืือมีี
กระแสรายรัับจากอสัังหาริิมทรััพย์์ จากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เมื่่�อวัันที่่� 24
มิิถุุนายน 2564
1.1.4 ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ ประเภทธุุรกิิจ เลขทะเบีียนบริิษััท โทรศััพท์์ โทรสาร เว็็บไซต์์บริิษััท
					จำำ�นวนและชนิิดของหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท
	ชื่่�อบริิษััท : บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
	ประเภทธุุรกิิจ : การจััดการกองทุุน
เลขทะเบีียน : 0107536001371
รอบระยะเวลาบััญชีี : 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม
	ทุุนจดทะเบีียน : 125,615,708 บาท
	ทุุนชำระแล้้ว : 125,615,708 บาท
จำนวนหุ้้�นที่่�ออกจำหน่่าย : หุ้้�นสามััญ  125,615,708 หุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ : หุ้้�นละ 1 บาท
สำนัักงานใหญ่่ : ชั้้�น จีี และ ชั้้�น 21 - 23 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์
เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
	หมายเลขโทรศััพท์์ : 0-2649-2000
	หมายเลขโทรสาร : 0-2649-2100 และ 0-2649-2111
บริิการสอบถามข้้อมููล ทางโทรศััพท์์อััตโนมััติิ (IVR) : 02-649-2000
เว็็บไซต์์ : www.mfcfund.com
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1.2	ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
1.2.1 โครงสร้้างรายได้้
โครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยตามงบการเงิินรวมสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีดัังนี้้�
ประเภทรายได้้

ปี 2562
ล้้านบาท
%

ปี 2563
ล้้านบาท
%

ปี 2564
ล้้านบาท
%

ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ

873.49

95.30

884.85

96.70

1,495.01

97.99

กำไรและผลตอบแทนจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน

40.33

4.40

29.26

3.20

29.71

1.95

รายได้้อื่่�น

2.76

0.30

0.95

0.10

0.95

0.06

916.58

100.00

915.07

100.00

1,525.67

100.00

รวมรายได้้จากการดำเนิินงาน
1.2.2	ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ

ปััจจุุบัันบริิษััทประกอบธุุรกิิจตามใบอนุุญาตซึ่่�งครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์และบริิการต่่อไปนี้้�
(1) การจััดการกองทุุนรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีกองทุุนรวมภายใต้้การจััดการทั้้�งสิ้้�น 140 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวมทั้้�งสิ้้�น 281,106.45 ล้้าน
บาท ประกอบด้้วย
• กองทุุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 87 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 41,844.66 ล้้านบาท แยกได้้เป็็นกองทุุนรวม
ตราสารแห่่งทุุน (Equity Fund) 27 กองทุุน กองทุุนรวมผสม (Mixed Portfolio Fund) 18 กองทุุน กองทุุนรวมหน่่วยลงทุุนกองทุุน
รวมอสัังหาริิมทรััพย์์ (Fund of Funds) 2 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารแห่่งหนี้้� (Fixed Income Fund) 21 กองทุุน กองทุุนรวม
ตลาดเงิิน (Money Market Fund) 1 กองทุุน กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ (Retirement Mutual Fund) 9 กองทุุน กองทุุนรวม
หุ้้�นระยะยาว (Long term Equity Fund) 7 กองทุุน และกองทุุนรวมเพื่่�อการออม (Super Savings Fund) 2 กองทุุน
• กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ 40 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 26,649.14 ล้้านบาท แยกเป็็นกองทุุนรวมตราสาร
แห่่งทุุน (Equity Fund) 17 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารแห่่งหนี้้� (Fixed Income Fund) 5 กองทุุน กองทุุนรวมผสม (Mixed
Portfolio Fund)  9 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในสิินค้้าโภคภััณฑ์์ (Commodity Fund) 4 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในกองทุุน
อสัังหาริิมทรััพย์์ต่่างประเทศ 2 กองทุุน และกองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ (Retirement Mutual Fund) 3 กองทุุน
• กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน (Property Fund & Infrastructure Fund) จำนวน 12 กองทุุน (รวม
ทรััสต์เ์ พื่่อ� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ซึ่่งบริ
� ษัิ ทั เป็็นผู้้�จัดั การทรััสต์)์  มีีมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิรวม 42,444.07 ล้้านบาท ได้้แก่่ กองทุุน
รวมอสัังหาริิมทรััพย์์ (กอง 1) 7 กองทุุน กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิเรีียกร้้อง (กอง 4) 3 กองทุุน ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนใน
อสัังหาริิมทรััพย์์ 1 กองทุุน และกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานเพื่่�ออนาคตประเทศไทย 1 กองทุุน
• กองทุุนรวมวายุุภัักษ์์ หนึ่่�ง จำนวน 1 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 170,168.56 ล้้านบาท
กองทุุนรวมที่่จั� ดั ตั้้งขึ้
� น้� ใหม่่ในปีี 2564 มีีทั้้�งสิ้้น� 21 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิรวม 14,951.40 ล้้านบาท ณ วัันจดทะเบีียนกองทรััพย์์สินิ
ของแต่่ละกองทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย กองทุุนรวมตราสารหนี้้ที่่� ก� ำหนดระยะเวลาลงทุุน 7 กองทุุน กองทุุน Trigger Fund ในประเทศ 2 กองทุุน กองทุุน
Trigger Fund ต่่างประเทศ 2 กองทุุน กองทุุนรวมตราสารหนี้้�ต่่างประเทศ 2 กองทุุน กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในตราสารทุุนต่่างประเทศ 7 กองทุุน และ
กองทุุนรวมเพื่่�อการเลี้้�ยงชีีพ 1 กองทุุน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ส่่วนแบ่่งตลาดกองทุุนรวมทุุกประเภทของบริิษัทั เทีียบเท่่าประมาณร้้อยละ 5.23 ของมููลค่่าทรััพย์์สินิ สุุทธิิทั้้งร
� ะบบประมาณ 5,368,924.15
ล้้านบาท เป็็นอัันดัับ 6 จากจำนวนบริิษััทจััดการ 23 ราย (ข้้อมููลจากสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน)
จำำ�นวนและมููลค่่ากองทุุนรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ประเภทกองทุุน

ทั้งระบบ
จำำ�นวนกองทุุน ล้านบาท

บลจ. เอ็มเอฟซี
จำำ�นวนกองทุุน ล้านบาท

กองทุุนรวมในประเทศ

1,380

3,049,420

87

41,845

กองทุุนรวมที่่�ลงทุุนในต่่างประเทศ

927

1,234,518

40

26,649

กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์

48

145,409

10

15,026

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์

24

205,163

1

826

กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน

10

395,025

1*

26,592

กองทุุนรวมวายุุภัักษ์์ หนึ่่�ง

1

339,388

1*

170,169

ส่่วนแบ่่งตลาด 		

100%			

5.23%

ที่่�มา : ข้้อมููลจากสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน (AIMC)
หมายเหตุุ * บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) และบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย จำกััด (มหาชน) ร่่วมกัันบริิหาร

(2) การจััดการกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีจำนวนกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพภายใต้้การจััดการทั้้�งสิ้้�น 31 กองทุุน นายจ้้างจำนวน 729 ราย และ
สมาชิิกกองทุุนจำนวน 233,422 ราย รวมมููลค่่ากองทุุน 111,714.12 ล้้านบาท ครองส่่วนแบ่่งตลาดเป็็นอัันดัับ 5 จากจำนวนบริิษััทจััดการกองทุุน
สำรองเลี้้�ยงชีีพทั้้�งสิ้้�น 16 ราย
นอกเหนืือจากการบริิหารกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพให้้กัับรััฐวิิสาหกิิจ อาทิิ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย บริิษััท โทรคมนาคม
แห่่งชาติิ จำกััด (มหาชน) บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำกััด (มหาชน) ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร การเคหะแห่่งชาติิ บริิษััท
ขนส่่ง  จำกััด และธนาคารออมสิินแล้้ว บริิษััทยัังได้้พััฒนากองทุุนประเภท Pooled Fund ในรููปแบบ Master Pooled Fund ให้้สมาชิิกกองทุุน
มีีโอกาสเลืือกลงทุุนด้้วยตนเอง (Employee’s Choice) ในหลากหลายรููปแบบ เช่่น การเลืือกลงทุุนตามแผนที่่�กรรมการกองทุุนกำหนด การเลืือก
แผนการลงทุุนแบบ DIY และแผนการลงทุุนแบบสมดุุลตามอายุุ (Life Path) โดยมีีนโยบายการลงทุุน (Sub Fund) ที่่�หลากหลาย อาทิิ นโยบายที่่�
ลงทุุนตราสารหนี้้�ทั่่�วไป นโยบายตราสารหนี้้�ระยะสั้้�น นโยบายพัันธบััตร นโยบายตราสารทุุน ทั้้�งแบบ Active Fund และ Passive Fund นโยบาย
ที่่�ลงทุุนในหุ้้�นขนาดใหญ่่ นโยบายที่่�ลงทุุนในหุ้้�นขนาดกลางและเล็็ก และนโยบายตราสารทุุนต่่างประเทศ รวมถึึงการลงทุุนทางเลืือก คืือ นโยบาย
ที่่�ลงทุุนในกองทุุนทองคำ กองทุุนอิิสลามิิก ฟัันด์์ และกองทุุนอสัังหาริิมทรััพย์์ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ   และด้้วยความหลากหลายด้้าน
การลงทุุน เทคโนโลยีีที่่�พััฒนาให้้สมาชิิกเข้้าถึึงข้้อมููลการลงทุุนข้้อมููลเงิินลงทุุนของตนเองได้้อย่่างรวดเร็็วผ่่าน Mobile Application รวมถึึง
ความเชี่่�ยวชาญในการประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�ต่่อคณะกรรมการ และสมาชิิกกองทุุน
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จำำ�นวนและมููลค่่ากองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ทั้้�งระบบ

บลจ. เอ็็มเอฟซีี

390

31

จำนวนสมาชิิก (ราย)

3,086,761

233,422

จำนวนนายจ้้าง (ราย)

21,864

729

1,338,069.70

111,714.12

จำนวนกองทุุน (กองทุุน)

ขนาดกองทุุน (ล้้านบาท)
ส่่วนแบ่่งตลาด 		

100%			

8.35%

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

(3) การจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล
ในปีี 2564 นี้้� บริิษััทยัังคงสนัับสนุุนและส่่งเสริิมรููปแบบการบริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคล เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของนัักลงทุุน
แต่่ละราย โดยมีีกองทุุนส่่วนบุุคคลที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นใหม่่ในปีี 2564 ทั้้�งสิ้้�น 22 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิเริ่่�มแรกรวม 4,396.18 ล้้านบาท
โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีกองทุุนส่่วนบุุคคลภายใต้้การจััดการ 71 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิรวม 26,929.10 ล้้าน
บาท ส่่วนแบ่่งตลาดร้้อยละ 1.32 ของมููลค่่ากองทุุนส่่วนบุุคคลทั้้�งระบบ ซึ่่�งกองทุุนส่่วนบุุคคลทั้้�งระบบ  เท่่ากัับ  2,043,407.60 ล้้านบาท หรืือ
เป็็นอัันดัับที่่� 10 จากจำนวนบริิษััทจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลที่่�ได้้รัับอนุุญาตทั้้�งสิ้้�น 24 ราย
จำำ�นวนและมููลค่่ากองทุุนส่่วนบุุคคล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
กองทุุนส่่วนบุุคคล

ทั้้�งระบบ

บลจ. เอ็็มเอฟซีี

จำนวนกองทุุน (กองทุุน)

3,847

71

ขนาดกองทุุน (ล้้านบาท)

2,043,407.60

26,929.10

100%

1.32%

ส่่วนแบ่่งตลาด
ที่่�มา : สมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน และ บลจ. เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)

(4) การเป็็นทรััสตีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีกองทรััสต์์ภายใต้้การประกอบธุุรกิิจการเป็็นทรััสตีี รวม 5 กองทรััสต์์ มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
6,806.12 ล้้านบาท โดยในปีี 2564 บริิษัทั ได้้ความไว้้วางใจให้้ทำหน้้าที่่เ� ป็็นทรััสตีีของทรััสต์ที่่์ จั� ดั ตั้้ง� ใหม่่ ได้้แก่่ ทรััสต์เ์ พื่่อ� กิิจการเงิินร่่วมลงทุุน จำนวน
2 กองทรััสต์์ ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีข้้อตกลงในการซื้้�อคืืน จำนวน 1 กองทรััสต์์ และทรััสต์์สำหรัับธุุรกรรมการเสนอขาย
โทเคนดิิจิิทััลที่่�อ้้างอิิงหรืือมีีกระแสรายรัับจากอสัังหาริิมทรััพย์์ จำนวน 1 กองทรััสต์์
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

จำำ�นวนและมููลค่่ากองทรััสต์์ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ประเภทกองทรััสต์์

ทั้้�งระบบ
จำำ�นวนทรััสต์์
ล้้านบาท

บลจ. เอ็็มเอฟซีี
จำำ�นวนทรััสต์์
ล้้านบาท

ทรััสต์์เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมลงทุุน

N/A

N/A

3

1,137.92

ทรััสต์เ์ พื่่อ� การลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่มีีข้
� อ้ ตกลงในการซื้้�อคืืน

N/A

N/A

1

3,268.20

ทรััสต์์สำหรัับธุุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลที่่�อ้้างอิิง
หรืือมีีกระแสรายรัับจากอสัังหาริิมทรััพย์์

N/A		

N/A

1		 2,400.00

ที่่�มา : บลจ. เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)

นโยบายการพััฒนาและวิิจััยในด้้านต่่าง ๆ
บริิษััทมีีแผนในการพััฒนาระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ทัันสมััย ทั้้�งในส่่วนของการพััฒนาการให้้บริิการซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนและ
การพััฒนาระบบรัักษาความปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมของนัักลงทุุนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป  โดยในปีี 2564 มีีการ
ดำเนิินงานที่่�สำคััญดัังนี้้�
(1) การพััฒนาแอพพลิิเคชั่่�น MFC WEALTH ที่่�มีีฟีีเจอร์์ที่่�หลากหลาย  อำนวยความสะดวกให้้แก่่นัักลงทุุน ทั้้�งในการเปิิดบััญชีี 
การซื้้�อขายหน่่วยลงทุุน การบริิหารพอร์์ตการลงทุุน รวมถึึงทำให้้นัักลงทุุนได้้รัับข้้อมููลด้้านการลงทุุนอย่่างรวดเร็็ว
(2) การนำระบบการพิิสููจน์์และยืืนยัันตััวตนทางดิิจิิทััล (NDID) มาใช้้ในการให้้บริิการ ทำให้้ลููกค้้าสามารถทำธุุรกรรมออนไลน์์ต่่าง ๆ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยไม่่ต้้องเดิินทางไปที่่�สำนัักงานเพื่่�อทำการแสดงตน
(3) การพััฒนาระบบความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์ให้้ได้้มาตรฐาน ทัันสมััย และมีีความปลอดภััยที่่เ� พีียงพอในการป้้องกัันการโจมตีี
หรืือโจรกรรมข้้อมููล ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ลููกค้้า รวมทั้้�งทำให้้การเชื่่�อมต่่อระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของพนัักงาน
ที่่�ทำงานที่่�บ้้าน (Work from Home) มีีความปลอดภััยและมีีการจััดการข้้อมููลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
(4) การพััฒนาระบบการประชุุมทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถจััดประชุุมและสััมมนาได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีความปลอดภััย
ในช่่วงสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19
การตลาดและการแข่่งขััน
บริิษัทั เน้้นการจััดหาผลิิตภััณฑ์์ที่่ห� ลากหลายครอบคลุุมผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินระดัับโลก และการให้้บริกิ ารที่่�สร้า้ งประสบการณ์์ที่่ดีี� แปลก
ใหม่่ให้้กัับลููกค้้าเป้้าหมาย  โดยมีีกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและการเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน คืือ การให้้
บริิการที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า บริิหารจััดการกองทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การพััฒนาบริิการให้้ทัันสมััย  หลากหลาย  และอำนวย
ความสะดวกด้้านการลงทุุนแบบเบ็็ดเสร็็จ (Comprehensive Investment Service) ทั้้�งนี้้� กลยุุทธ์์ดัังกล่่าวได้้คำนึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
การพััฒนาความรู้้�และศัักยภาพของบุุคลากร ความปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ ความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคล การบริิหารความเสี่่�ยง
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และการสร้้างวััฒนธรรมการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่องค์์กร ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
(1) การให้้บริิการที่่ต� อบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า : บริิษัทั มุ่่�งเน้้นการจััดหาผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริกิ ารที่่�ตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้า และครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มอุุตสาหกรรม โดยพิิจารณาถึึงสภาพเศรษฐกิิจ สัังคม และพฤติิกรรมการลงทุุนที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไป รวมถึึงนโยบายภาครััฐ เพื่่�อให้้นัักลงทุุนมีีทางเลืือกในการลงทุุนที่่�หลากหลายและมีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนนวััตกรรมและ
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แนวคิิดเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของภาคธุุรกิิจ นอกจากกลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็นนัักลงทุุนแล้้ว บริิษััทยัังมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาการให้้บริกิ ารแก่่กลุ่่�มลููกค้้าที่่เ� ป็็นผู้้�ประกอบการเพื่่อ� ให้้มีีโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนด้้วยการจััดตั้้ง� กองทุุนประเภท
ต่่าง ๆ ซึ่่�งครอบคลุุมธุุรกิจิ อสัังหาริิมทรััพย์์ ธุรกิ
ุ จิ โรงแรมและการท่่องเที่่ย� ว ธุุรกิจิ โรงพยาบาล วิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
(SMEs) ธุุรกิิจสร้้างใหม่่ (Startup)
(2) บริิหารจััดการกองทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ : บริิษััทจััดให้้มีีผู้้�จััดการกองทุุนที่่�มีีคุุณวุุฒิิและประสบการณ์์ตามมาตรฐานที่่�กำหนด
โดยสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมุ่่�งเน้้นการพััฒนาความรู้้�และความสามารถของผู้้�จััดการ
กองทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังได้้กำหนดนโยบายการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงของกองทุุนรวม และมีีการกำกัับดููแล
การปฏิิบััติิงานของฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งคณะกรรมการได้้มีีการติิดตามผลการดำเนิินงานของกองทุุน
อย่่างใกล้้ชิิด
(3) การพััฒนาบริิการให้้ทัันสมััย หลากหลาย และอำนวยความสะดวกด้้านการลงทุุนแบบเบ็็ดเสร็็จ (Comprehensive Investment
			 Service) : บริิษััทมุ่่�งเน้้นการพััฒนาการให้้บริิการในช่่องทางต่่าง ๆ ประกอบด้้วย การให้้บริิการผ่่านผู้้�แนะนำการลงทุุนของบริิษััท
การแต่่งตั้้�งตััวแทนสนัับสนุุนการขายหน่่วยลงทุุน (Selling Agent) แอพพลิิเคชั่่�น MFC Wealth บริิการ MFC Smart Services
เพื่่�อให้้นัักลงทุุนสามารถเข้้าถึึงการลงทุุนได้้อย่่างสะดวก รวมเร็็ว ทั่่�วถึึง  และตรงตามความต้้องการ บริิษััทได้้นำข้้อเสนอแนะ
ของลููกค้้าและพัันธมิิตรมาพััฒนาการให้้บริิการอย่่างสม่่ำเสมอ
กลุ่่�มลููกค้้าและการให้้บริิการ
จากผลกระทบจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ต่่อเนื่่อ� งมาจากปีี 2563 ถึึงปีี 2564 ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางพฤติิกรรม
ของผู้้�บริิโภคและผู้้�ประกอบการ ส่่งผลให้้เทคโนโลยีีมีีการพััฒนาอย่่างรวดเร็็วเพื่่�อตอบสนองการดำเนิินชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) และการปรัับตััว
ของภาคธุุรกิิจ บริิษััทได้้มีีการปรัับปรุุงระบบการบริิหารงานและการให้้บริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�ประกอบการที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบ โดยมีีเป้้าหมายให้้บริิษััทสามารถให้้บริิการแก่่ลููกค้้ากลุ่่�มต่่าง ๆ ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจ
ในช่่วงเกิิดวิิกฤติิการณ์์ พร้้อมกัับส่่งเสริิมให้้บริิษััทมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
• กลุ่่�มลููกค้้าบุุคคลทั่่�วไป
บริิษััทเน้้นกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นนัักลงทุุนที่่�ต้้องการทางเลืือกใหม่่ที่่�นอกเหนืือจากการออม โดยในปีี 2564 เป็็นปีีที่่�เศรษฐกิิจเริ่่�มฟื้้�นตััว
แต่่เป็็นไปอย่่างช้้า ๆ เนื่่�องจากการระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นหลายระลอก ส่่งผลให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจอยู่่�ภายใต้้มาตรการการควบคุุม
ของภาครััฐเป็็นเวลาหลายเดืือน เพื่่�อให้้ลููกค้้าสามารถบริิหารจััดการการลงทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทจึึงได้้ดำเนิินกลยุุทธ์์ 3 ด้้าน ได้้แก่่
(1) ออกผลิิตภััณฑ์์กองทุุนรวมที่่�มีีความหลากหลาย  เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการลงทุุนและกระจายความเสี่่�ยงการลงทุุน ครอบคลุุมตลาดทุุนทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ (2) ขยายช่่องทางการให้้บริิการ  โดยการพััฒนาแอพพลิิเคชั่่�น MFC Wealth ซึ่่�งให้้บริิการครอบคลุุมทั้้�งการซื้้�อขาย
หน่่วยลงทุุน การวางแผนการลงทุุน การปรัับสััดส่่วนการลงทุุน และการให้้ข้้อมููลที่่�ทัันสมััย รวมทั้้�งเพิ่่�มตััวแทนขายทั้้�งที่่�เป็็นสถาบัันการเงิินและ
ตััวแทนอิิสระ และ (3) ให้้ความรู้้�ด้้านการลงทุุนแก่่นัักลงทุุนผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การจััดสััมมนาออนไลน์์ การให้้ความรู้้�ด้้าน
การลงทุุนผ่่าน MFC Podcast และ Facebook Live รวมทั้้�งนัักลงทุุนยัังสามารถติิดตามสถานการณ์์ของกองทุุนได้้อย่่างรวดเร็็วผ่่านกิิจกรรม MFC
Fund Update
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทเป็็นนายทะเบีียนกองทุุนรวม 126 กองทุุน มีีผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมที่่�อยู่่�ภายใต้้การจััดการ
รวมทั้้�งสิ้้�น 183,431 ราย ดัังนี้้�
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กองทุุนรวม

ลููกค้้าบุุคคลธรรมดา (ราย)

ลููกค้้านิิติิบุุคคล (ราย)

รวม (ราย)

ปีี 2563

110,781

11,061

121,842

ปีี 2564

160,603

22,828

183,431

• กลุ่่�มลููกค้้าสถาบัันและนัักลงทุุนรายใหญ่่
บริิษััทได้้รัับความไว้้วางใจจากนัักลงทุุนรายใหญ่่ และลููกค้้าสถาบััน ซึ่่�งประกอบด้้วย หน่่วยงานราชการ รััฐวิิสาหกิิจ สหกรณ์์ สถาบััน
การศึึกษา และบริิษััทเอกชน ในการบริิหารจััดการกองทุุนส่่วนบุุคคลและกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บริิษััทให้้บริิการด้้วยความเป็็นมืืออาชีีพและ
ตอบสนองตรงตามความต้้องการของลููกค้้า มีีการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งให้้คำปรึึกษาเมื่่�อเกิิดวิิกฤติิการณ์์ที่่�กระทบต่่อ
การลงทุุนของลููกค้้าอย่่างทัันท่่วงทีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีจำนวนลููกค้้ากองทุุนส่่วนบุุคคลและกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ ดัังนี้้�
กองทุุนส่่วนบุุคคล

ลููกค้้าสถาบััน (ราย)

ลููกค้้าบุุคคลธรรมดา (ราย)

รวม (ราย)

ปีี 2563

39

23

62

ปีี 2564

45

26

71

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

จำำ�นวนกองทุุน (กองทุุน)

จำำ�นวนนายจ้้าง (ราย)

จำำ�นวนสมาชิิก (ราย)

ปีี 2563

34

716

286,321

ปีี 2564

31

729

233,422

• กลุ่่�มผู้้�ประกอบการ
ธุุรกิจิ การเป็็นทรััสตีีของบริิษัทั เป็็นกลไกหนึ่่ง� ในการสนัับสนุนุ ให้้ผู้้�ประกอบการมีีทางเลืือกในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนที่่ต� รงกลุ่่�มเป้้าหมาย
และความต้้องการ มีีความสะดวกรวดเร็็ว และมีีการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ในปีี 2558 บริิษััทได้้จััดตั้้�งทรััสต์์เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมลงทุุน
แห่่งแรกในประเทศไทย ซึ่่�งเป็็นการร่่วมลงทุุนระหว่่างสถาบัันภาครััฐและผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ และในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีส่่วนร่่วมในการจััดตั้้�งทรััสต์์
เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีข้้อตกลงในการซื้้�อคืืนกองแรกของประเทศไทย  และทรััสต์์สำหรัับธุุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิิจิิทััลที่่�อ้้างอิิง
หรืือมีีกระแสรายรัับจากอสัังหาริิมทรััพย์์กองแรกของประเทศไทย ซึ่่�งสามารถระดมทุุนรวมกัันได้้กว่่า 5,000 ล้้านบาท
ช่่องทางการให้้บริิการ
บริิษัทั จััดให้้มีีช่อ่ งทางการให้้บริกิ ารที่่�หลากหลาย โดยนัักลงทุุนสามารถเปิิดบััญชีีและทำรายการซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนได้้ที่่ส� ำนัักงานของ
บริิษััท ตััวแทนสนัับสนุุนการขาย และช่่องทางออนไลน์์ ดัังนี้้�
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• สำนัักงานใหญ่่ (MFC Fund Café) และสำนัักงานสาขา 6 แห่่ง ครอบคลุุมทั่่�วทุุกภาคของประเทศไทย
MFC Fund Café

ชั้้�น จีี อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ เลขที่่� 199
หมายเลขโทรศััพท์์ :
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  0-2649-2000
กรุุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรสาร :
0-2649-2233

สาขาแจ้้งวััฒนะ

เลขที่่� 99,99/9 หมู่่�ที่่� 2 อาคารเซ็็นทรััล
แจ้้งวััฒนะ ชั้้�น 4 ห้้องที่่� 405 ถนนแจ้้งวััฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็็ด จัังหวััด
นนทบุุรีี 11120

หมายเลขโทรศััพท์์ :
0-2835-3055-7
หมายเลขโทรสาร :
0-2101-0765

สาขาปิ่่�นเกล้้า

เลขที่่� 7/222 อาคารเซ็็นทรััลพลาซา ปิ่่�นเกล้้า
ชั้้�น 4 ห้้องเลขที่่� 426/1 ถนนบรมราชชนนีี 
แขวงอรุุณอมริินทร์์ เขตบางกอกน้้อย 
กรุุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขโทรศััพท์์ :
0-2014-3150-2
หมายเลขโทรสาร :
0-2014-3153

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

สาขาขอนแก่่น

เลขที่่� 123 อาคารศููนย์์อาหารและบริิการ 1
(คอมเพล็็กซ์์) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ชั้้�น 1
ห้้องที่่� 1149 ถนนมิิตรภาพ ตำบลในเมืือง 
อำเภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น 40002

หมายเลขโทรศััพท์์ :
0-4320-4014-6  
หมายเลขโทรสาร :
0-4320-4017

ภาคเหนืือ

สาขาเชีียงใหม่่

อาคารจอดรถถนนสุุเทพ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ (S1) ชั้้�น 1 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
ห้้องเลขที่่� 3 ซอยหมู่่�บ้้านทั่่�วไป ถนนสุุเทพ
ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่
50200

หมายเลขโทรศััพท์์ :
0-5321-8480-82  
หมายเลขโทรสาร :
0-5321-8483

ภาคตะวัันออก

สาขาระยอง

เลขที่่� 356/15 ถนนสุุขุุมวิิท ตำบลเนิินพระ
อำเภอเมืืองระยอง จัังหวััดระยอง 21000

หมายเลขโทรศััพท์์ :
0-3310-0340-2
หมายเลขโทรสาร :
0-3310-0343

ภาคใต้้

สาขาหาดใหญ่่

เลขที่่� 18 และ 20 ถนนจุุติิอนุุสรณ์์ ตำบล
หาดใหญ่่ อำเภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา
90110

หมายเลขโทรศััพท์์ :
0-7423-2324-5
หมายเลขโทรสาร :
0-7423-2326

กรุุงเทพมหานคร

• MFC WEALTH บริิการผ่่าน mobile application ที่่�สามารถใช้้ได้้ทั้้�งระบบปฏิิบััติิการ iOS และ
Andriod ให้้บริิการครอบคลุุมทั้้�งการเปิิดบััญชีี การซื้้�อขายและสัับเปลี่่�ยนหน่่วยลงทุุน และการประเมิินความเหมาะ
สมในการลงทุุน นอกจากนี้้ ยั
� งมีีฟี
ั เี จอร์์ที่่ต� อบโจทย์์ไลฟ์์สไตล์์ของคนไทยในยุุคดิจิิ ทัิ ลั เช่่น MFC AVENUE เป็็นฟีีเจอร์์
ศููนย์์รวมของข่่าวสารและข้้อมููลความเคลื่่�อนไหวในตลาดการลงทุุนทั่่�วโลก ใช้้ง่่าย สะดวก ทำให้้เราไม่่ตกข่่าว
ทัันทุุกเหตุุการณ์์ WEALTH JOURNEY เป็็นฟีีเจอร์์สำหรัับการวางแผนลงทุุนง่่าย  ๆ ด้้วยการจำลองการลงทุุนเพื่่�อ
เตรีียมวางแผนการเงิินในอนาคต เช่่น การวางแผนสำหรัับบ้้านหลัังแรก การวางแผนการลงทุุน การวางแผนตาม
เป้้าหมาย หรืือการวางแผนเพื่่�อเตรีียมตััวเกษีียณ Watch List เป็็นฟีีเจอร์์ที่่�ใช้้ติิดตามสถานการณ์์กองทุุนโปรดอย่่าง
ใกล้้ชิิด เป็็นต้้น
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• MFC Smart Services
บริิการ MFC Smart Trade : นัักลงทุุนสามารถเปิิดบััญชีีซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนและทำรายการซื้้�อขายหน่่วยลงทุุนได้้ด้้วยตนเองบน
เว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mfcfund.com
บริิการ MFC Smart Tele : ผู้้�ถือื หน่่วยลงทุุนสามารถซื้้อ� ขายและสัับเปลี่่�ยนหน่่วยลงทุุนได้้ทางโทรศััพท์์ หมายเลข 02-649-2299
• ตััวแทนสนัับสนุุนการขายหน่่วยลงทุุน (Selling Agent) บริิษััทได้้เป็็นพัันธมิิตรกัับสถาบัันการเงิินชั้้�นนำในประเทศกว่่า 40 แห่่ง 
โดยบริิษััทได้้รัับการสนัับสนุุนในการเสนอขายหน่่วยลงทุุนของกองทุุนรวมประเภทต่่าง ๆ ของบริิษััท ทำให้้นัักลงทุุนที่่�เป็็นลููกค้้าของกลุ่่�มพัันธมิิตร
สามารถเข้้าถึึงผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว
นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) มีีนโยบายการลงทุุนในกิิจการที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ และ
กลยุุทธ์์ของบริิษัทั  รวมทั้้งสนั
� บสนุ
ั นุ การดำเนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั หรืือกิิจการที่่�มีีศักั ยภาพหรืือสร้้างโอกาสในการขยายฐานรายได้้ มีีความเกี่่ย� วเนื่่อ� งกัับ
ธุุรกิิจของบริิษััท หรืือก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ร่่วมต่่อบริิษััท เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืน และเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน โดยคำนึึงถึึง
ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
การพิิจารณาโครงการลงทุุน บริิษััทจะวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้ (Feasibility Study) สััดส่่วนการลงทุุนที่่�เหมาะสม ประมาณการ
ผลตอบแทนหรืือประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ ปััจจััยความเสี่่�ยง แหล่่งที่่�มาของเงิินทุุน ผลกระทบทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (ถ้้ามีี) และปััจจััยอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยการตััดสิินใจลงทุุนจะต้้องได้้รัับการพิิจารณาอนุุมััติิจากคณะกรรมการหรืือจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (แล้้วแต่่กรณีี) รวมทั้้�งมีีการปฏิิบััติิ
ที่่�เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำหนดและระเบีียบของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีการลงทุุนในบริิษััทย่่อย 2 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด และบริิษััท ที่่�ปรึึกษา
เอ็็มเอฟซีี จำกััด รายละเอีียดปรากฏในหน้้าที่่� 20 หััวข้้อ 1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
1.3.1 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
บริิษััทจััดตั้้�งบริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (เดิิมชื่่�อบริิษััท เอ็็มเอฟซีี เรีียลตี้้� จำกััด) เมื่่�อวัันที่่� 15  มกราคม 2535 มีีทุุนจดทะเบีียน
เริ่่�มต้้น 100,000 บาท แบ่่งออกเป็็น 10,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท บริิษััทมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 99.99 ของทุุนจดทะเบีียน
มีีวััตถุุประสงค์์ในการจััดตั้้�งเพื่่�อเข้้าลงทุุนโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทต่่าง ๆ บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเป็็น 2,000 ล้้านบาท
เมื่่�อวัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2536 โดยเรีียกชำระค่่าหุ้้�นร้้อยละ 25 ของมููลค่่าหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารของบริิษััท ได้้แก่่ นายธนโชติิ
รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ นางพััณณรััชต์์ บรรพโต และนายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีนโยบายกำหนดค่่าตอบแทนให้้แก่่ผู้้�บริิหารที่่�ดำรงตำแหน่่ง
กรรมการในบริิษััทย่่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด มีีการลงทุุนในบริิษััท 1 บริิษััท ได้้แก่่ บริิษััท ที่่�ปรึึกษา เอ็็มเอฟซีี จำกััด
(เดิิมชื่่�อ บริิษััท เอ็็มเอฟซีี แอดไวซอรี่่� จำกััด) จดทะเบีียนเมื่่�อวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2552 ทุุนจดทะเบีียน 20 ล้้านบาท โดยบริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์
จำกััด มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นคิิดเป็็นร้้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้้�นทั้้�งหมด มีีวััตถุุประสงค์์หลัักในการประกอบกิิจการเกี่่�ยวกัับการให้้คำปรึึกษา แนะนำ
หรืือให้้ความช่่วยเหลืือในการดำเนิินการจััดการทางธุุรกิิจ เช่่น การวางแผนการจััดองค์์กร  การให้้คำปรึึกษาด้้านการเงิิน บริิการรัับเป็็นที่่�ปรึึกษา
และให้้คำแนะนำด้้านพาณิิชยกรรม อุุตสาหกรรม การผลิิต การตลาด
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท

บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
99.99%
บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด
99.99%
บริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด
รายละเอีียดของนิิติิบุุคคลที่่�บริิษััทมีีการถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10 ขึ้้�นไป
ลำำ�ดับั

ชื่่�อบริิษััท

สถานที่่�ตั้้�ง

ประเภทธุุรกิิจ

ชนิิดหุ้้�น

1. บริิษััท เอ็็มเอฟ 
โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด

ชั้้�น จีี และชั้้�น 21 - 23 อาคารคอลััมน์์
ทาวเวอร์์ เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์ 02-649-2080
โทรสาร 02-649-2085

ลงทุุนโดยการ
ถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น
หุ้้�นสามััญ

2. บริิษััท ที่่�ปรึึกษา
เอ็็มเอฟซีี จำกััด

ชั้้�น 21 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์
เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์ 02-649-2080
โทรสาร 02-649-2085

ที่่�ปรึึกษาด้้าน
หุ้้�นสามััญ
พาณิิชยกรรม
อุุตสาหกรรม
การผลิิต การตลาด

จำำ�นวนหุ้้�น สััดส่่วนการ
ที่่�จด
ถืือหุ้้�น
ทะเบีียน

หุ้้�นสามััญ 200 ล้้านหุ้้�น

2 ล้้านหุ้้�น

99.99%

99.99%

1.3.2 การถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมโดยบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ไม่่มีี
1.3.3 ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บริิษัทั ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ในลัักษณะพึ่่งพิ
� งิ หรืือแข่่งขันั กัับธุรกิ
ุ จิ อื่่น� ในกลุ่่�มธุุรกิจิ ของผู้้�ถือื หุ้้�นอย่่างมีีนััยสำคััญ อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั มีีความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจตามใบอนุุญาตของบริิษััท ดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

บริิษััท

ลัักษณะความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ

ธนาคารออมสิิน

บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งให้้ธนาคารออมสิินเป็็นตััวแทนสนัับสนุุนการขายหน่่วยลงทุุน

บมจ. หลัักทรััพย์์ คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป

บริิษััทได้้แต่่งตั้้�งให้้ บมจ. หลัักทรััพย์์ คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป 
โฮลดิ้้�งส์์ เป็็นตััวแทนสนัับสนุุนการขายหน่่วยลงทุุน และเป็็นนายหน้้าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลการทำธุุรกรรมกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันไว้้ในหน้้าที่่� 94 หััวข้้อ 9.2 รายการระหว่่างกััน
1.3.4	ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ถืือหุ้้�นสููงสุุด 10 อัันดัับแรก ตามที่่�บริิษััทปิิดสมุุดทะเบีียนผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564
ชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น / กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น

ร้้อยละ

1. บริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (มหาชน)

31,357,850

24.963

2. ธนาคารออมสิิน

31,332,781

24.943

3. กระทรวงการคลััง

20,000,000

15.922

4. LGT BANK (SINGAPORE) LTD

6,958,000

5.539

5. นายประทัักษ์์ สุุมงคลธนกุุล

4,113,915

3.275

6. บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด เพื่่�อผู้้�ฝาก

2,417,000

1.924

7. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำกััด

1,404,907

1.118

8. บริิษััท เศรณีี โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด

1,276,730

1.016

9. นางมาลีี นิิยมวานิิช

1,175,200

0.936

10. นายกำจร อรุุณวิิไลรััตน์์

1,103,900

0.879

ผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�น

24,475,425

19.484

รวม		

125,615,708

100.000

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย

116,164,913

92.476

9,450,795

7.524

ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิต่่างด้้าว

1.4	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนที่่�ชำระแล้้วจำนวน 125,615,708 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญ 125,615,708 หุ้้�น
มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
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1.5 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทไม่่มีีการออกหลัักทรััพย์์อื่่�นนอกเหนืือจากหุ้้�นสามััญ

1.6 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะจ่่ายเงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นตามอััตราผลกำไร ซึ่่�งโดยปกติิเป็็นจำนวนไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิิของ
งบการเงิินเฉพาะบริิษััท ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับแผนการลงทุุน ความจำเป็็นและความเหมาะสมอื่่�น ๆ ในอนาคต (รวมเงิินปัันผลระหว่่างกาลที่่�ประกาศแล้้ว
สำหรัับรอบระยะเวลานั้้�น)
สำหรัับบริิษััทย่่อยนั้้�น ไม่่ได้้กำหนดนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไว้้แน่่นอน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

2 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
			 2.1 นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทตระหนัักว่่าการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความสำคััญในอัันที่่�จะนำประโยชน์์สููงสุุดมาสู่่�ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
กลุ่่�มอื่่น� ทุุกกลุ่่�ม บริิษัทั จึึงจััดให้้มีีนโยบายด้้านความเสี่่ยง
� ของบริิษัทั  ซึ่่�งได้้รับั การทบทวนและอนุุมัติั จิ ากคณะกรรมการเป็็นประจำทุุกปีี รวมถึึงจััดให้้
มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและเครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่�ยงในด้้านต่่างๆ ตลอดจนทำการประเมิินและระบุุปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจมีีผลกระทบ
ต่่อแผนงาน เป้้าหมาย  และกลยุุทธ์์ในการดำเนิินงานของบริิษััทและการจััดการกองทุุน เพื่่�อป้้องกัันและจััดการกัับความเสี่่�ยงดัังกล่่าวทั้้�งในระดัับ
องค์์กรและระดัับกองทุุน ตลอดจนกำหนดนโยบายและแผนงาน ในการป้้องกัันและบริิหารจััดการกัับความเสี่่�ยงเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมความเสี่่�ยง
ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของสายงานต่่างๆ อย่่างชััดเจน กำหนดให้้มีีการติิดตามและ
รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ผู้้�บริิหารรัับทราบอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งการปลููกฝัังวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยงให้้ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งบริิษััท
เพื่่�อสร้้างความตระหนัักในเรื่่�องของความเสี่่�ยงเป็็นสำคััญ
โครงสร้้างการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง

ฝายบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ฝายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน

ธุรกิจกองทุนรวม

คณะกรรมการลงทุน
ดานอสังหาร�มทรัพย

ธุรกิจกองทุนรวม
อสังหาร�มทรัพย และ REIT

คณะกรรมการบร�หารจัดการงาน
ดานทรัสตีของทรัสต

ธุรกิจทรัสตี
ของทรัสต

• อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง
และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได
• กำกับดูแลใหการบริหารความเสี่ยงเปน
ไปตามนโยบายและแผนงาน
• ฝายบริหารความเสีย่ ง : ควบคุมความเสีย่ ง
ใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับได และใหความเห็น
ทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจอยางเปนอิสระ
• ฝายกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน : กำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านของฝายงานตาง ๆ ใหมี
การปฏิบตั เิ ปนไปตามกฎระเบียบตาง ๆ
• ฝายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : จัดใหมรี ะบบการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
• รับผิดชอบดูแลใหธุรกิจที่เกี่ยวของมี
ความเสี่ยงที่เหมาะสมตอผลตอบแทนและ
อยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
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การบริิหารความเสี่่�ยง
(1) บริิษัทั มีีหน่่วยงานกลางที่่�ดูแู ลในด้้านการควบคุุมภายใน 2 หน่่วยงาน ได้้แก่่ ฝ่า่ ยตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ซึ่่�งขึ้้�นตรงกัับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อให้้มีีระบบสอบทานและถ่่วงดุุล (Check and Balance) ที่่�เหมาะสม
(2) มีีคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงควบคุุม ดููแล และติิดตามความเสี่่�ยงทุุกด้้านของบริิษััทและกองทุุนภายใต้้การบริิหารจััดการ 
กำหนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่ยง 
� กำหนดเพดานความเสี่่ยง 
� (Risk Limit) อนุุมัติั เิ ครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่ยง
� ของกองทุุนและการปฏิิบัติั งิ าน
รวมถึึงกำหนดกรอบการประเมิินความเสี่่�ยงของการออกกองทุุนหรืือธุุรกรรมใหม่่ พร้้อมกำหนดแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับธุุรกรรม
ใหม่่ ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินและบริิหารความเสี่่ยงด้
� า้ นการฟอกเงิินและการสนัับสนุนุ ทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย โดยมีีคณะทำงานเพื่่อ� พิิจารณา
ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย เป็็นผู้้�นำเสนอเพื่่�อพิิจารณาก่่อนรายงานต่่อคณะกรรมการ
(3) มีีอนุุกรรมการกำกัับดูแู ลด้้านการลงทุุนและการบริิหารจััดการกองทุุนในแต่่ละธุุรกิจิ ทำหน้้าที่่พิ� จิ ารณากำหนดนโยบายและกลยุุทธ์์
ในการบริิหารกองทุุนในภาพรวม รวมทั้้�งให้้คำปรึึกษาในเรื่่�องที่่�สำคััญในการบริิหารกองทุุนต่่าง ๆ
(4) จััดทำขั้้�นตอนการทำงาน  (Work Flow) และคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน (Work Manual) ซึ่่�งมีีการปรัับปรุุงให้้เป็็นปััจจุุบัันอย่่างสม่่ำเสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนทุุกขั้้�นตอน
(5) ทบทวน ปรัับปรุุง และพััฒนาระบบงานต่่าง ๆ ให้้มีีประสิิทธิิภาพและสะดวกในการใช้้งานมากขึ้้�นอยู่่�เสมอ
(6) ฝึึกอบรมพนัักงานให้้มีีความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบัติั งิ านที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย รวมทั้้งจั
� ดั อบรมให้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับกฎหมาย ข้้อกำหนด
และจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องแก่่พนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และรัับทราบกฎระเบีียบต่่าง  ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องและนำไปปฏิิบััติิได้้
อย่่างถููกต้้อง
(7) มีีการวางมาตรการเพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงด้้านความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอัันเกิิดจากการชะงัักงัันของธุุรกิิจที่่�ไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้
ล่่วงหน้้า เช่่น การสููญเสีียทรััพยากรบุุคคล ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�บริิหารคนสำคััญ หรืือพนัักงานในคราวละจำนวนมาก ๆ พร้้อม ๆ กััน เนื่่�องจากพนัักงาน
ยกทีีมลาออก หรืือเกิิดอุุบััติิเหตุุไว้้ดัังนี้้�
7.1) มุ่่�งเน้้นการสร้้างบรรยากาศการทำงานที่่ดีี 
� การให้้ค่่าตอบแทนที่่�จูงู ใจและสวััสดิิการที่่�ดีี การปลููกฝัังคุุณธรรม ความซื่่อ� สััตย์์
ความมีีวิินััย การสร้้างจิิตสำนึึกและทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร ลููกค้้าและเพื่่�อนร่่วมงาน ส่่งเสริิมและพััฒนาการทำงานเป็็นทีีม
การช่่วยเหลืือเกื้้อ� กููลซึ่่งกั
� นั และกัันรวมทั้้ง� การโยกย้้ายสัับเปลี่่�ยนพนัักงานเพื่่อ� ให้้เรีียนรู้้�งานหลายๆ ด้้านและพร้้อมที่่จ� ะทำงาน
ทดแทนกัันได้้
7.2) บริิษััทได้้วางกฎระเบีียบในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับการลาออกไว้้ว่่า หากพนัักงานประสงค์์จะลาออกจะต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบ
ล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 เดืือน
7.3) ในกรณีีที่่�บริิษััทจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งต้้องมีีการเดิินทางไกล บริิษััทจะกระจายพนัักงานที่่�อยู่่�ในส่่วนงานเดีียวกัันให้้อยู่่�ใน
เที่่�ยวการเดิินทางที่่�ต่่างกัันหรืือพาหนะคนละคัันเพื่่�อเป็็นการกระจายความเสี่่�ยง 
7.4) ในกรณีีที่่�เกิิดปััญหาขึ้้�น บริิษััทมีีมาตรการแก้้ปััญหา ดัังนี้้�
1) บริิษัทั จะโยกย้้ายพนัักงานที่่มีีปร
� ะสบการณ์์จากหน่่วยงานอื่่น� มาทำงานที่่จ� ำเป็็นและเร่่งด่ว่ นแทนพนัักงานเดิิมโดยทัันทีี
2) บริิษัทั จะรัับพนัักงานใหม่่แทนพนัักงานเดิิมอย่่างเร่่งด่ว่ น  โดยการสรรหาจากใบสมััครเดิิมที่่บริ
� ษัิ ทั มีีอยู่่�  หรืือผ่่านบริิษัทั
จััดหางาน  หรืือลงประกาศรัับสมััคร
3) งานใดที่่บริ
� ษัิ ทั ไม่่จำเป็็นต้้องดำเนิินการเอง เนื่่อ� งจากมิิได้้มีีการกำหนดไว้้ในประกาศที่่เ� กี่่ย� วข้้องว่่าเป็็นหน้้าที่่ข� องบริิษัทั
จััดการ บริิษััทก็็จะพิิจารณาจััดจ้้างบุุคคลภายนอกให้้ดำเนิินการแทน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(8) มีีการกำหนดกฎ ระเบีียบ วิินััย ข้้อบัังคัับให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้การทำงาน เป็็นไปอย่่างถููกต้้อง ไม่่เกิิดการทุุจริิต
อัันจะก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท โดยได้้จััดทำเป็็นคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน (Compliance Manual) และข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำงานให้้กัับ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคนรัับทราบและถืือปฏิิบััติิ
(9) จััดให้้มีีฝ่า่ ยบริิหารความเสี่่ยง
� ทำหน้้าที่่ค� วบคุุมดููแลเกี่่ย� วกัับการบริิหารความเสี่่ยง
� ของบริิษัทั โดยเฉพาะ ซึ่่ง� แบ่่งหน้้าที่่ใ� นการควบคุุม
ภายในของบริิษััทออกจากฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานและฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ อย่่างชััดเจน  
(10) มีีมาตรการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาของระบบคอมพิิวเตอร์์ โดยบริิษััทได้้กำหนดนโยบายการรัักษาความปลอดภััยทางด้้าน
สารสนเทศ โดยนโยบายดัังกล่่าวแบ่่งออกเป็็น 5 หมวด ดัังนี้้�
หมวด 1 การกำกัับดููแลการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและสารสนเทศระดัับองค์์กร
หมวด 2 การกำหนดนโยบาย มาตรการ โครงสร้้างการบริิหารจััดการ
หมวด 3 การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินสารสนเทศและการควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููลและระบบสารสนเทศ
หมวด 4 การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านการสื่่�อสารข้้อมููลสารสนเทศผ่่านระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์และการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน
หมวด 5 มาตรฐานการควบคุุมอื่่�นๆ
(11) จััดทำแผนป้้องกัันและระงัับอุุบััติิภััยสำหรัับทุุกหน่่วยงานของบริิษััท
(12) จััดทำแผนรองรัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan) สำหรัับบริิษััทและทุุกหน่่วยงานในบริิษััท
การตรวจสอบความเสี่่�ยง
(1) มีีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้้าที่่ส� อบทานระบบการควบคุุมและตรวจสอบภายใน มีีการรายงานทางการเงิิน ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้เป็็นไปตามกฎ ระเบีียบ รวมทั้้�งการเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(2) มีีฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ฝ่่ายกำกัับดููแลปฏิิบััติิงาน และฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง  ทำหน้้าที่่�
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบััติิงานด้้านต่่าง  ๆ ได้้แก่่ การให้้บริิการแก่่ลููกค้้า การปฏิิบััติิการกองทุุน บััญชีีและการเงิิน ระบบคอมพิิวเตอร์์
การบริิหารงาน การลงทุุนและการดำเนิินงานของบริิษััทโดยรวมอย่่างสม่่ำเสมอ โดยควบคุุมให้้เป็็นไปตามกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�กำหนดทั้้�ง
ของหน่่วยงานราชการและของบริิษััท ตลอดจนดำเนิินการประเมิิน/วััดความเสี่่�ยงของหน่่วยงานต่่างๆ นำเสนอแนวทางในการบริิหารจััดการและ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น พร้้อมทั้้�งพััฒนาระบบงานเพื่่�อส่่งสััญญาณเตืือน (Early warning system) กรณีีที่่�ความเสี่่�ยงมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น
โดยจะมีีการจััดทำรายงานการประเมิินความเสี่่�ยงทั้้�งระดัับบริิษััทและระดัับกองทุุน เสนอต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่าง
สม่่ำเสมอ รวมถึึงฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ จะทำการรายงานผลการตรวจสอบต่่อกรรมการผู้้�จัดั การและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัันทีีที่่�เกิิดเหตุุการณ์์ที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััทและกองทุุนภายใต้้การจััดการของบริิษััท  
นอกจากนี้้� ยัังมีีการจััดทำแผนการตรวจสอบการควบคุุมภายในและการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของแผน
การตรวจสอบฝ่่ายงานต่่าง  ๆ โดยมีีการประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััทด้้านการดำเนิินการตามมาตรการต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�นและ
ด้้านการป้้องกัันการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำลายล้้างสููงเป็็นประจำทุุกปีี
และรายงานผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงและคณะกรรมการ
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2.2	ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
ปีี 2565 บริิษััทระบุุปััจจััยความเสี่่�ยงและแนวทางแก้้ไขที่่�สำคััญไว้้ 3 ด้้าน ดัังนี้้�
(1)	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจ
ภายใต้้นโยบายการเปิิดเสรีีในการดำเนิินธุุรกิิจจััดการลงทุุน อัันนำมาซึ่่�งภาวะการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงขึ้้�น ประกอบกัับภาวะเศรษฐกิิจโลก
และตลาดทุุนที่่�มีีความผัันผวนอย่่างต่่อเนื่่�อง ย่่อมส่่งผลให้้บริิษััทต้้องประสบกัับความเสี่่�ยงที่่�สููงขึ้้�นในการบริิหารจััดการลงทุุนให้้มีีผลดำเนิินการ
ให้้ได้้ผลตอบแทนที่่ดีี 
� เพื่่อ� เพิ่่ม� ขีีดความสามารถในการแข่่งขันั และรัักษาส่่วนแบ่่งตลาดที่่มีี� อยู่่� ดัังนั้้น�  บริิษัทั มีีแผนในการบริิหารจััดการกัับปััจจััยเสี่่ยง
�
ต่่าง ๆ ดัังกล่่าว โดยเพิ่่�มความหลากหลายด้้านผลิิตภััณฑ์์กองทุุนในทุุกประเภทกองทุุน ด้้วยการกำหนดกลยุุทธ์์ในการขยายผลิิตภััณฑ์์และจัังหวะ
ในการออกกองทุุนที่่�เหมาะสม โดยให้้มีีการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ทั้้�งในและต่่างประเทศเพื่่�อสร้้างความหลากหลาย สร้้างโอกาส  และทางเลืือก
ในการลงทุุน เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนและรองรัับต่่อระดัับความเสี่่�ยงที่่�แตกต่่างกัันของนัักลงทุุนมีีการบริิหารความเสี่่�ยงนัับตั้้�งแต่่กระบวนการ
ในการวิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยงของการจััดตั้้�งกองทุุนเพื่่�อให้้มีีระดัับความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม ตลอดจนกำหนดกรอบการลงทุุนและควบคุุม
ความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสมยอมรัับได้้สำหรัับนัักลงทุุนในแต่่ละกลุ่่�ม
สำหรัับปีี 2565 บริิษััทมีีนโยบายที่่�จะมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการเป็็นบริิษััทที่่�มีีบทบาทสำคััญระดัับภููมิิภาคในอุุตสาหกรรมการจััดการลงทุุน
โดยเน้้นเรื่่�องการปรัับองค์์กร  และการสร้้างทีีมที่่�แข็็งแกร่่ง  การพััฒนาระบบงาน และกระบวนการปฏิิบััติิงานให้้มีีความยืืดหยุ่่�นสอดรัับกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงในด้้านต่่างๆ ตลอดจนการยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศรองรัับการพััฒนาเพื่่�อมุ่่�งสู่่�ยุุคดิิจิิตอล เพื่่�อเป็็นการ
วางรากฐานของการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต รวมถึึงการลงทุุนที่่�ให้้ความสำคััญในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล หรืือที่่�เรีียกว่่า ESG
(Environment, Social, Governance) โดยเป็็นการนำปััจจััยด้า้ นสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และการกำกัับดูแู ลหรืือธรรมาภิิบาลมาพิิจารณาในการวิิเคราะห์์
คััดเลืือก และบริิหารจััดการลงทุุน เพื่่�อสร้้างโอกาสให้้กัับธุุรกิิจและดึึงดููดนัักลงทุุนด้้วยการเน้้นสร้้างผลตอบแทนที่่�ยั่่�งยืืนในระยะยาว อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทยัังคงมุ่่�งขยายฐานผู้้�ลงทุุน และขยายช่่องทางการซื้้�อขายหน่่วยลงทุุน ตลอดจนพััฒนาการให้้บริิการที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้กัับนัักลงทุุนทุุกคน
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายตััวแทนขายผ่่านตััวแทนขาย (Selling Agent) ต่่างๆ เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้สามารถบริิการลููกค้้าได้้อย่่างทั่่�วถึึง 
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้มีีการเตรีียมความพร้้อมในส่่วนของนโยบายและระบบงานต่่าง ๆ เพื่่�อรองรัับกฎหมาย PDPA ที่่�จะเริ่่�มมีีผลบัังคัับ
ใช้้ในวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2565 โดยก่่อนที่่�กฎหมายจะเริ่่�มบัังคัับใช้้ บริิษััทจะว่่าจ้้างผู้้�รัับดำเนิินการภายนอกในการทำ Audit Review เพื่่�อประเมิิน
Gap หรืือ Process ที่่�ยัังไม่่ครอบคลุุมตามกฎหมาย และจะดำเนิินการประชาสััมพัันธ์์และอบรมพนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้� ความเข้้าใจ
และตระหนัักถึึงความสำคััญในเรื่่�องข้้อมููลส่่วนบุุคคล ครอบคลุุมทั้้�งเรื่่�องการจััดเก็็บข้้อมููล การใช้้ข้้อมููล และการเปิิดเผยข้้อมููลต่่างๆ ตลอดจน
ให้้สามารถนำไปปฏิิบััติิได้้อย่่างถููกต้้อง
(2)	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน
เศรษฐกิิจโลกปีี 2565 มีีแนวโน้้มขยายตััว 4.4% (yoy) อ้้างอิิงจากการประมาณการของกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) เป็็น
การเติิบโตในอััตราที่่�ชะลอลงจากปีีก่่อน แต่่ทิิศทางการเติิบโตยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีและสููงกว่่าการเติิบโตระดัับศัักยภาพ เนื่่�องจากอััตราการฉีีดวััคซีีน
โควิิด-19 ที่่�ครอบคลุุมมากขึ้้�นทั้้�งกลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้วและประเทศตลาดเกิิดใหม่่ นำไปสู่่�การเปิิดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง  อย่่างไร
ก็็ตาม ความยืืดเยื้้�อของปััญหาการติิดขััดของห่่วงโซ่่อุุปทาน แรงสนัับสนุุนจากมาตรการด้้านการคลัังของรััฐบาลทั่่�วโลกทยอยลดลง รวมทั้้�งการปรัับ
ทิิศทางการดำเนิินนโยบายการเงิินของธนาคารกลางประเทศหลัักจากผ่่อนคลายเป็็นเข้้มงวด เนื่่อ� งจากแรงกดดัันของเงิินเฟ้้อที่่เ� พิ่่ม� ขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง 
เป็็นข้้อจำกััดของการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของโลก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เศรษฐกิิจไทยปีี 2565 ฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�องและมีีแนวโน้้มขยายตััวในช่่วง 3.5% - 4.0% (yoy)  มีีค่่ากลางที่่� 3.7% (yoy) จากแรงขัับเคลื่่�อน
ของอุุปสงค์์ในประเทศและต่่างประเทศ เนื่่�องจากอััตราการฉีีดวััคซีีนในวงกว้้าง ความต่่อเนื่่�องของการใช้้จ่่ายของภาครััฐผ่่านการอนุุมััติิเม็็ดเงิิน
คงเหลืือ ภายใต้้ พ.ร.ก. ให้้อำนาจกระทรวงการคลัังกู้้�เงิินฯ เพิ่่�มเติิม 5 แสนล้้านบาท และการขยายตััวของเศรษฐกิิจโลกที่่�ช่่วยให้้ปริิมาณการค้้า
โลกดีีขึ้้�น อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปคาดว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 1.5%-2.2% (yoy) มีีค่่ากลางที่่� 1.7% (yoy) ตามการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาพลัังงาน โดยธนาคาร
แห่่งประเทศไทยจะคงดอกเบี้้ย� ไว้้ที่่�ระดัับ 0.5% เพื่่อ� รัักษาขีีดความสามารถของนโยบายการเงิินที่่�มีีอยู่่�จำกััดเพื่่อ� ใช้้ในยามที่่เ� หมาะสม และเป็็นระดัับ
ที่่�เอื้้�อต่่อการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจ เน้้นการใช้้นโยบายที่่�ตรงจุุด ได้้แก่่ ผลัักดัันให้้สถาบัันการเงิินเร่่งปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้�ให้้ได้้ผล เร่่งรััดการให้้
สิินเชื่่�อผ่่านโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อแก้้ปััญหาสภาพคล่่อง เป็็นต้้น
ประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทคาดว่่าจะส่่งผลกระทบต่่อความผัันผวนของระบบเศรษฐกิิจและการเงิินของโลก รวมทั้้�งประเทศไทยในปีี
2565 ได้้แก่่ ความไม่่แน่่นอนของการแพร่่ระบาดและการกลายพัันธุ์์�ของโควิิด-19 อััตราเงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและอยู่่�ในระดัับสููง  การดำเนิินนโยบาย
การเงิินที่่ตึึงตั
� วั เกิินไปของธนาคารกลางหลัักของโลก ปััญหาฟองสบู่่�ในกลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์ของจีีน มาตรการทำให้้ผู้้�ติดิ เชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19 เป็็นศููนย์์
(Zero-Covid ) ของจีีน และปััญหาความขััดแย้้งเชิิงภููมิิรััฐศาสตร์์ (รััสเซีีย-ยููเครน, จีีน-ไต้้หวััน)
บริิษััทได้้กำหนดกระบวนการในการจำกััดและควบคุุมความเสี่่�ยงขึ้้�นมาอย่่างเป็็นขั้้�นตอน มีีการคััดเลืือกหลัักทรััพย์์และกองทุุนที่่�ลงทุุน
ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�มีีคุุณภาพ มีีการจััดสรรสิินทรััพย์์และกระจายความเสี่่�ยง  ตลอดจนมีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่าง
เหมาะสม เพื่่�อให้้กองทุุนมีีระดัับความเสี่่�ยงที่่�ต่่ำและมีีผลตอบแทนสููงสุุด โดยอาศััยแบบจำลองทางการเงิินขั้้�นสููงที่่�ถููกพััฒนาเป็็นเครื่่�องมืือช่่วย
ในการคััดสรร มีีระบบการติิดตามดููแลความเสี่่�ยง ซึ่่�งถููกติิดตั้้�งเพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยง มีีการติิดตั้้�งระบบควบคุุมและติิดตามระดัับความเสี่่�ยงของ
แต่่ละกองทุุนให้้อยู่่�ในขอบเขตที่่�กำหนดไว้้ มีีระบบทดสอบภาวะวิิกฤติิ (Stress Test) ที่่�ใช้้ในการวััดผลกระทบกรณีีที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�รุุนแรงจากปััจจััย
ใดปััจจััยหนึ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทยัังกำหนดให้้มีีแผนฉุุกเฉิินด้้านการลงทุุน รวมถึึงแผนรองรัับความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องเพื่่�อใช้้จััดการ
และรองรัับกัับสถานการณ์์ที่่�ผิิดปกติิและสภาวะวิิกฤติิ ตลอดจนกำหนดให้้มีีเครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของกองทุุนรวม
(Liquidity Risk Management Tools) เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงในเชิิงระบบ (Systematic Risk) ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นโดยไม่่คาดคิิด
(3)	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
ในปีี 2565 ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงานของบริิษััท อาจมีีสาเหตุุมาจากความเสี่่�ยงจากเหตุุการณ์์ความรุุนแรงทางการเมืือง 
ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19  ความเสี่่�ยงจากภััยธรรมชาติิ (Natural Disaster Risk) และความเสี่่�ยงจากการก่่อการร้้าย
ทั้้ง� ในและนอกประเทศ  ตลอดจนความเสี่่ยง
� จากการถููกละเมิิดความมั่่น� คงด้้านสารสนเทศ (Cyber-attacks) ที่่�อาจส่่งผลกระทบทำให้้การดำเนิินงาน
ของบริิษััทเกิิดการหยุุดชะงััก หรืือไม่่สามารถให้้บริิการหรืือทำธุุรกรรมได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งในปีี 2565 มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
ประเภทใหม่่ๆ ที่่�แพร่่ระบาดและสร้้างผลกระทบที่่�รุุนแรงมากขึ้้�นต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น ภััยคุุกคามของมััลแวร์์ประเภท Ransom ware
และ Phishing Mail เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีีปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ  (Compliance Risk) ที่่�บริิษััทต้้องเตรีียมความพร้้อม
ในเรื่่อ� งนโยบายการรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััยด้า้ นสารสนเทศ (IT Security Policy) เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องตามกฎเกณฑ์์ที่่ส� ำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มีีแผนในการยกระดัับและปรัับเปลี่่�ยนนโยบายในปีี 2565
บริิษััทกำหนดมาตรการในการป้้องกัันความเสี่่�ยงดัังกล่่าวข้้างต้้น โดยจััดให้้มีีนโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business
Continuity Management Policy) และนโยบายการรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััยด้า้ นสารสนเทศ (IT Security Policy) ซึ่่�งได้้รับั การทบทวนและอนุุมัติั ิ
จากคณะกรรมการเป็็นประจำทุุกปีีและสอดคล้้องตามแนวทางที่่�สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด มีีแผนรองรัับ
การดำเนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan: BCP) และคู่่�มืือการปฏิิบััติิงานทั้้�งในระดัับบริิษััทและฝ่่ายงาน พร้้อมจััดการทดสอบแผน
ดัังกล่่าวเป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการดำเนิินงานของบริิษััทเป็็นไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�องไม่่หยุุดชะงัักในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน มีีคณะทำงานบริิหาร
จััดการเหตุุละเมิิดความมั่่น� คงด้้านสารสนเทศ (Incident Respond Team) เพื่่อ� เตรีียมความพร้้อมและแผนการรัับมือื เมื่่อ� เกิิดเหตุุการณ์์ขึ้น้�  มีีการเตรีียม
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ความพร้้อมด้้านทรััพยากรต่่างๆ ทั้้�ง Hardware และ Software ได้้แก่่ โน๊๊ตบุ๊๊�ค และระบบในการเข้้าถึึงข้้อมููลสำหรัับการทำงาน ตลอดจนระบบ
ที่่�ใช้้สื่่�อสารและติิดตามการทำงานของพนัักงานได้้ตลอดทั้้�งกระบวนการ ซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรฐานด้้าน IT Security เพื่่�อรองรัับการทำงานในรููปแบบ 
Work From Home (WFH) ที่่�ไม่่กระทบต่่อผลลััพธ์์ในการดำเนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ตลอดจนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยบริิษัทั ได้้มีีการปรัับกลยุุทธ์์
ให้้พนัักงานทุุกคนใช้้โน๊๊ตบุ๊๊�ค  เพื่่�อเพิ่่�มความคล่่องตััวและพร้้อมสำหรัับการทำงานแบบ  WFH โดยในปีีที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้ปรัับปรุุงแผน BCP และ
ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการใช้้บริิการศููนย์์ปฏิิบััติิงานสำรอง (Alternate Site) เพื่่�อให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้องกัับความต้้องการและสถานการณ์์ที่่�
หลากหลายมากขึ้้�น เช่่น การปฏิิบััติิงานรููปแบบ WFH ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโนตเชื้้�อโรคโควิิด-19 นอกจากนี้้� สำหรัับความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิ
ทางธรรมชาติิที่่มีี� แนวโน้้มสููงขึ้น้� ซึ่่ง� อาจส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการลงทุุนและการปฏิิบัติั งิ าน บริิษัทั มีีแผนรองรัับเหตุุการณ์์ฉุกุ เฉิินที่่คร
� อบคลุุม
ในกรณีีต่่าง  ๆ เช่่น น้้ำท่่วม ไฟฟ้้าดัับ  การเกิิดโรคระบาด เป็็นต้้น ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท รวมทั้้�งมีีแผนฉุุกเฉิิน
ด้้านการลงทุุนโดยเฉพาะเพื่่�อรองรัับการบริิหารจััดการให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันท่่วงทีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

3 การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
			 3.1 นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายเพื่่�อประโยชน์์ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน โดยผ่่านการทบทวน
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการเป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้เป็็นปััจจุุบัันและสอดคล้้องกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััท โดยร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย ครอบคลุุมในประเด็็นต่่าง ๆ โดยมุ่่�งเน้้นไปที่่�การสร้้างจิิตสำนึึกที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้ส่่งเสริิมความรู้้� ความเข้้าใจ เพื่่�อถ่่ายทอดและปลููกฝัังจิิตสำนึึกด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ เศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมดัังกล่่าวอย่่างเป็็นรููปธรรม ผ่่านการกำหนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องในแต่่ละประเด็็น การบรรจุุในหลัักสููตรการอบรมพนัักงานประจำปีี
การจััดกิิจกรรมเพื่่�อปลููกฝัังจิิตสำนึึกความรัับผิิดชอบ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อนำไปสู่่�การขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปในทิิศทางเดีียวกัันในการเป็็นองค์์กรที่่�พััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป ซึ่่�งนโยบายที่่�สำคััญมีีดัังนี้้�
เป้้าหมายด้้านความ
ยั่่�งยืืน

มิิติิเศรษฐกิิจ

มิิติิสัังคม

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม

สร้้างตลาดทุุนที่่�ยั่่�งยืืน

สร้้างสัังคมที่่�ยั่่�งยืืน

เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน

• ส่่ ง เสริิ ม คุุ ณ ภาพของสัั งค มด้้ า น
ต่่ า ง  ๆ ร่่ ว มกัั บชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเพิ่่�มโอกาส
ในการศึึกษาและพััฒนาศัักยภาพ
ของเยาวชน
• การเคารพสิิทธิิมนุุษยชนและไม่่
ละเมิิดความเป็็นส่่วนตััว
• ดููแลและปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้า้ และพนัักงาน
อย่่างเป็็นธรรม
• พััฒนาความรู้้�ความสามารถของ
บุุคคลากรในองค์์กร
• ดููแลสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััย 
และสวััสดิิการของพนัักงาน
• มีีส่่ ว นร่่ ว มในงานด้้ า นสาธารณ 
ประโยชน์์

• ดำเนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรและคำนึึง
ถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
• ดำเนิินนโยบายอนุุรักั ษ์์และส่่งเสริิม
การใช้้ ท รัั พ ยากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า มีี
ประสิิทธิิภาพ และการนำทรััพยากร 
กลัับมาใช้้ใหม่่
• สร้้ า งจิิ ต สำนึึกและวัั ฒ นธรรม
องค์์กรในการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม
• ไม่่ ก ระทำการใด ๆ ที่่� จ ะมีีผล
เสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงของประเทศ
ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่ง� แวดล้้อม

นโยบายการดำเนิิ น งาน • ดำเนิินธุุรกิจิ ตามหลัักธรรมาภิิบาล
เพื่่อ� การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืนื
มีีการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  และ
มีีระบบการควบคุุมภายในที่่ดีี� และ
เป็็นไปตามกฎหมาย ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
• ยึึดลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลางและตอบ
สนองเพื่่อ� ให้้ตรงตามความต้้องการ
ของลููกค้้า
• มีีความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ ผู้้�บริิ โ ภค 
โดยปฏิิ บัั ติิ ต ามมาตรฐานการ
ปฏิิ บัั ติิ ง านในการติิ ด ต่่ อ และให้้
บริิการแก่่ลููกค้้า
• การให้้ ค วามรู้้�ด้้ า นการลงทุุ น ที่่�
ถููกต้้องแก่่สาธารณชน
• การบริิ ห ารความเสี่่� ยง อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ
• ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ขององค์์กรด้้วยการเป็็นองค์์การที่่�
โปร่่ ง ใสปลอดจากการทุุ จ ริิ ต
คอร์์รััปชั่่�น
• ปลูู ก ฝัั งจิิ ต สำนึึกในการต่่ อ ต้้ า น
การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชั่่� น อย่่ า งเป็็ น
รููปธรรมและต่่อเนื่่�อง
• ให้้บริิการลููกค้้าด้้วยนวััตกรรมที่่�
ทัันสมััย
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แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ได้้ยกระดัับการดำเนิินธุุรกิจิ มุ่่�งสู่่�การพััฒนาที่่ยั่่� งยื
� นื โดยกำหนดแนวปฏิิบัติั ที่่ิ มีีค
� วามเชื่่อ� มโยงกัับเป้้าหมายของการพััฒนาที่่ยั่่� งยื
� นื
หรืือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามบริิบทและมาตรฐานสากล โดยในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการดำเนิินการเพื่่�อให้้
บรรลุุเป้้าหมายดัังต่่อไปนี้้�
กรอบการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน Sustainability Framework
การสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ตลาดทุุน

การพััฒนาสัังคมและชุุมชน

การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• ประเมิินการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล
นโยบายการกำกัับดูแู ลกิิจการ  จรรยาบรรณ 
ธุุรกิิจ และความเพีียงพอของระบบการ
ควบคุุมภายใน
• ประเมิินคุุณภาพการให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
และนำข้้ อ เสนอแนะมาปรัั บปรุุ ง แก้้ ไ ข
เพื่่�อพััฒนาการให้้บริิการ
• ดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ ด้้ ว ยความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ
ผู้้�บริิโภค  โดยปฏิิบััติิตามมาตรฐานการ
ปฏิิบััติิงานในการติิดต่่อและให้้บริิการแก่่
ลููกค้้า
• ให้้ความรู้้�ด้า้ นการลงทุุนที่่ถู� กู ต้้องแก่่ลูกู ค้้า
และบุุคคลทั่่�วไป
• บริิหารจััดการความเสี่่ยง
� อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยมีีการติิดตามและประเมิินผลกระทบ
ความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ
• มีีช่่องทางแจ้้งเบาะแสการทุุจริิตและสื่่อ� สาร
ให้้ลูกู ค้้าและคู่่�ค้า้ ทราบถึึงนโยบายต่่อต้้าน
การทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�น
• ปลููกฝัังจิิตสำนึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�นอย่่างเป็็นรููปธรรมและต่่อเนื่่�อง
• พััฒนาระบบการให้้บริิการด้้วยนวััตกรรม
ที่่ทั� นั สมััยและมีีระบบรัักษาความปลอดภััย
ที่่�ได้้มาตรฐานสากล

• ส่่งเสริิมกิิจกรรมให้้ความรู้้�ด้้านตลาดทุุน
และผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิินแก่่บุุคคลทั่่�วไป
และสถานศึึกษา ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
การจัั ด งานสัั ม มนาออนไลน์์ การเป็็ น
วิิทยากรให้้แก่่สถานศึึกษา
• การเคารพสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนและไม่่ ล ะเมิิ ด
ความเป็็นส่่วนตััว
• ดูู แ ลและปฏิิ บัั ติิ ต่่ อ คู่่�ค้้ า และพนัั ก งาน
อย่่างเป็็นธรรม
• พััฒนาความรู้้�ความสามารถของบุุคคลากร
ในองค์์ ก รอย่่ า งสม่่ำเสมอ พร้้ อ มทั้้� ง
สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาให้้แก่่พนัักงาน
• ดููแลสุุขภาพอนามััย ความปลอดภััยและ
สวััสดิิการของพนัักงาน
• มีีส่่วนร่่วมในงานด้้านสาธารณประโยชน์์
และบริิจาคเงิินให้้องค์์กรสาธารณกุุศล
• กำหนดนโยบายและมาตรการในการ
ป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน และ
การสนัับสนุนุ ทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย
และการแพร่่ขยายอาวุุธที่่มีี� อานุุภาพทำลาย
ล้้างสููง

• ดำเนิินธุุรกิิจโดยคำนึึงถึึงผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม
• ดำเนิินนโยบายอนุุรัักษ์์และส่่งเสริิมการใช้้
ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่ามีีประสิิทธิิภาพ และ
การนำทรััพยากรกลัับมาใช้้ใหม่่
• สร้้างจิิตสำนึึกและวััฒนธรรมองค์์กรใน
การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
• ไม่่กระทำการใด ๆ ที่่�จะมีีผลเสีียหายต่่อ
ชื่่�อเสีียงของประเทศ ทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม

55Core
Values
Core Values
• Customer Oriented

• Professionalism

• Commitment

• Change Catalyst

• Winning Team Spirit
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			 3.2 การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ (Value Chain)
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำคััญในการสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย  โดยบริิษััทมีีการจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจตั้้�งแต่่ต้้นน้้ำจนถึึงปลายน้้ำตามแนวทางและหลัักปฏิิบััติิสากล เพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์และบริิการตอบสนองต่่อความคาด
หวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการเปิิดเผยข้้อมููลด้้านธรรมาภิิบาล สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางที่่�สำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด

Value Chain
Stakeholder
Engagement

Products
& Services

• Stakeholder Survey
• Supply Chain Management
• Busoness Ethics

• Business License
• Research & Market Survey
• Product Development

Stakeholder

Stakeholder

• Shareholder
• Customer / Investor
• Regulator
• Employee
• Business Partner
• Competitor
• Community

• Employee
• Business Partner
• Consultant
• Regulator
• Service Provider
• Creditor

Fund
Management

• Sales & Marketing
• Investment Management
• Risk Management
• Internal Control
• Technology & Innovation
Stakeholder

• Employee
• Business Partner
• Customer / Investor
• Legal Consultant
• IT Outsource
• Regulator
• Service Provider
(Custodian/Trustee/Registrar)
• External Auditor
• Creditor
• Competitor

Investment
Partner

• Smart Solution
• Knowledge Sharing
• Training
• Network Building
• Cunsultant
Stakeholder

• Employee
• Business Partner
• Education Institution
• Community
• Customer / Investor
• IT Outsource

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทประกอบด้้วยบุุคคลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร ดัังนี้้�
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ลููกค้้า

ความคาดหวััง

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

• ได้้รัับบริิการและการปฏิิบััติิด้้วยความรัับผิิดชอบ • บริิษััทกำหนดนโยบายการขายและการให้้บริิการ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
เกี่่�ยวกัับกองทุุนรวมไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  เพื่่�อ
• การจััดการลงทุุนด้้วยความซื่่อ� สััตย์์และระมััดระวััง
ให้้ลููกค้้าได้้รัับบริิการที่่�เป็็นธรรม มีีการประเมิิน
เยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
ความเหมาะสมของผลิิตภััณฑ์์ และไม่่เกิิดการ
• รัักษาความลัับของลููกค้้า และดููแลไม่่ให้้ผู้้�หนึ่่�ง
เรีียกรัับผลประโยชน์์นอกเหนืือจากค่่าธรรมเนีียม
ผู้้� ใ ดนำความลัั บ ของลูู ก ค้้ า ไปหาผลประโยชน์์
ที่่บริ
� ษัิ ทั กำหนด รวมทั้้ง� ได้้รับั การแก้้ไขเรื่่อ� งร้้องเรีียน
ส่่วนตน หรืือเพื่่�อผู้้�อื่่�น
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันการณ์์
• มีีหน่่วยงานที่่�ทำหน้้าที่่�รัับข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า • บริิ ษัั ท กำหนดนโยบายการออกและเสนอขาย
ผลิิตภััณฑ์์กองทุุนรวมไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร 
โดยคำนึึงถึึงความต้้องการและประโยชน์์ ข อง
ผู้้�ลงทุุนเป็็นสำคััญ และมีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�
เหมาะสม
• บริิษััทกำหนดนโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุนไว้้
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  เพื่่�อให้้บริิษััทจััดการเงิิน
ลงทุุนของลููกค้้าด้้วยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต ระมััดระวััง
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ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวััง

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

ตามมาตรฐานการประกอบวิิชาชีีพ และผลัักดััน
ให้้เกิิดการสร้้างคุุณค่่ากิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
• บริิษัทั กำหนดนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลไว้้
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  และมีีกระบวนการจััดการ
ข้้อมููลเพื่่�อป้้องกัันการนำข้้อมููลส่่วนบุุคคลไปใช้้
อย่่ า งไม่่ เ หมาะสมและป้้ อ งกัั น การรั่่� ว ไหลหรืื อ
การเข้้าถึึงข้้อมููลอย่่างผิิดกฎหมาย 
คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาทางธุุรกิิจ

• ปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาอย่่างเป็็นธรรมและ
เท่่าเทีียมกััน
• มีีหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าหรืือจััดซื้้อ� จััดจ้้าง
และระเบีียบปฏิิ บัั ติิ ใ นการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งที่่� เ ป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษร ง่่ายต่่อการเข้้าใจ และเป็็นไป
ในแนวทางเดีียวกััน โดยมีีการตรวจสอบอย่่าง
เหมาะสมเพื่่อ� ให้้แน่่ใจว่่าคู่่�ค้้าดำเนิินกิิจการโดยได้้
รัั บ อนุุ ญ าตอย่่ า งถูู ก กฎหมายและไม่่ ล ะเมิิ ด
ทรััพย์์สิินทางปััญญา
• จััดทำเอกสารสััญญาในรููปแบบที่่�เหมาะสมและ
เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษััท
และคำมั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ธุุรกิิจ และได้้ปฏิิบััติิตาม
ข้้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึึงเงื่่�อนไขการใช้้เงิิน
การชำระคืืน และข้้อตกลงและหน้้าที่่�ที่่�พึึงมีีอื่่�น ๆ
ต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาอย่่างเคร่่งครััด
• มีีนโยบายรัักษาความลัับของคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา
ในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและเป็็นอิิสระ
ไม่่ดำเนิินธุุรกิจิ โดยมิิชอบระหว่่างคู่่�ค้้าและคู่่�สัญั ญา
ไม่่ติิดสิินบนหรืือจััดหาสิ่่�งของให้้ผู้้�อื่่�นโดยหวัังผล
ประโยชน์์ทางธุุรกิิจ

เจ้้าหนี้้�

• ปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม • บริิษััทยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามข้้อตกลงในสััญญา
โดยให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง  โปร่่งใส  และตรวจสอบ อย่่างเคร่่งครััด และมีีนโยบายปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�
ได้้แก่่เจ้้าหนี้้�
อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม โดยกำหนดไว้้ใน
• ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษััท นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ (เอกสารแนบ 5)
และคำมั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ธุุรกิิจ และได้้ปฏิิบััติิตาม • บริิษััทมีีระบบติิดตามและตรวจสอบการชำระหนี้้�
ข้้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึึงทั้้�งในเรื่่อ� งการชำระ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทจะไม่่ผิิดนััดชำระหนี้้� และ
คืืนเงิินต้้น ดอกเบี้้�ยค่่าธรรมเนีียม การดำรง มีีการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีี
อััตราส่่วนทางการเงิิน และข้้อตกลงและเงื่่�อนไข
อื่่�นๆ ต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด

• บริิษัทั มีีนโยบายในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�ค้า้ และคู่่�สัญั ญา
อย่่างเป็็นธรรม ครอบคลุุมการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิิน
ทางปััญญา โดยกำหนดไว้้ในนโยบายการกำกัับ
ดููแลกิิจการ (เอกสารแนบ 5)
• บริิษััทกำหนดหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าและ
การจััดซื้้�อจััดจ้้างไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร 
• บริิ ษัั ท ทำสัั ญ ญารัั ก ษาความลัั บกัั บคู่่�ค้้ า ไว้้ เ ป็็ น
ลายลัักษณ์์อัักษร  และกำหนดให้้มีีการเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อหน่่วยงานต่่าง  ๆ ภายในบริิษััทเท่่าที่่�
จำเป็็น
• บริิษััทกำหนดนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและ
คอร์์รััปชั่่�นไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีช่่องทางการ
แจ้้งเบาะแส และมีีมาตรการคุ้้�มครองผู้แ้� จ้้งเบาะแส 
และเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั www.mfcfund.
com รวมทั้้�งบริิษััทได้้สื่่�อสารให้้คู่่�ค้้าทราบโดย
กำหนดแนวปฏิิบััติิไว้้ในสััญญาที่่�ทำกัับคู่่�ค้้า
• บริิษัทั มีีแบบสััญญามาตรฐานสำหรัับการทำสััญญา
กัับคู่่�ค้้าที่่�ให้้บริิการแบบเดีียวกััน เพื่่�อให้้มีีเงื่่�อนไข
สำคััญที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
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ความคาดหวััง

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

พนัักงาน

• กำหนดวิิธีีการและเงื่่�อนไขการจ้้างงานและการ
เลิิกจ้้างที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
• ให้้ความมั่่�นคงและก้้าวหน้้าในการทำงาน รวมถึึง
การจัั ด ให้้ มีี การฝึึ ก อบรม การให้้ ค วามรู้้� แ ละ
พััฒนาพนัักงาน
• ให้้ ผ ลตอบแทนและจัั ด สวัั สดิิ ก ารที่่� เ หมาะสม
จููงใจ และทััดเทีียมกัับบริษัิ ทั ที่่อ� ยู่่�ในธุุรกิจิ เดีียวกััน
และสถาบัันการเงิินทั่่�วไป
• มีีหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้�ง  โยกย้้าย  หรืือ
เลื่่� อ นตำแหน่่ ง พนัั ก งานด้้ ว ยความสุุ จ ริิ ต และ
เป็็นธรรม โดยพิิจารณาจากความรู้้� ความสามารถ
และความเหมาะสม
• จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมและสุุขอนามััยที่่�ดีีในสถาน
ที่่ท� ำงาน ให้้มีีความปลอดภััยต่อ่ ชีีวิิตและทรััพย์์สินิ
ทั้้ง� ของพนัักงานและของบริิษัทั และมีีกระบวนการ 
พัั ฒ นาศัั ก ยภาพของพนัั ก งานเพื่่� อ ให้้ ส ามารถ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• เคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนและศัักดิ์์�ศรีีความ
เป็็นมนุุษย์์

• บริิษััทมีีการจ้้างงาน การแต่่งตั้้�ง และการโยกย้้าย
ที่่�เป็็นธรรมและเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
• บริิษัทั กำหนดข้้อบัังคับั การทำงานไว้้เป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร  และกำหนดเงื่่�อนไขการจ้้างที่่�ไม่่ขััดกัับ
กฎหมายคุ้้�มครองแรงงาน
• บริิษััทให้้ผลตอบแทนและสวััสดิิการแก่่พนัักงาน
ที่่เ� ป็็นธรรม เหมาะสมกัับหน้้าที่่แ� ละความรัับผิดิ ชอบ 
และสามารถแข่่งขัันได้้ในอุุตสาหกรรม โดยมีี
รายละเอีียดปรากฏในหน้้าที่่� 65 หััวข้้อ 7.5 ข้้อมููล
เกี่่�ยวกัับพนัักงาน (ผลตอบแทนรวมของพนัักงาน)
• บริิษััทจััดฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
ด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานอยู่่�เสมอ
โดยมีีรายละเอีียดปรากฏในหน้้าที่่� 65 หััวข้้อ 7.5
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน (การพััฒนาบุุคลากร)
• บริิษััทคำนึึงถึึงสภาพแวดล้้อมและสุุขอนามััยที่่�ดีี
ในการทำงานของพนัักงาน โดยจััดสถานที่่�ทำงาน
อย่่างเหมาะสม มีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกที่่เ� พีียงพอ
และมีีระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�ได้้มาตรฐาน

คู่่�แข่่ง

• ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งด้้วย • บริิษัทั กำหนดจรรยาบรรณการประกอบธุุรกิจิ ไว้้เป็็น
วิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต ผิิดกฎหมาย
ลายลัักษณ์์อัักษรและเปิิดเผยไว้้บนเว็็บไซต์์ของ
• ไม่่ทำลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งด้้วยการกล่่าวร้้าย  บริิษััท www.mfcfund.com
หรืือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริิงและ • บริิษััทไม่่กระทำการใด ๆ ที่่�เป็็นการผููกขาดหรืือ
ไม่่เป็็นธรรม
ลดการแข่่งขัันในตลาด
• ไม่่ทำข้้อตกลงกัับคู่่�แข่่งหรืือผู้้�ประกอบธุุรกิิจอื่่�น
ที่่� เ ป็็ น การผูู ก ขาดหรืื อ ลดการแข่่ งขัั น ในตลาด

หน่่วยงานของรััฐ

• ปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎ ระเบีียบ  และข้้ อ กำหนดของ
หน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง 
• มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาตลาดทุุนและองค์์การ
ทางวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง

• บริิษััทมีีการทบทวนนโยบายและระเบีียบต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานให้้เป็็นปััจจุุบัันและ
สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ที่่�หน่่วยงานกำกัับดููแล
กำหนด
• บริิษัทั สื่่อ� สารและจััดอบรมให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน
และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจใน
หลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานอย่่าง
สม่่ำเสมอ
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การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

• บริิษััทมีีระบบการกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานและ
การตรวจสอบภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีแผนการ
ตรวจสอบที่่�ชัดั เจน โดยมีีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลและรายงานต่่อคณะกรรมการ
• บริิษััทให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภาครััฐในการ
ปฏิิบััติิตามกฎหมายและหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง 
รวมถึึงการพััฒนาระบบการให้้บริกิ ารของหน่่วยงาน
ภาครััฐ และให้้ข้้อมููลที่่�จำเป็็นเพื่่�อใช้้ประกอบการ
รัับฟัังความคิิดเห็็นของประชาชน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

• มีีการกำกัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี  โดยคำนึึงถึึงหลัั ก
ธรรมาภิิบาล สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยเปิิดเผย
นโยบายและผลการดำเนิินงานให้้บุคค
ุ ลทั่่ว� ไปทราบ
• มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค  โดยปฏิิบััติิตาม
มาตรฐานการปฏิิ บัั ติิ ง านในการติิ ด ต่่ อ และให้้
บริิการแก่่ลููกค้้า
• ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและพััฒนาชุุมชนและสัังคม
รวมถึึงการดำเนิินงานใด ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
ชุุมชนและสัังคมโดยรวม
• ไม่่กระทำการใด ๆ ที่่�จะมีีผลเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียง
ของประเทศ ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่ง� แวดล้้อม
• ปลููกฝัังจิิตสำนึึกความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและ
สัังคมส่่วนรวมให้้เกิิดขึ้้�นในบริิษััทและพนัักงาน
ทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ปลููกฝัังจิติ สำนึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั่่
ั น�
• ใช้้ ท รัั พ ยากรอย่่ า งคุ้้�มค่่ า และมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ
มีีมาตรการประหยััดการใช้้พลัังงานภายในองค์์กร 
และส่่งเสริิมนำทรััพยากรกลัับมาใช้้ใหม่่

ผู้้�ลงทุุน

• เผยแพร่่ข้้อมููลของบริิษััทแก่่นัักลงทุุน ทั้้�งที่่�เป็็น • บริิษัทั กำหนดแนวปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููล
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ที่่�สนใจจะถืือหุ้้�นในอนาคต
ไว้้ในหน้้าที่่� 91 หััวข้้อ 8.5 การรัักษาความน่่าเชื่่อ� ถืือ
• ดำเนิิ น ธุุ รกิิ จ โดยมีีเป้้ า หมายเพื่่� อ ความยั่่� งยืื น ทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
• บริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการไว้้
ในเอกสารแนบ 5 โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

• บริิษััทได้้เปิิดเผยนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการไว้้
ในเอกสารแนบ 5
• บริิษัทั ใช้้แนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ น ESG และคะแนนประเมิิน
ด้้าน ESG เป็็นปััจจััยหนึ่่ง� ในการคััดเลืือกหลัักทรััพย์์
และกองทุุนที่่�จะเข้้าลงทุุน
• บริิษััทพััฒนาระบบการให้้บริิการอย่่างสม่่ำเสมอ
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย 
• บริิษัทั มีีส่่วนร่่วมและสนัับสนุนุ ให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วม
ในกิิจกรรมเพื่่อ� การพััฒนาตลาดทุุน เช่่น โครงการ
ประเมิินด้้านการจััดการกองทุุนประเภทต่่าง  ๆ
โครงการประเมิินด้้านการกำกัับดูแู ลกิิจการ เป็็นต้้น
• บริิษััทจััดสรรรายได้้ส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อใช้้การพััฒนา
ชุุมชน ทั้้�งด้้านการศึึกษา ศาสนา กีีฬา และ
สาธารณสุุข รวมทั้้�งมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ปััญหา
ชุุมชนในยามวิิกฤติิ เช่่น อุุทกภััย โรคระบาด
• บริิษััทปรัับปรุุงระบบสาธารณููปโภคเพื่่�อลดการใช้้
พลัั งง าน และสนัั บสนุุ น ให้้ มีี การจัั ด การด้้ า น
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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ผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

กองทุน
ชาร�อะห
กองทุนสงเสร�มกิจการ
ที่ ไดรับผลประทบ
จากสึนามิ

กองทุนหุน
ธรรมภิบาลไทย

เพ�่อสังคม
และสิ�งแวดลอม
กองทุนสงเสร�ม
กิจการที่ประสบปญหา
ทางเศรษฐกิจ

กองทุนหุน
พลังงานทดแทน
ทรัสตเพ�่อกิจการ
รวมลงทุน
สำหรับกิจการ SMEs

3.3 การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้ทบทวนนโยบายการกำกัับดูแู ลกิิจการโดยเพิ่่ม� เติิมบทบาทหน้้าที่่ใ� นการกำกัับดูแู ลให้้วัตั ถุุประสงค์์ นโยบาย 
เป้้าหมาย และงบประมาณของบริิษััทสอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการ ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม โดยในส่่วนของการ
จััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อมนั้้�น บริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ บริิษััทจึึงมีี
นโยบายให้้ทุุกหน่่วยงานขององค์์กรร่่วมกัันลดกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อนำไปสู่่�เป้้าหมายการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์
(Net Zero Carbon Emissions) นอกจากนั้้�น บริิษััทได้้กำหนดแนวปฏิิบััติิในการคััดเลืือกหลัักทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนโดยนำปััจจััยด้้านการดำเนิินธุุรกิิจ
โดยคำนึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ประเมิินความเหมาะสมของหลัักทรััพย์์ที่่�จะเข้้าลงทุุนด้้วย
3.3.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2564 บริิษััทมีีการดำเนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนี้้�
(1) ปลููกจิิตสำนึึกในการประหยััดพลัังงาน และส่่งเสริิมใช้้กระดาษรีีไซเคิิล โดยจััดกิิจกรรมรณรงค์์การประหยััดพลัังงานภายในบริิษััท
อย่่างสม่่ำเสมอ
(2) จััดทำโครงการลดต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าภายในสถานประกอบการเพื่่�อนำผลประหยััดค่่าใช้้พลัังงานไฟฟ้้าที่่เ� กิิด
ขึ้้�นมาเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการปรัับปรุุงและพััฒนาประสิิทธิิภาพในการใช้้พลัังงานในสถานประกอบการของบริิษััท โดยบริิษััทได้้ดำเนิินการตรวจสอบ
และปรัับปรุุงสมรรถนะอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าและระบบไฟฟ้้าของบริิษััท
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(3) พััฒนาแอพพลิิเคชั่่�นสำหรัับการซื้้�อขาย และสัับเปลี่่�ยนหน่่วยลงทุุนออนไลน์์ผ่่านโทรศััพท์์มืือถืือ (Mobile Application) ทั้้�งระบบ 
Andriod และ iOS เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าให้้สะดวกรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น และสนัับสนุุนนโยบายองค์์กรในการลดการใช้้กระดาษและ
ลดการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิงในการเดิินทางด้้วย
(4) สนัับสนุุนการใช้้อุุปกรณ์์สำนัักงานแบรนด์์ที่่�มีีฉลากเขีียวรัับรองว่่าสิินค้้ามีีมาตรฐานเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และฉลากประหยััด
ไฟเบอร์์ 5 เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าในระยะยาว
(5) ดููแลให้้มีีกำจััดขยะอย่่างเหมะสมและมีีประสิิทธิิภาพ โดยให้้พนัักงานแยกขยะที่่�นำไปรีีไซเคิิลได้้ออกจากขยะทั่่�วไป 
บริิษัทั ไม่่มีีข้อ้ มููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปีี 2564 อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่น� ในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอย่่างเป็็น
รููปธรรมทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ เพื่่�อให้้บริิษััทมีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและลดผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม โดยในส่่วนของการเตรีียม
ความพร้้อมในการจััดทำข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก บริิษัทั ได้้จัดั ส่่งพนัักงานเข้้ารัับการอบรมอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร หลัักสููตร “การจััดทำรายงาน
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ” รุ่่�นที่่� 1 (CF102) จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ร่่วมกัับองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (อบก.) ซึ่่�งคาดว่่าบริิษััทจะทำข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกแล้้วเสร็็จในปีี 2565
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3.4 การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม
ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้ทบทวนนโยบายการกำกัับดูแู ลกิิจการโดยเพิ่่ม� เติิมบทบาทหน้้าที่่ใ� นการกำกัับดูแู ลให้้วัตั ถุุประสงค์์ นโยบาย 
เป้้าหมาย และงบประมาณของบริิษััทสอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการ ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม โดยในส่่วนของการ
จััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคมนั้้�น บริิษััทยึึดมั่่�นการประกอบธุุรกิิจโดยเคารพสิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ ส่่งเสริิมการมีี
ส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม และส่่งเสริิมการพััฒนาด้้านการศึึกษา บริิษััทสร้้างวััฒนธรรมการปฏิิบััติิงานโดยคำนึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ไว้้ในทุุกกระบวนการทำงานขององค์์กร ตั้้�งแต่่การกำหนดนโยบาย กลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจ และการปฏิิบััติิงาน โดยมุ่่�งหวัังที่่�จะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัังคมไปในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นและมีีการพััฒนาสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ
3.4.2 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
ในปีี 2564 บริิษััทมีีการดำเนิินงานด้้านสัังคม ดัังนี้้�
(1) การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
• การปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม โดยบริิษััทไม่่มีีข้้อพิิพาทแรงงานที่่�สำคััญในระยะ 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
• ทบทวนแนวนโยบายการกำกัับดูแู ลกิิจการ โดยกำหนดประเด็็นสิิทธิิมนุุษยชน กำหนดให้้บริษัิ ทั พึึงยึึดถืือแนวปฏิิบัติั ใิ นการดำเนิิน
ธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวััง โดยไม่่ละเมิิดหรืือส่่งเสริิมการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
• ทบทวนนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น โดยในปีี 2564 บริิษััทไม่่พบการปฏิิบััติิผิิดปกติิที่่�ไม่่เป็็นไปตามนโยบายที่่�
กำหนด ไม่่พบกิิจกรรมที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงเกี่่�ยวกัับการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น
• จััดทำนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy Policy) เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางและ
มาตรการในการเก็็บรวบรวม การใช้้ และการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมทั้้�งบริิหารจััดการข้้อมููลอย่่างเหมาะสม และเป็็นไป
ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
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(2) การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
• บริิษััทบริิจาคเงิินจำนวน 1,000,000 บาท ให้้แก่่สภากาชาดไทย ในการจััดหาวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการ
เข้้าถึึงวััคซีีนของประชาชน
• บริิษััทบริิจาคเงิินจำนวน 700,000 บาท ให้้แก่่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ เพื่่�อจััดซื้้�ออุุปกรณ์์การแพทย์์ต่่อสู้้�
โรคโควิิด-19
• บริิษััทจััดหาวััคซีีนโมเดอร์์นาให้้แก่่พนัักงานเพื่่�อให้้มีีภููมิิคุ้้�มกัันโรคโควิิด-19 ซึ่่�งจะช่่วยลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อและ
ลดความรุุนแรงของโรค รวมทั้้�งสนัับสนุุนชุุดตรวจเชื้้�อโควิิด-19 ให้้แก่่พนัักงานกลุ่่�มเสี่่�ยง  เพื่่�อบรรเทาภาระค่่าใช้้จ่่ายและ
ให้้พนัักงานสามารถตรวจหาเชื้้�อเบื้้�องต้้นได้้ทัันทีี ซึ่่�งจะช่่วยลดความเสี่่�ยงในการเผยแพร่่เชื้้�อให้้แก่่คนรอบข้้าง ในกรณีีที่่�พบเชื้้�อ
พนัักงานและบุุคคลในครอบครััวจะได้้รัับการสนัับสนุุนเวชภััณฑ์์ที่่�จำเป็็น
• บริิษััทลดภาระของกองทุุนและผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุนของกองทุุนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้แก่่
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์เอ็็มเอฟซีี ป่่าตอง เฮอริิเทจ (M-PAT) ด้้วยการยกเว้้นการเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมจััดการกองทุุน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 1 กัันยายน 2564 ถึึงวัันที่่� 31 สิิงหาคม 2566 เนื่่�องจากผลประกอบการของโรงแรมที่่�กองทุุนดัังกล่่าวเป็็นเจ้้าของทรััพย์์สิิน
ได้้รัับผลกระทบจากการลดจำนวนของนัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศอย่่างมีีนััยสำคััญจากมาตรการกัักตััว การจำกััดการเดิินทาง
เข้้าประเทศ และการควบคุุมพื้้�นที่่�ในจัังหวััดภููเก็็ต ในช่่วงที่่�มีีการระบาดของโรคโควิิด-19
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(3) การส่่งเสริิมการพััฒนาด้้านการศึึกษา
• การให้้ความรู้้�และข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตลาดทุุนแก่่นัักลงทุุนและผู้้�ที่่�สนใจผ่่านการจััดงานสััมมนา สื่่�อสัังคมออนไลน์์
โดยบริิษััทได้้จััดงานสััมมนาให้้ความรู้้�เทรนด์์การลงทุุนใหม่่ ได้้แก่่ สััมมนาหััวข้้อ “กััญชา โอกาสการลงทุุนที่่�มีีอนาคต” สััมมนา
หััวข้้อ “Metaverse เทรนด์์เติิบโตระยะยาวที่่�ห้้ามพลาด” สััมมนาหััวข้้อ “ทิิศทางจีีนหลัังยุุค COVID-19”
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4 การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
			 (Management Discussion and Analysis : MD&A)
			 4.1 ผลการดำำ�เนิินงานและฐานะการเงิินของบริิษััท
ผลการดำเนิินงานโดยรวมของบริิษััทในปีี 2564 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้�น โดยรายได้้รวมเปรีียบเทีียบ
กัับปีที่่ี ผ่� า่ นมาเพิ่่ม� ขึ้้น� มากกว่่าร้้อยละ 66.73  แม้้ว่า่ สภาพเศรษฐกิิจในประเทศมีีอััตราการขยายตััวต่่ำ อีีกทั้้งทั่่
� ว� โลกยัังได้้รับผ
ั ลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิิด-19 โดยรายได้้หลัักมาจากการบริิหารจััดการกองทุุนรวมที่่�มีีอยู่่�เดิิม และสามารถจััดตั้้�งกองทุุนใหม่่เพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของตลาดโดยเฉพาะการขยายการลงทุุนในกองทุุนต่่างประเทศ โดยในปีี 2564 มีีการจััดตั้้�งกองทุุนรวมใหม่่จำนวน 21 กองทุุน โดยเป็็นกองทุุน
ตราสารทุุน 11 กองทุุน กองทุุนตราสารหนี้้� 9 กองทุุน และกองทุุนเพื่่�อลดหย่่อนภาษีี 1 กองทุุน รวมมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ 14,951.40 ล้้านบาท
เปรีียบเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันปีีก่่อน ที่่�มีีการจััดตั้้�งกองทุุนรวมใหม่่จำนวน 15 กองทุุน โดยเป็็นกองทุุนตราสารทุุน 7 กองทุุน กองทุุนตราสารหนี้้�
5 กองทุุน และกองทุุนเพื่่�อลดหย่่อนภาษีี 3 กองทุุน มููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ 5,439 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีีในปีี 2564 บริิษััทมีีค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจาก
งวดเดีียวกัันของปีีก่่อน จำนวน 412.28 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 56.35 เนื่่�องจากบริิษััทปรัับขยายช่่องทางการขายผ่่านตััวแทนขายเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องจากปีี 2563
หน่่วย : พัันบาท
2564

งบการเงิินรวม
2563

1,495,009

884,853

68.96

29,710

29,262

1.53

946

954

(0.80)

1,525,665

915,069

66.73

ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงาน

487,734

439,555

10.96

ค่่าธรรมเนีียมและบริิการจ่่าย

511,717

160,736

218.36

5,800

7,512

(22.79)

138,735

123,902

11.97

1,143,986

731,705

56.35

306,149

148,103

106.71

รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่่�องมืือทางการเงิิน
รายได้้อื่่�น
รวมรายได้้

ค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
		
กำไรสุุทธิิ

รวมค่่าใช้้จ่่าย

เปลี่่�ยนแปลง (%)

บริิษััทมีีกำไรสุุทธิิสำหรัับงวดปีี 2564 จำนวน 306.15 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อนจำนวน 158.05 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 106.71 โดยมีีรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ จำนวน 1,495.01 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน จำนวน 610.16 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 68.96
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หน่่วย : พัันบาท
31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

1,739,625

1,467,624

18.53

            419,393

403,598

3.91

         1,320,231

1,064,026

24.08

สิินทรััพย์์รวม           

เปลี่่�ยนแปลง (%)

หนี้้�สิินและส่่วนของเจ้้าของ
     • หนี้้�สิินรวม
• ส่่วนของเจ้้าของรวม

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์รวมทั้้�งสิ้้�น 1,739.63 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ้้�นปีี 2563 จำนวน 272.00 ล้้านบาท หรืือ
คิิดเป็็นอััตราร้้อยละ 18.53
สิินทรััพย์์รวม ประกอบด้้วย รายการหลัักคืือ เงิินลงทุุน จำนวน 1,114.87 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 64.09 ของสิินทรััพย์์รวม รายการ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด จำนวน 229.83 ล้้านบาท หรืือ ร้้อยละ 13.21 ของสิินทรััพย์์รวม รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการค้้างรัับ
จากธุุรกิิจจััดการลงทุุน จำนวน 167.72 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 9.64 ของสิินทรััพย์์รวม และสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ 79.25 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 4.56
ของสิินทรััพย์์รวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั มีีหนี้้สิ� นิ รวม จำนวน 419.39 ล้้านบาท เพิ่่ม� ขึ้้น� จากสิ้้น� ปีี 2563 จำนวน 15.80 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 3.91
สำหรัับส่่วนของเจ้้าของ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำนวน 1,320.23 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากสิ้้�นปีี 2563 จำนวน 256.21 ล้้านบาท หรืือ
ร้้อยละ 24.08

			 4.2 งบการเงิินรวมเปรีียบเทีียบย้้อนหลััง 5 ปีี และอััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
(ก) สรุุปงบการเงิินรวมย้้อนหลััง 5 ปีี
ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2561

2560

งบแสดงฐานะการเงิินรวม (ล้้านบาท)					
สิินทรััพย์์รวม

1,739.62

1,467.62

1,328.51

1,397.33

1,513.99

229.83

93.80

126.07

76.14

170.26

เงิินลงทุุน

1,114.87

997.90

947.47

1,061.65

1,082.24

หนี้้�สิินรวม

419.39

403.60

225.98

214.94

251.76

ทุุนจดทะเบีียนเรีียกชำระแล้้ว

125.62

125.62

125.62

125.62

125.49

มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น (บาท)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,320.23

1,064.03

1,102.53

1,182.38

1,262.23

เงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2561

2560

งบกำไรขาดทุุนรวม (ล้้านบาท)					
รายได้้ค่่าธรรมเนีียม

1,495.01

884.85

873.49

877.77

843.65

รายได้้รวม

1,525.67

915.07

916.57

913.94

908.57

ค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานรวม

1,143.99

731.71

750.56

706.25

720.03

306.15

148.10

130.45

168.08

142.68

กำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)

2.44

1.18

1.04

1.34

1.15

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)

-

1.10

1.00

1.30

1.40

กำไรสุุทธิิ

(ข) อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
ณ วัันที่่� หรืือ สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

2564

2563

2562

2561

2560

อััตราส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานต่่อรายได้้รวม (%)

74.98

79.96

81.89

77.28

79.25

อััตราผลตอบแทนต่่อสิินทรััพย์์รวม (%)

17.60

10.09

9.82

12.03

9.42

อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

23.19

13.92

11.83

14.22

11.30

อััตราการเติิบโตของสิินทรััพย์์รวม (%)

18.53

10.47

(4.93)

(7.71)

(4.15)

อััตราการเติิบโตของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (%)

24.08

(3.49)

(6.75)

(6.33)

(5.73)

อััตราการเติิบโตของรายได้้ค่่าธรรมเนีียม (%)

68.96

1.30

(0.49)

4.05

6.33

อััตราการเติิบโตของรายได้้รวม (%)

66.73

(0.16)

0.29

0.59

(1.04)

อััตราการเติิบโตของค่่าใช้้จ่่ายการดำเนิินงาน (%)

56.35

(2.51)

6.27

(1.91)

5.93

อััตราการเติิบโตของกำไรสุุทธิิ (%)

106.71

13.54

(22.39)

17.80

(23.91)

อััตราการเติิบโตของกำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น (%)

106.78

13.46

(22.39)

16.52

(25.81)

อััตรากำไรสุุทธิิต่่อรายได้้รวม (%)

20.07

16.18

14.23

18.39

15.70

มููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�น (บาท)

10.51

8.47

8.78

9.41

10.14

อััตราส่่วนเงิินปัันผลต่่อกำไรสุุทธิิ (%)

N/A

94.24

95.92

96.73

92.72
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5 ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
5.1	ข้้อมููลบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น ๆ
		 • นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์ / Share Registrar
			บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำกััด
				 ตั้้�งอยู่่�ที่่�
: 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
				 หมายเลขโทรศััพท์์ : 02-009-9000
หมายเลขโทรสาร : 02-009-9991
			 SET Contact center : 02-009-9999  
			 เว็็บไซต์์
: http://www.set.or.th/tsd  
				อีีเมล	
: SETContactCenter@set.or.th

		 • ผู้้�สอบบััญชีี
นายประวิิทย์์ วิิวรรณธนานุุตร์์
ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 4917 หรืือ
นายเทอดทอง เทพมัังกร 
ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3787 หรืือ
นายอุุดม ธนููรััตน์์พงศ์์
ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 8501 หรืือ
นางสาวชุุติิมา วงษ์์ศราพัันธ์์ชััย
ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9622 หรืือ
นางสาวรฐาภััทร ลิ้้�มสกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 10508
			บริิษััท พีีวีี ออดิิท จำกััด
		
		ตั้้�งอยู่่�ที่่�
: เลขที่่� 100/19 ชั้้�นที่่� 14 อาคารว่่องวานิิช บีี ถนนพระรามเก้้า
แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
				 หมายเลขโทรศััพท์์ : 02-645 - 0080          
หมายเลขโทรสาร : 02-645 - 0020

5.2	ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
- ไม่่มีี 

5.3	ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมิิได้้ถููกฟ้้องหรืือมีีคดีีความที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยสููงกว่่าร้้อยละ 5
ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือคดีีที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำคััญ หรืือคดีีที่่�มิิได้้เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจ
โดยปกติิของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย

5.4	ตลาดรอง
หุ้้�นสามััญของบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย โดยใช้้ชื่่�อย่่อว่่า “MFC”
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 :

การกำ�กับดูแลกิจการ
6 นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ประกอบด้้วย กระทรวงการคลััง ธนาคารออมสิิน บริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (มหาชน) และเป็็นบริิษััท
จััดการกองทุุนบริิษััทเดีียวที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษััทจึึงให้้ความสำคััญกัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยยึึดมั่่�น
ในอุุดมการณ์์ซึ่่�งได้้ถืือปฏิิบััติิสืืบเนื่่�องกัันมาเป็็นเวลานานภายใต้้กรอบจรรยาบรรณที่่�มีีการพััฒนาให้้เหมาะสมกัับความเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้บริิษััทมีีระบบการบริิหารกิิจการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สามารถปรัับตััวให้้เหมาะสมกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพธุุรกิิจ และ
มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�คนรอบข้้าง เพื่่�อให้้บริิษััทมีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
เพื่่�อให้้ประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน โดยถืือแนวทางปฏิิบััติิตามข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีสำหรัับกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน (Code of
Best Practices for Directors of Listed Company) และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 (The Principles of Good
Corporate Governance for Listed Company, 2012) ตามแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยกำหนด และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�
ดีีของบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies, 2017) ตามแนวทางที่่�สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด โดยบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น ในรายงานประจำปีี แบบ 56-1 และเว็็บไซต์์ของบริิษััทเพื่่�ออำนวยความสะดวกให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ สามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย และหลากหลายช่่องทางมากขึ้้�น
คณะกรรมการได้้กำหนดให้้คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีการทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการอย่่างสม่่ำเสมอ
ทุุกปีีเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน เพื่่�อครอบคลุุมในประเด็็นต่่าง ๆ อาทิิ สิิทธิิมนุุษยชน แรงงาน
สุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในการทำงาน การรัักษาความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การใช้้ข้้อมููลภายใน การ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การควบคุุมภายใน และการเปิิดเผยข้้อมููล เป็็นต้้น โดยนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการจะต้้องนำไปสู่่�ผล (governance
outcome) ดัังต่่อไปนี้้�
(1)	สามารถแข่่งขัันได้้และมีีผลประกอบการที่่�ดีีโดยคำนึึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with
long-term perspective)
(2) ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical and responsible
business)
(3) เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Good corporate citizenship)
(4)	สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง (Corporate resilience)
ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้ติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ และมีีการทบทวนและแก้้ไขนโยบายการกำกัับดููแล
กิิจการเพื่่อ� ให้้มีีความเหมาะสม สอดคล้้องกัับข้อ้ กำหนดของทางการและแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ี รวมทั้้�งบริิษัทั ได้้จััดกิจิ กรรม อาทิิ การจััดอบรม การบรรยาย
การเผยแพร่่ข่่าวสาร เกี่่�ยวกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณธุุรกิิจ นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น นโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน
การปฏิิบััติิตามกฎหมายและหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้บริิษััทรัักษามาตรฐานและมีีพััฒนาการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และส่่งเสริิมให้้
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
รายละเอีียดของนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 5
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6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับคณะกรรมการครอบคลุุมเรื่่�องการสรรหาและการกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร ความเป็็นอิิสระของคณะกรรมการจากฝ่่ายจััดการ การพััฒนากรรมการ และการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการ รวมถึึง
การกำกัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการปรากฏตามเอกสารแนบ 5
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทได้้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ครอบคลุุมการดููแลผู้้�ถืือหุ้้�น การปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นโดย
เท่่าเทีียมกััน การส่่งเสริิมการใช้้สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ความรัับผิิดชอบต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น และมาตรการดำเนิินการกัับผู้้�ที่่�กระทำไม่่เป็็นไปตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิดัังกล่่าว รวมทั้้�งบริิษััทได้้จััดทำ
นโยบายการแจ้้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่่�อสนัับสนุุนและให้้ความสำคััญแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นบุุคลากรจากองค์์กร
ภายใน หรืือจากบุุคคลภายนอกสามารถแจ้้งเบาะแสในกรณีีที่่�อาจเกิิดการทุุจริิต การคอร์์รััปชั่่�น การให้้สิินบนแก่่เจ้้าหน้้าที่่� หรืือผิิดต่่อจริิยธรรม
ทางธุุรกิิจ หรืือขััดต่่อกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อช่่วยกัันปรัับปรุุงแก้้ไข หรืือดำเนิินการให้้เกิิดความถููกต้้อง เหมาะสม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพ
ในการดำเนิินธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงมาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับบุุคคลเหล่่านั้้�นในการให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�

6.2 จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริิษััทได้้จััดทำข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทำงาน คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
และกฎระเบีียบการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของพนัักงาน นอกเหนืือจากคู่่�มืือที่่�จััดทำโดยสมาคมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ ซึ่่�งได้้แก่่ จรรยาบรรณ
การจััดการลงทุุนและมาตรฐานการประกอบวิิชาชีีพการจััดการลงทุุนของสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน และจรรยาบรรณและหลัักปฏิิบััติิวิิชาชีีพ
การวิิเคราะห์์ และการจััดการลงทุุนของสมาคมนัักวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ที่่�ให้้พนัักงานบริิษััทยึึดถืือเป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต และเที่่ย� งธรรม ทั้้ง� ในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ บริิษัทั และผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ตลอดจนสาธารณชนและสัังคม ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั ได้้ติิดต่อ่ สื่่อ� สารแก่่กรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงานอย่่างสม่่ำเสมอ รวมทั้้�งติิดตามการปฏิิบััติิตามแนวทางดัังกล่่าวเป็็นประจำเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมองค์์กร
บริิษััทได้้มีีการเผยแพร่่รายละเอีียดจรรยาบรรณการประกอบธุุรกิิจไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mfcfund.com โดยบริิษััทกำหนดให้้
มีีการทบทวนจรรยาบรรณการประกอบธุุรกิิจและระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นประจำทุุกปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำเนิินธุุรกิิจและ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

6.3 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ และระบบการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
6.3.1 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้มีกี ารดำเนิินการที่่�สำคััญที่่ส� อดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีสี ำหรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code)
ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• แก้้ไขปรัับปรุุงนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี
			 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการได้ต้ ระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้น� ำองค์์กร และบทบาทหน้้าที่่ใ� นการกำหนดกลยุุทธ์์
			ทิิศทาง เป้้าหมาย และนโยบายในการในดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท บนพื้้�นฐานของความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และ
			สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
• แก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการ กฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและ
			 กำหนดค่่าตอบแทน กฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกฎบััตรคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยนำ
			หลัักการสำคััญในหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) มาปรัับใช้้
• แก้้ไขนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น โดยเพิ่่�มแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการจ้้างพนัักงานรััฐเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้บริิษััทนำไป
			 ปรัับปรุุงในนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น และปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับองค์์กร
•	จััดทำนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy Policy) เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางและ
			มาตรการในการเก็็บรวบรวม การใช้้ และการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมทั้้�งบริิหารจััดการข้้อมููลอย่่างเหมาะสม และเป็็นไป
			 ตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
6.3.2  การนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) มาปรัับใช้้
คณะกรรมการได้มี้ กี ารพิิจารณาการนำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีสี ำหรัับบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 (CG Code) ของสำนัักงานคณะ
กรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มาปรัับใช้้ โดยได้้มีีการพิิจารณาหลัักปฏิิบััติิอย่่างละเอีียดรอบคอบ และตระหนัักถึึงประโยชน์์และ
ความสำคััญของนำหลัักปฏิิบัติั ไิ ปใช้้ในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน ทั้้ง� นี้้� คณะกรรมการจะทบทวนและประเมิินการปฏิิบัติั ติ ามหลัักปฏิิบัติั ิ
แต่่ละข้้อ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทได้้มีีการปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบััติิอย่่างเหมาะสมกัับธุุรกิิจและทิิศทางของบริิษััท
6.3.3 การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในเรื่่�องอื่่�น
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและแนวปฏิิบััติิที่่�เป็็นมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการได้้
มอบหมายให้้คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการทำหน้้าที่่ใ� นการเสริิมสร้้างให้้บริิษัทั มีีแผนงานและมาตรฐานในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างเป็็นรููปธรรม มีีกระบวนการให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และตระหนัักถึึงความสำคััญ
ในการนำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีไปปฏิิบััติิ รวมทั้้�งมีีการกำกัับดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่ดี� อี ย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ให้้ผู้้ถื� อื หุ้้น� และผู้้มี� ส่ี ว่ นได้เ้ สีียของบริิษัทั มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั มีีการดำเนิินงานภายในองค์์กรที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ โปร่่งใส
น่่าเชื่่�อถืือ และตรวจสอบได้้
ในปีี 2564 บริิษััทได้้เข้้าร่่วมโครงการประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 ซึ่่�งดำเนิินการโดยสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุน
ไทย บริิษััทได้้รัับคะแนนประเมิินอยู่่�ในระดัับ 4 เหรีียญ (ร้้อยละ 90 - 99) และได้้เข้้าร่่วมโครงการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน
(CGR) ประจำปีี 2564 ซึ่่�งดำเนิินการสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการไทย (IOD) บริิษััทได้้รัับคะแนนประเมิินอยู่่�ในระดัับ 4 ดาว (80 - 89 คะแนน)
ซึ่่�งเป็็นเกณฑ์์ในระดัับ “ดีีมาก”
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับหลัักเกณฑ์์การประเมิินตามโครงการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน ที่่�จััดทำโดยสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) มีีหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทยัังไม่่ได้้ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�
• คณะกรรมการควรมีีขนาดที่่�เหมาะสม โดยมีีจำนวนไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่ควรเกิิน 12 คน ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาด ประเภท และ
ความซัับซ้้อนของธุุรกิิจ
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	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทกำหนดให้้คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการ จำนวน 14 คน (มีีกรรมการที่่�อยู่่�ในตำแหน่่ง
12 คน และมีีตำแหน่่งว่่างที่่�อยู่่�ระหว่่างการสรรหาทดแทน 2 ตำแหน่่ง) ซึ่่�งเป็็นจำนวนที่่�เหมาะสมกัับธุุรกิิจของบริิษััทและโครงสร้้างการกำกัับดููแล
ของบริิษััท
• คณะกรรมการควรประกอบด้้วยกรรมการอิิสระมากกว่่าร้้อยละ 50
	ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทกำหนดให้้คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้้�งหมด โดยประธานกรรมการต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ สััดส่่วนดัังกล่่าวได้้มีีการพิิจารณาถึึงความเหมาะสมของลัักษณะการประกอบธุุรกิิจและ
โครงสร้้างของคณะกรรมการที่่�ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ กรรมการที่่�เป็็นผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�น และกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร
• การกำหนดนโยบายจำกััดจำนวนปีีในการดำรงตำแหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้ไม่่เกิิน 9 ปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทไม่่ได้้กำหนดนโยบายจำกััดจำนวนปีีในการดำรงตำแหน่่งของกรรมการอิิสระไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
อย่่างไรก็็ตาม ในทางปฏิิบัติั คิ ณะกรรมการจะพิิจารณาแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระโดยคำนึึงคุุณสมบััติกิ ารเป็็นกรรมการอิิสระ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง
และผลการปฏิิบััติิงานในปีีที่่�ผ่่านมา
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7 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร พนัักงานและอื่่�น ๆ
7.1 โครงสร้้างการจััดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

คณะจัดการ
Management Committee

ฝายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.
ฝายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept.

สายกลยุทธองคกร
Corporate Strategy Division
ฝายเลขานุการบร�ษัท
Company Secretary Dept.

ฝายกฎหมาย
Legal Services Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division
ฝายวางแผนการลงทุนสวนบุคคล
Investment Planner Dept.

ฝายลูกคาสถาบัน
Institutional Sales Dept.

ฝายบร�การลูกคาระบบอิเล็กทรอนิกส
E Channel Sales Dept.

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Development Dept.

ฝายการตลาดและสื่อสารองคกร
Marketing &
Corporate Communications Dept.

ฝายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Dept.

ฝายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย
Selling Agent Dept.

ฝายปฏิบัติการลงทุน
(กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)
Investment Operations Dept. (PVD)
ฝายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต
REIT Trustee Dept.
ฝายบัญชีและการเง�น
(กิจการอสังหาร�มทรัพย
และโครงสรางพ�้นฐาน)
RPIF Finance & Accounting Dept.
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors
คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

กรรมการผูจัดการ
President
รองกรรมการผูจัดการ/
ประธานเจาหนาที่การลงทุน
Deputy President/CIO

คณะกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

ฝายบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

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

สายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Division

สายบร�หารกองทุน
Fund Management Division

ฝายปฏิบัติการลงทุน (กองทุนรวม)
Investment Operations Dept. (Mutual)

ฝายตราสารหนี้
Fixed Income Dept.

ฝายตราสารทุน
Equities Dept.

ฝายทะเบียนกองทุน
Fund Registration Dept.

ฝายบร�หารการลงทุนในกิจการ
อสังหาร�มทรัพยและโครงสรางพ�้นฐาน
REIT, Property &
Infrastructure Funds Dept.

ฝายซื้อขายหลักทรัพย
Securities Trading Dept.

ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.
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7.2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในสาขาต่่าง ๆ โดยมีีจำนวนที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจของบริิษััท แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 5 คน และไม่่เกิิน 14 คน โดยมีีกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้้�งหมด แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 คน มีีกรรมการที่่�เป็็นผู้้�หญิิงอย่่างน้้อย 2 คน และมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารมากกว่่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้้�งหมด โดยมีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารอย่่างน้้อย 1 คน มีีประสบการณ์์การทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทกำหนดให้้คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการจำนวน 14 คน โดยมีีกรรมการอิิสระจำนวน 5 คน
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 36 ของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด มีีกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร (รวมกรรมการอิิสระ) จำนวน 13 คน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 93 ของ
จำนวนกรรมการทั้้�งหมด
7.2.2 ข้้อมููลคณะกรรมการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการ จำนวน 13 คน ดัังมีีรายนามดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

1	ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ	

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิิสระ

2	ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์	รองประธานกรรมการ	

กรรมการอิิสระ

3

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล	

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

4

พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

5

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

6

นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร	

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

7

นายมงคล ลีีลาธรรม(1)

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

8

นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�	

กรรมการ

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ

กรรมการ	
กรรมการผู้้�จััดการ

กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

9	ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
10
นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์
			
11

นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�(2)

กรรมการ	

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

12

นายสิิทธิิรััตน์์ ดรงคมาศ(3)

กรรมการ	

กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

13

นายบิิน วีีริิงกา(4)

กรรมการอิิสระ

กรรมการอิิสระ

หมายเหตุุ :
(1)
(2)
(3)
(4)
		

นายมงคล ลีีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2565
นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์� ดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564
นายสิิทธิิรััตน์์ ดรงคมาศ ดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2564.
นายบิิน วีีริิงกา ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการอิิสระเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564 ต่่อมาบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งนายจุุมพล ริิมสาคร ให้้ดำรงตำแหน่่ง
กรรมการอิิสระแทนเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2565
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อนึ่่ง� ตำแหน่่งกรรมการอิิสระที่่ว่� า่ งลง 1 ตำแหน่่ง อยู่่�ระหว่่างดำเนิินการตามกระบวนการสรรหาและขอรัับความเห็็นชอบจากสำนัักงาน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
กรรมการผู้้�มีีอำนาจลงนามผููกพัันบริิษััท คืือ นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ กรรมการผู้้�จััดการ ลงลายมืือชื่่�อและประทัับตราบริิษััท หรืือ
นายสดาวุุธ เตชะอุุบล และนายสุุรพล ขวััญใจธััญญา สองคนนี้้�ลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราบริิษััท โดยไม่่มีีข้้อจำกััดอำนาจของกรรมการ
7.2.3 บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้้�จััดการ
• บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีสถานะเป็็นตััวแทนของผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการจึึงต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์ สุุจริิต โปร่่งใส และรอบคอบ
ระมััดระวัังเพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของผู้้ถื� อื หุ้้น� และบริิษัทั และเป็็นธรรมต่่อผู้้เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่ายตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยคณะกรรมการมีีหน้้า
ที่่ห� ลัักในการตััดสิินใจ และสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการ ในการกำหนดวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ และนโยบายในด้้านต่่าง ๆ ของบริิษัทั
อีีกทั้้�งติิดตามการดำเนิินงานของฝ่่ายจััดการ และรัับผิิดชอบผลการดำเนิินงานของบริิษััทต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงส่่งเสริิมให้้บริิษััทสามารถเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการบริิหารกิิจการอย่่างมีีคุุณธรรม โปร่่งใส และตรวจสอบได้้ ซึ่่�งจะช่่วยเสริิมสร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
บริิษััทกำหนดบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััทและกฎบััตรคณะกรรมการ สรุุปได้้ดัังนี้้�
(1) กำหนดทิิศทาง นโยบาย และกลยุุทธ์์การดำเนิินงาน และควบคุุมดููแลให้้การดำเนิินงานมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และเป็็นไปตาม
กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ และมติิที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นกำหนดไว้้
(2) กำหนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย กลยุุทธ์์ และแผนการดำเนิินงานประจำปีี ตลอดจนพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำทุุกปีี พร้้อม
ทั้้�งติิดตามดููแลให้้มีีการนำนโยบาย กลยุุทธ์์ และแผนงานดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ โดยมอบหมายให้้มีีการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการร่่วมกัับผู้้�บริิหารของแต่่ละ
สายงาน เพื่่อ� กำหนดแผน และให้้มีีการประชุุมเพื่่�อทบทวนแผนปฏิิบัติั กิ ารซึ่ง่� อาจมีีการปรัับเปลี่่ย� นแปลงตามสภาวะการณ์์ที่่อ� าจเปลี่่ย� นแปลงไป และ
ให้้ฝ่่ายจััดการรายงานความคืืบหน้้าในการประชุุมคณะกรรมการ
(3)	พิิจารณาแผนการดำเนิินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีี งบการเงิินรายปีี รายงานประจำปีี และการดำเนิินงาน
อื่่�น ๆ ที่่�สำคััญ
(4)	พิิจารณาอนุุมััติิโครงสร้้างองค์์กร การปรัับเปลี่่�ยนระบบงาน และโครงสร้้างการบริิหารงาน
(5)	พิิจารณาอนุุมััติินโยบายการลงทุุน และนโยบายการบริิหารเงิินของบริิษััท
(6) กำหนดนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีแี ละจรรยาบรรณการประกอบธุุรกิิจที่่ก� รรมการ ฝ่่ายจััดการ และพนัักงานทุุกคนพึึงปฏิิบัติั ิ
โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ อย่่างเหมาะสม ซึ่่�งรวมถึึงนโยบายการต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น นโยบายป้้องกัันการฟอกเงิิน
นโยบายการป้้องกัันการขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ นโยบายการควบคุุมและดููแลการใช้้ข้้อมููลภายใน นโยบายการแจ้้งเบาะแสและการคุ้้�มครอง
ผู้้�แจ้้งเบาะแส นโยบายรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ นโยบายการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา นโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน และ
มีีการทบทวนนโยบายอย่่างสม่่ำเสมอทุุกปีี เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน รวมทั้้�งสื่่�อสารและติิดตาม
ให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าว
(7)	จััดให้้มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำทุุกปีีภายใน 4 เดืือนหลัังจากวัันสิ้้�นปีี โดยกรรมการบริิษััททุุกท่่านและกรรมการผู้้�จััดการ
ควรเข้้าประชุุมด้้วยทุุกครั้้�ง ยกเว้้นมีีเหตุุสุุดวิิสััย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(8) แต่่งตั้้ง� บุุคคลเป็็นกรรมการทดแทนตำแหน่่งกรรมการที่่�ว่า่ งลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ และพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
การแต่่งตั้้�งกรรมการแทนกรรมการที่่�ออกตามวาระตามที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนนำเสนอ เพื่่�อนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทั้้�งนี้้� บุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อจะต้้องมีีคุุณสมบััติิและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำหนด
(9)	พิิจารณากำหนดนโยบายอำนาจหน้้าที่่� รวมถึึงการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ และผู้้�ที่่�ปฏิิบััติิงานให้้กัับ
คณะกรรมการ
(10)	พิิจารณาการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีตามที่่�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่่�อนำเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(11) กำหนดอำนาจหน้้าที่่�กรรมการผู้้�จััดการ
(12) กำหนดเกณฑ์์วััดผลการดำเนิินงานบริิษััทและติิดตามผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารอย่่างสม่่ำเสมอ ให้้เป็็นไปตามแผนงาน
ที่่�กำหนด
(13)	พิิจารณาแต่่งตั้้�งถอดถอน กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส รวมทั้้�งอนุุมััติิอััตรา
เงิินเดืือน ค่่าตอบแทน หรืือประโยชน์์อื่่�น ๆ แก่่บุุคคลดัังกล่่าว โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาเสนอแนะ
(14) ประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณา
ติิดตาม และเสนอแนะ
(15)	พิิจารณาอนุุมััติิงบเงิินเดืือน การขึ้้�นเงิินเดืือน โบนััสประจำปีีและผลประโยชน์์อื่่�นของพนัักงานบริิษััทโดยภาพรวม
(16)	จััดให้้มีีเลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ช่่วยดููแลกิิจการต่่าง ๆ ของคณะกรรมการ และช่่วยให้้คณะกรรมการและบริิษัทั ปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ โดยรวมถึึง การส่่งเสริิมอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ และการพััฒนา
ความรู้้�ของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
(17)	ดููแลให้้บริิษััทมีีแผนสืืบทอดตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ และตำแหน่่งที่่�มีีความสำคััญ เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาและเสนอแนะ
(18)	ดำเนิินการอื่่�นใดเพื่่�อให้้บรรลุุนโยบาย เป้้าหมาย และวััตถุุประสงค์์ของบริิษััท
• บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
(1)	มอบหมายและจััดให้้มีีการเรีียกประชุุมคณะกรรมการ และการจััดเตรีียมเอกสารประชุุมเพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้รัับข้้อมููล
อย่่างเพีียงพอและทัันเวลา
(2) เป็็นประธานที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
(3) เสริิมสร้้างมาตรฐานการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของคณะกรรมการ
(4)	ส่่งเสริิมการทำหน้้าที่่�ของคณะกรรมการให้้บรรลุุผล
(5) เป็็นประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และควบคุุมการประชุุมให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของบริิษััทและตามระเบีียบวาระการประชุุม
ที่่�กำหนดไว้้
(6) เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างกรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�น
(7) เป็็นตััวแทนของบริิษััท และปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�กฎหมายกำหนดไว้้โดยเฉพาะให้้เป็็นหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
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• บทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการ
(1) บริิหารจััดการ สั่่�งการ และควบคุุมดููแลการบริิหารงานทั่่�วไปของบริิษััทและบริิษััทย่่อย เพื่่�อให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์ นโยบาย
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมถึึงแต่่ไม่่จำกััดเพีียงการดำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
• วางแผนและดำเนิินงานซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจปกติิของบริิษััท
• วางหลัักเกณฑ์์ในการปฏิิบััติิงาน
• ควบคุุมดููแลการจััดทำ นำเสนอนโยบายทางธุุรกิิจ แผนธุุรกิิจ เป้้าหมาย แผนการดำเนิินงาน กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ งบประมาณ
				 ประจำปีี
• กำหนดระเบีียบข้้อบัังคัับของพนัักงาน
(2)	ติิดตามและประเมิินผลการดำเนิินงานของบริิษััทอย่่างสม่่ำเสมอ และมีีหน้้าที่่�รายงานผลการดำเนิินงาน การบริิหารจััดการ และ
ความคืืบหน้้าในการดำเนิินงานต่่อคณะกรรมการ หรืือคณะกรรมการชุุดย่่อย ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(3) กำหนดนโยบายในการบริิหารทรััพยากรบุุคคล แผนการสืืบทอดตำแหน่่ง และสนัับสนุุนการดำเนิินงานในทุุกหน่่วยงาน
(4) อนุุมััติิการจ้้างงาน การขึ้้�นเงิินเดืือนพนัักงาน และการให้้สวััสดิิการพนัักงานตั้้�งแต่่ระดัับ 8 ลงมา
(5) อนุุมััติิการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย และถอดถอนพนัักงานในระดัับ 8 ลงมา
(6) อนุุมััติิค่่าใช้้จ่่าย ลงนามทำนิิติิกรรมใด ๆ อัันเป็็นเรื่่�องธุุรกิิจปกติิของบริิษััท ในนามบริิษััท ภายในกรอบแห่่งวััตถุุประสงค์์
แผนธุุรกิิจ งบประมาณ ข้้อตกลงหรืือสััญญา และไม่่ขััดต่่อระเบีียบและข้้อบัังคัับของบริิษััทที่่�กำหนดขึ้้�นโดยคณะกรรมการ
(7)	ดำเนิินการฟ้้องร้้องคดีี ต่่อสู้้�คดีี อุุทธรณ์์ ฎีีกา ขอให้้พิิจารณาคดีีใหม่่ ขอให้้บัังคัับคดีีทุุกคดีีของบริิษััท ในกรณีีที่่�ไม่่ฟ้้องร้้องคดีี
ไม่่ต่่อสู้้�คดีี ไม่่อุุทธรณ์์ ไม่่ฎีีกา ไม่่ขอให้้พิิจารณาคดีีใหม่่ ไม่่บัังคัับคดีี ตลอดจนถอนฟ้้อง ถอนอุุทธรณ์์ ถอนฎีีกา หรืือทำสััญญาประนีีประนอมยอม
ความ หากมีีทุุนทรััพย์์เกิินกว่่า 5 ล้้านบาท ให้้นำเสนอคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
(8) การทำนิิติกิ รรมใด ๆ ที่่ไ� ม่่ใช่่เป็็นเรื่่อ� งธุุรกิิจปกติิของบริิษัทั ให้้นำเสนอคณะกรรมการบริิหารหรืือคณะกรรมการเพื่่อ� พิิจารณาอนุุมััติิ
(9) อนุุมััติิการจััดหาทรััพย์์สิินถาวรในวงเงิินไม่่เกิิน 5 ล้้านบาท
(10) มีีอำนาจในการแต่่งตั้้�ง และ/หรืือการมอบอำนาจช่่วง และ/หรืือมอบหมายให้้บุุคคลอื่่�นมีีอำนาจดำเนิินการใด ๆ ที่่�อยู่่�ภายใน
เขตอำนาจของกรรมการผู้้�จััดการได้้ตามเหมาะสม
(11) งานอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการและคณะกรรมการบริิหาร

7.3 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
7.3.1 คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการชุุดย่่อยเพื่่อ� ทำหน้้าที่่ก� ลั่่น� กรองเรื่่อ� งที่่ส� ำคััญหรือื ที่่ต้้� องมีีการติิดตามดููแลอย่่างใกล้้ชิิด และเสนอ
ความเห็็นต่่อคณะกรรมการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีคณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งสิ้้�น 5 คณะ ได้้แก่่ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละคณะนั้้น� ได้มี้ กี ารจััดทำกฎบััตรเพื่่อ� กำหนดองค์์ประกอบ การแต่่งตั้้ง� และบทบาทหน้้าที่่� รวมทั้้�งจะต้้องมีีการรายงาน
ผลการดำเนิินงานต่่อคณะกรรมการและประเมิินผลการปฏิิบััติิงานอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

7.3.2 รายชื่่�อและบทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยแต่่ละชุุด 
• คณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท
มีีสมาชิิกไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ประกอบด้้วย (1) กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและ/หรืือกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
โดยอย่่างน้้อย 1 คน ต้้องมีีความรู้้�หรืือประสบการณ์์เฉพาะด้้านในธุุรกิิจของบริิษััท และให้้คณะกรรมการแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย 1 คน
เป็็นประธานคณะกรรมการบริิหาร และ (2) กรรมการผู้้�จััดการ หรืือบุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้รัักษาการในตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
สมาชิิกซึ่ง่� เป็็นกรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้มีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี โดยให้้สอดคล้้องกัับวาระ
ของการเป็็นกรรมการ และเมื่่�อครบวาระแล้้ว หากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นยัังไม่่ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออกตามวาระ
ให้้กรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายท่่านเดิิมปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ต่� อ่ ไป เว้้นแต่่คณะกรรมการจะมีีมติเิ ป็็นอย่่างอื่่น� ทั้้ง� นี้้� สมาชิิกซึ่่ง� พ้้นจากตำแหน่่งตามวาระอาจ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกก็็ได้้
ในกรณีีที่่�มีีเหตุุให้้กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายพ้้นจากตำแหน่่งโดยมิิใช่่การครบกำหนดออกตามวาระ และทำให้้มีีสมาชิิกเหลืืออยู่่�น้้อย
กว่่า 3 คน คณะกรรมการจะต้้องแต่่งตั้้�งกรรมการท่่านอื่่�นเป็็นกรรมการบริิหารท่่านใหม่่ อย่่างช้้าภายใน 3 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�มีีจำนวนสมาชิิกไม่่
ครบถ้้วน
สมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ ให้้มีีวาระการดำรงตำแหน่่งตามวาระของการเป็็นผู้้�บริิหารในตำแหน่่งดัังกล่่าว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหารประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 4 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล	

ประธานคณะกรรมการบริิหาร

2

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

กรรมการบริิหาร

3

นายมงคล ลีีลาธรรม(1)

กรรมการบริิหาร

4

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์(2)

กรรมการบริิหาร และกรรมการผู้้�จััดการ

หมายเหตุุ :
(1) นายมงคล ลีีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2565
(2) นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ ดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2564

คณะกรรมการบริิหารต้้องประชุุมกัันอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้ง� โดยประธานคณะกรรมการบริิหารอาจเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิหาร
เป็็นกรณีีพิิเศษได้้ หากมีีการร้้องขอจากกรรมการบริิหารหรืือประธานกรรมการให้้พิิจารณาเรื่่�องที่่�จำเป็็นต้้องหารืือร่่วมกัันหรืือแก้้ไขเป็็นการเร่่งด่่วน
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 13 ครั้้�ง และรายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อคณะกรรมการอย่่างน้้อยเดืือนละ 1 ครั้้�ง

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
(1)	พิิจารณากลั่่�นกรองงานด้้านนโยบาย ซึ่่�งรวมถึึงแผนงาน การบริิหารความเสี่่�ยง งบประมาณและแผนอััตรากำลััง รวมทั้้�งติิดตาม
ผลการดำเนิินงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามแผนงาน และกลยุุทธ์์ตามที่่�คณะกรรมการกำหนด และเป็็นไปตามกฎระเบีียบต่่าง ๆ ของหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
(2)	พิิจารณาและอนุุมััติิการจััดตั้้�งโครงการกองทุุนต่่าง ๆ ตามที่่�คณะกรรมการมอบหมาย โดยในกรณีีที่่�มีีความจำเป็็นเร่่งด่่วน
เพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััท ให้้คณะกรรมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์มีีอำนาจอนุุมััติิและดำเนิินการไปก่่อน จากนั้้�นให้้นำเสนอต่่อคณะกรรมการบริิหาร
เพื่่�อพิิจารณาให้้สััตยาบััน

Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report)
MFC Asset Management Public Company Limited

57

(3)	พิิจารณาและอนุุมััติิการกระทำและนิิติิกรรมใดที่่�ไม่่ใช่่เป็็นเรื่่�องธุุรกิิจปกติิของบริิษััทในวงเงิินตามที่่�คณะกรรมการกำหนด
(20 ล้้านบาท)
(4) ทบทวนผลการดำเนิินงานเปรีียบเทีียบกัับงบประมาณที่่�จััดทำทุุกเดืือนก่่อนนำเสนอคณะกรรมการ
(5)	พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการปรัับเปลี่่�ยนระบบงาน การกำหนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรัับโครงสร้้างองค์์กรก่่อนนำเสนอ
คณะกรรมการ
(6) เรื่่�องอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการมอบหมาย
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยสมาชิิกทุุกท่่านต้้องเป็็นกรรมการอิิสระที่่�มีีคุุณสมบััติิและ
ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และได้้รัับแต่่งตั้้�งจาก
คณะกรรมการให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้้�งมีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำหน้้าที่่�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้�
ต้้องมีีกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยหนึ่่�งคนที่่มี� คี วามรู้้แ� ละประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำหน้้าที่่ใ� นการสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินได้้
คณะกรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำรงตำแหน่่งตามวาระของการเป็็นกรรมการ และเมื่่�อครบวาระแล้้ว หากคณะกรรมการหรืือ
ที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ยัังไม่่ได้้มีมติ
ี แิ ต่่งตั้้ง� คณะกรรมการตรวจสอบชุุดใหม่่ ก็็ให้้คณะกรรมการตรวจสอบชุุดเดิิมปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ต่� อ่ ไปจนกว่่าคณะกรรมการ
หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบชุุดใหม่่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุุดเดิิมที่่�หมดวาระลง ในการแต่่งตั้้�งต้้องกระทำ
ภายใน 2 เดืือนนัับแต่่วัันครบวาระของคณะกรรมการตรวจสอบชุุดเดิิม กรรมการตรวจสอบซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ใหม่่อีีกได้้
ในกรณีีที่่ต� ำแหน่่งกรรมการตรวจสอบว่่างลง เพราะสาเหตุุอื่่�น นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ และยัังคงเหลืือวาระไม่่น้้อยกว่่า 2 เดืือน
ให้้คณะกรรมการหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�งบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเป็็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่่งที่่�ว่่างในการประชุุมคราวถััดไป
บุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการตรวจสอบแทนดัังกล่่าว จะอยู่่�ในตำแหน่่งได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบที่่�ตนแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 3 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1	ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2	ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์

กรรมการตรวจสอบ

3

นายบิิน วีีริิงกา(1)

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุุ :
(1) นายบิิน วีีริงิ กา ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการตรวจสอบ เมื่่อ� วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564 ต่่อมาบริิษัทั ได้แ้ ต่่งตั้้ง� นายจุุมพล ริิมสาคร ให้้ดำรงตำแหน่่ง
		 กรรมการตรวจสอบ มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2565

กรรมการตรวจสอบที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอในการสอบทานงบการเงิิน ได้้แก่่ ลำดัับที่่� 1 และ 2
คณะกรรมการตรวจสอบต้้องประชุุมกัันอย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้�ง หรืือมากกว่่านั้้�นเมื่่�อมีีความจำเป็็น โดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเรีียกประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็็นกรณีีพิิเศษได้้ หากมีีการร้้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้้�ตรวจสอบภายใน ผู้้�สอบบััญชีี
หรืือประธานกรรมการ ให้้พิิจารณาประเด็็นปััญหาที่่�จำเป็็นต้้องหารืือร่่วมกััน ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 12 ครั้้�ง
และรายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อคณะกรรมการอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง หรืือรายงานทัันทีีหากมีีประเด็็นที่่�สำคััญ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)	สอบทานให้้บริิษััทมีีการรายงานทางการเงิินอย่่างถููกต้้องและเพีียงพอ
(2)	สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบควบคุุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล และพิิจารณาความเป็็น
อิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบการพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือ
หน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน
(3)	สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
(4) กำกัับให้้มีีการสอบทานระบบการควบคุุมภายใน รวมถึึงพิิจารณาผลการประเมิินความเพีียงพอต่่อการป้้องกัันการคอร์์รัปั ชั่่น� ที่่อ� าจ
เกิิดขึ้้�น และรายงานคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(5)	พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและเสนอค่่าตอบแทน รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่าย
จััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
(6)	พิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ให้้เป็็นไปตามกฎหมายและข้้อกำหนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััท
(7)	จััดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำปีีของบริิษััท ซึ่่�งรายงานดัังกล่่าวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายการดัังกล่่าวควรประกอบด้้วยข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้�
1) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิิน
2) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
3) ความเห็็นเกี่่ย� วกัับการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือกฎหมาย
					ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
5) ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
6) จำนวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
7) ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามกฎบััตร
8)	รายการอื่่�นใดที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
					 จากคณะกรรมการ
(8) ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการของบริิษััทมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการอิิสระและ/หรืือกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ จำนวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน และให้้คณะกรรมการแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย 1 คน เป็็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน
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สมาชิิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี โดยให้้สอดคล้้องกัับวาระของ
การเป็็นกรรมการ และเมื่่�อครบวาระแล้้ว หากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นยัังไม่่ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออกตามวาระ
ให้้กรรมการที่่�ได้้รับั มอบหมายท่่านเดิิมปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ต่� อ่ ไป เว้้นแต่่คณะกรรมการจะมีีมติเิ ป็็นอย่่างอื่่น� ทั้้ง� นี้้� สมาชิิกซึ่่ง� พ้้นจากตำแหน่่งตามวาระอาจ
ได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกก็็ได้้
ในกรณีีที่่�มีีเหตุุให้้สมาชิิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนพ้้นจากตำแหน่่งโดยมิิใช่่การครบกำหนดออกตามวาระ และ
ทำให้้มีีสมาชิิกเหลืืออยู่่�น้้อยกว่่า 3 คน คณะกรรมการจะต้้องแต่่งตั้้�งกรรมการท่่านอื่่�นเป็็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนท่่านใหม่่
เพื่่�อให้้มีีจำนวนครบถ้้วน อย่่างช้้าภายใน 3 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�มีีจำนวนสมาชิิกไม่่ครบถ้้วน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 3 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

2

พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช

กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

3

นายบิิน วีีริิงกา(1)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

หมายเหตุุ :
(1) นายบิิน วีีริิงกา ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564 ต่่อมาบริิษััทได้้แต่่งตั้้�ง
		 นายจุุมพล ริิมสาคร ให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2565

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนต้้องประชุุมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้�ง หรืือมากกว่่านั้้�นเมื่่�อมีีความจำเป็็น โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนอาจเรีียกประชุุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนเป็็นกรณีีพิิเศษได้้ หากมีีการร้้องขอ
จากกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนหรืือประธานกรรมการให้้พิิจารณาเรื่่�องที่่�จำเป็็นต้้องหารืือร่่วมกัันหรืือแก้้ไขเป็็นการเร่่งด่่วน ในปีี 2564
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 6 ครั้้�ง และรายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อคณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละ
1 ครั้้�ง หรืือรายงานทัันทีีหากมีีประเด็็นที่่�สำคััญ

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
(1)	ด้้านการสรรหา
1.1) กำหนดนโยบาย หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหา ตลอดจนเปิิดเผยนโยบายและรายละเอีียดของกระบวนการสรรหา
						 ในรายงานประจำปีี
1.2)	สรรหา คััดเลืือก และเสนอผู้้�ที่่�สมควรได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออกตามวาระหรืือ
						 กรณีีอื่่�น โดยจะต้้องพิิจารณาถึึงความหลากหลายทางทัักษะ (Board Skill Matrix) ความรู้้� ประสบการณ์์ คุุณสมบััติิเฉพาะ
						 ด้้านที่่�จำเป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท และสอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจ
						 เพื่่�อให้้คณะกรรมการหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิแล้้วแต่่กรณีี
1.3)	สรรหา คััดเลืือก และเสนอผู้้ที่่� สม
� ควรได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการผู้้จั� ดั การ รวมถึึงการให้้ความเห็็นในการแต่่งตั้้ง� ผู้้บ� ริิหาร
						ระดัับสููงอื่่�น ๆ ของบริิษััท ซึ่่�งหมายถึึง รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส โดยจะต้้องพิิจารณา
						ถึึงความรู้้� ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญ และปััจจััยด้้านสภาพแวดล้้อม เช่่น แนวโน้้มเศรษฐกิิจ ภาวะอุุตสาหกรรม และ
						 การแข่่งขััน เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

1.4)	พิิจารณากลั่่น� กรองและเสนอความเห็็นต่่อคณะกรรมการในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย บรรจุุ ถอดถอนพนัักงานในระดัับ
						 ผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ซึ่่�งหมายถึึง กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส
(2)	ด้้านการกำหนดค่่าตอบแทน
2.1)
						
						
						

กำหนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท ซึ่่�งหมายถึึง กรรมการ
ผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ตลอดจนผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เสนอต่่อ
คณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนจะต้้องเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและจููงใจให้้
คณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงนำพาองค์์กรให้้ดำเนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว

2.2) ประเมิินผลงานกรรมการผู้้จั� ดั การให้้ได้้รับั ผลตอบแทนที่่เ� หมาะสมกัับหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบ ตลอดจนให้้สอดคล้้องกัับ
						ผลประกอบการของบริิษััท ทั้้�งนี้้� อาจพิิจารณาถึึงระดัับที่่�ปฏิิบััติิอยู่่�ในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน เสนอต่่อคณะกรรมการ
						 เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
2.3)	พิิจารณากลั่่น� กรองโครงสร้้างค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์อื่่น� ๆ ของพนัักงาน เพื่่อ� นำเสนอคณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ
(3)	ด้้านการจััดทำแผนสืืบทอดตำแหน่่ง
3.1)	จััดทำนโยบายและแนวทางการสรรหาหรืือพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อสืืบทอดตำแหน่่งผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท
3.2)
						
						
						
						

นำเสนอแผนสืืบทอดตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณา รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษััทมีีแผนการสืืบทอด
ตำแหน่่ง (Succession plan) สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงอื่่�น ๆ รวมถึึงในตำแหน่่งที่่�มีีความสำคััญต่่อธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
โดยพิิจารณาจากบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและเหมาะสมในด้้านต่่าง ๆ และข้้อกำหนดกฎหมายที่่�เป็็นหลัักการ
เบื้้�องต้้น ข้้อบัังคัับของบริิษััท และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และรายงานความคืืบหน้้าของแผนสืืบทอดตำแหน่่งให้้
คณะกรรมการรัับทราบอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

• คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วยบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ในสาขาต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท และมีีอย่่างน้้อย 1 คน มีีความรู้้�หรืือประสบการณ์์ด้้านบััญชีี
การเงิิน หรืือการบริิหารความเสี่่�ยง มีีสมาชิิกไม่่น้้อยกว่่า 3 คน โดยให้้ประกอบด้้วย (1) กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่่างน้้อย
1 คน และให้้คณะกรรมการแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมาย 1 คน เป็็นประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (2) กรรมการผู้้�จััดการ หรืือ
บุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้รัักษาการในตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ และ (3) ผู้้�บริิหารสููงสุุดของฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง โดยให้้ทำหน้้าที่่�
เลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงด้้วย นอกจากนั้้�น คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงมีีอำนาจในการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารของบริิษััทให้้เป็็น
สมาชิิกคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ตามความจำเป็็นและเหมาะสมภายใต้้นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการ
สมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้มีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี โดยให้้สอดคล้้องกัับ
วาระของการเป็็นกรรมการ และเมื่่�อครบวาระแล้้ว หากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นยัังไม่่ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออก
ตามวาระ ให้้กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายท่่านเดิิมปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป เว้้นแต่่คณะกรรมการจะมีีมติิเป็็นอย่่างอื่่�น ทั้้�งนี้้� สมาชิิกซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่ง
ตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกก็็ได้้ สำหรัับสมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการและสมาชิิกซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุดของฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
ให้้มีีวาระการดำรงตำแหน่่งตามวาระของการเป็็นผู้้�บริิหารในตำแหน่่งดัังกล่่าว
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ในกรณีีที่่�มีีเหตุุให้้กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายพ้้นจากตำแหน่่งโดยมิิใช่่การครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะต้้องแต่่งตั้้�ง
กรรมการท่่านอื่่�นเป็็นกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงท่่านใหม่่ อย่่างช้้าภายใน 3 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�มีีจำนวนสมาชิิกไม่่ครบถ้้วน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 4 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1 	ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์

ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

2

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

3

นางพััณณรััชต์์ บรรพโต

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

4	ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์

กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และเลขานุุการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงต้้องประชุุมกัันอย่่างน้้อยไตรมาสละ 1 ครั้้�ง หรืือมากกว่่านั้้�นเมื่่�อมีีความจำเป็็น โดยประธาน
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งอาจเรีียกประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นกรณีีพิเิ ศษได้้ หากมีีการร้้องขอจากกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง
หรืือประธานกรรมการให้้พิิจารณาประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�จำเป็็นต้้องหารืือร่่วมกัันหรืือแก้้ไขเป็็นการเร่่งด่่วน ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความ
เสี่่ย� งมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้น� 6 ครั้้ง� และรายงานผลการปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ต่� อ่ คณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละ 2 ครั้้ง� หรืือรายงานทัันทีีหากมีีประเด็็นที่่ส� ำคััญ

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
(1)	พิิจารณาเห็็นชอบนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท และให้้นำเสนอคณะกรรมการเพื่่�ออนุุมััติิ โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยง
ด้้านกลยุุทธ์์ การลงทุุน การปฏิิบััติิงาน การเงิิน การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การปฏิิบััติิต่่อสัังคมและเสี่่�ยงแวดล้้อม ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่
(Emerging Risk) หรืือความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�มีีนััยสำคััญต่่อการดำเนิินงานของบริิษััท
(2)	พิิจารณาเห็็นชอบกลยุุทธ์์ แผนงาน และทรััพยากรที่่�ใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
ของบริิษััท โดยสามารถวิิเคราะห์์ ประเมิิน วััดผล และติิดตามกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
(3)	พิิจารณาอนุุมััติินโยบาย แนวทาง และเครื่่�องมืือในการบริิหารความเสี่่�ยงของกองทุุนและการปฏิิบััติิงาน ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
เหมาะสมกัับลัักษณะและขนาดความเสี่่�ยงแต่่ละด้้านของธุุรกรรมที่่�บริิษััทดำเนิินการ ตลอดจนติิดตามและจััดการประเด็็นความเสี่่�ยง
(4)	พิิจารณาอนุุมััติกิ ารกำหนดเพดานความเสี่่ย� ง (Risk Limits) ของกองทุุน และมาตรการในการดำเนิินการกรณีีที่่ไ� ม่่เป็็นไปตามเพดาน
ความเสี่่�ยงที่่�กำหนด (Corrective Measures)
(5)	ติิดตามการประเมิินความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในกรอบที่่�กำหนด รวมทั้้�งประเมิินความเพีียงพอและประสิิทธิิภาพของระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
(6)	วิิเคราะห์์ผลกระทบของความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk) และจััดทำแผนบริิหารความเสี่่�ยงรองรัับความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิด
ขึ้้�นใหม่่
• คณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีมีี สม
ี าชิิกจำนวนไม่่น้้อยกว่่า 3 คน ประกอบด้้วย (1) กรรมการอิิสระหรืือกรรมการที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการกำกัับดููแลกิิจการภายนอกที่่�ได้้รัับคััดเลืือกจากคณะกรรมการ และให้้
คณะกรรมการแต่่งตั้้�งบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�งเป็็นประธานคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ (2) กรรมการผู้้�จััดการ หรืือบุุคคลที่่�
คณะกรรมการมอบหมายให้้รัักษาการในตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

สมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้มีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี โดยให้้สอดคล้้องกัับ
วาระของการเป็็นกรรมการ และเมื่่�อครบวาระแล้้ว หากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นยัังไม่่ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งกรรมการใหม่่แทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออกตาม
วาระ ให้้กรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายท่่านเดิิมปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป เว้้นแต่่คณะกรรมการจะมีีมติิเป็็นอย่่างอื่่�น ทั้้�งนี้้� สมาชิิกซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่งตาม
วาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกก็็ได้้
สมาชิิกซึ่่�งเป็็นผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการกำกัับดููแลกิิจการภายนอก ให้้มีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละไม่่เกิิน 3 ปีี ทั้้�งนี้้� สมาชิิก
ซึ่่�งพ้้นจากตำแหน่่งตามวาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้�งใหม่่อีีกก็็ได้้
สมาชิิกซึ่่�งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ ให้้มีีวาระการดำรงตำแหน่่งตามวาระของการเป็็นผู้้�บริิหารในตำแหน่่งดัังกล่่าว
ในกรณีีที่่มี� เี หตุุให้้สมาชิิกคณะกรรมการด้า้ นการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีพ้้ี นจากตำแหน่่งโดยมิิใช่่การครบกำหนดออกตามวาระ และทำให้้
มีีสมาชิิกเหลืืออยู่่�น้้อยกว่่า 3 คน คณะกรรมการจะต้้องแต่่งตั้้ง� กรรมการท่่านอื่่น� เป็็นกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีท่ี า่ นใหม่่เพื่่อ� ให้้มีีจำนวน
ครบถ้้วน อย่่างช้้าภายใน 3 เดืือนนัับแต่่วัันที่่�มีีจำนวนสมาชิิกไม่่ครบถ้้วน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 4 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล	

ประธานคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

2

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล	

กรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

3

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

กรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

4

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์

กรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีต้้องประชุุมกัันอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง หรืือมากกว่่านั้้�นเมื่่�อมีีความจำเป็็น โดยประธาน
คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอาจเรีียกประชุุมคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีเป็็นกรณีีพิิเศษได้้ หากมีีการร้้องขอจาก
กรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีหรืือประธานกรรมการให้้พิิจารณาเรื่่�องที่่�จำเป็็นต้้องหารืือร่่วมกัันหรืือแก้้ไขเป็็นการเร่่งด่่วน ในปีี 2564
คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีการประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 3 ครั้้�ง และรายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อคณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
หรืือรายงานทัันทีีหากมีีประเด็็นที่่�สำคััญ

บทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(1) กำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิิบััติิงานด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทและนำเสนอต่่อคณะกรรมการ
(2) ให้้คำแนะนำ และดููแลให้้การปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ และคณะอนุุกรรมการเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ขององค์์กรการกำกัับ
ดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(3) กำกัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการดำเนิินงานให้้เป็็นไปตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามเกณฑ์์ขององค์์กรการกำกัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(4)	วิิเคราะห์์ ทบทวน และจััดทำแผนปรัับปรุุง ระบบการบริิหารจััดการที่่�เป็็นอยู่่�ในปััจจุุบัันเพื่่�อพิิจารณาปรัับปรุุงให้้เป็็นไปตามหลััก
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามเกณฑ์์ขององค์์กรการกำกัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(5) ตรวจสอบและติิดตามให้้หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องปฏิิบััติิตามแนวทางการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััท
(6) ปลููกฝัังวััฒนธรรมให้้พนัักงานทั่่ว� ทั้้ง� องค์์กรมีีจิติ สำนึึกในเรื่่อ� งการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีมีี คี วามเข้้าใจในเรื่่อ� งดัังกล่่าว และให้้ความ
ร่่วมมืือร่่วมใจในการเสริิมสร้้างให้้บริิษััทมีีการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
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(7)	ศึึกษาพััฒนาและทบทวนแนวทางปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำกัับดููแลที่่�ดีขี องบริิษัทั โดยเปรีียบเทีียบกัับแนวปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั ชั้้น� นำในระดัับ
สากล รวมทั้้�งโครงสร้้าง หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ตลอดจนพิิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีีการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ เกี่่�ยวกัับกฎบััตรของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุุดย่่อย เพื่่อ� เสนอต่่อคณะกรรมการ ให้้มีีการพิิจารณาปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� นำมาประยุุกต์์ใช้้ในการปรัับปรุุง
ระบบการกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทให้้ดีียิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
• คณะจััดการ
คณะจััดการประกอบด้้วยกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นประธานคณะจััดการ และผู้้�บริิหารที่่�กรรมการผู้้�จััดการเห็็นสมควร มีีหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบในการติิดตามดููแลให้้มีีการนำกลยุุทธ์์และแผนการดำเนิินงานประจำปีีไปปฏิิบััติิ และรายงานให้้คณะกรรมการทราบถึึงความ
คืืบหน้้าการปฏิิบััติิตามแผนการดำเนิินงานประจำปีี และทบทวนแผนการปฏิิบััติิซึ่่�งอาจมีีการปรัับเปลี่่�ยนตามสภาวการณ์์ที่่�อาจเปลี่่�ยนแปลงไป
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะจััดการประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 9 คน ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1
		

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์		
กรรมการผู้้�จััดการ

ประธาน

2
		

นางพััณณรััชต์์ บรรพโต		สมาชิิก
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน

3
		

นายชาคริิต พืืชพัันธ์์		สมาชิิก
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน

4
		

นายประสิิทธิ์์� พรปฏิิมากร		สมาชิิก
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายการตลาดกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ

5
		

นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์		สมาชิิก
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน

6
		

นางสาวนริิศรา อมาตยกุุล		สมาชิิก
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายวางแผนการลงทุุนส่่วนบุุคคล

7
		

นายเจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์		สมาชิิก
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

8
		

นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี		สมาชิิก
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท

9
		

นายกฤษฎา ฉััตรบรรยง		สมาชิิกสมทบ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ

สมาชิิกสมทบ ลำดัับที่่� 9 มีีหน้้าที่่�ให้้คำปรึึกษาและความเห็็นในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการและการพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืน โดยไม่่มีีอำนาจในการพิิจารณาในเรื่่�องที่่�เป็็นการบริิหารจััดการงานทั่่�วไปของบริิษััทหรืือในเรื่่�องอื่่�นใดที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อระบบ
การควบคุุมภายในของบริิษััท ทั้้�งนี้้� เพื่่�อธำรงไว้้ซึ่่�งความเป็็นอิิสระของหััวหน้้างานตรวจสอบภายในและหััวหน้้างานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

7.4 ข้้อมููลผู้้�บริิหาร
7.4.1 รายชื่่�อและตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผู้้�บริิหารของบริิษััทมีีดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

รายชื่่�อ

ตำำ�แหน่่ง

1

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์(1)

กรรมการผู้้�จััดการ

2

นางพััณณรััชต์์ บรรพโต

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน

3

นายชาคริิต พืืชพัันธ์์

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน

4

นายประสิิทธิ์์� พรปฏิิมากร	

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายการตลาดกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ

5

นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์(2)

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน

6
นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี
			

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท
ในฐานะผู้้�ดำรงตำแหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิิน

หมายเหตุุ :
(1) นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ ดำรงตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการในวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564
(2) นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน ดำรงตำแหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน ในวัันที่่� 1
		 มีีนาคม 2564

7.4.2 นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
บริิษััทมีีนโยบายในการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารโดยเชื่่�อมโยงกัับผลการดำเนิินงานของบริิษััท ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว และผล
การดำเนิินงานของผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน ผ่่านตััวชี้้�วััด (Key Performance Indicator) ที่่�กำหนดใน Balanced Scorecard 4 ด้้าน ได้้แก่่ มุุมมอง
ด้้านการเงิิน (Financial Perspective) มุุมมองด้้านลููกค้้า (Customer Perspective) มุุมมองด้้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) และมุุมมองด้้านการเรีียนรู้้�และการพััฒนา (Learning and Growth Perspective) เช่่น กำไรสุุทธิิจากการดำเนิินงาน การเติิบโต
ของรายได้้ ความพึึงพอใจของลููกค้้า การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ เป็็นต้้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนจะเป็็นผู้้�พิิจารณาและ
นำเสนอค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร ซึ่่�งหมายถึึง กรรมการผู้้�จััดการ รองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ตลอดจนผลประโยชน์์
อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ โดยค่่าตอบแทนจะต้้องเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบ สอดคล้้องกัับผลประกอบการ
ของบริิษััท และจููงใจให้้ผู้้�บริิหารนำพาองค์์กรให้้ดำเนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว
7.4.3 ค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหาร
ในปีี 2564 มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโสขึ้้�นไป รวม 5 คน ประกอบด้้วย
(1)	ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน : ในปีี 2564 ผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโสขึ้้�นไป รวม 5 คน ได้้รัับค่่าตอบแทนในรููปของ
เงิินเดืือนและโบนััส รวมทั้้�งสิ้้�น 32.15 ล้้านบาท
(2)	ค่่าตอบแทนอื่่�น : ในปีี 2564 ผู้้�บริิหารระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโสขึ้้�นไป รวม 5 คน ได้้รัับเงิินสมทบกองทุุนสำรองเลี้้�ยง
ชีีพในส่่วนของบริิษััท รวมทั้้�งสิ้้�น 1.66 ล้้านบาท นอกจากนี้้� ยัังได้้รัับผลประโยชน์์อื่่�น ๆ ตามระเบีียบเรื่่�องสวััสดิิการของบริิษััทเช่่นเดีียวกัับพนัักงาน
เช่่น ประกัันชีีวิิต ประกัันสุุขภาพ การตรวจสุุขภาพประจำปีี การฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดต่่อ สวััสดิิการด้้านทัันตกรรมและสายตา เป็็นต้้น
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7.5 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทมีีพนัักงานทั้้�งสิ้้�น 309 คน ประกอบด้้วย กรรมการผู้้�จััดการ จำนวน 1 คน สัังกััดกรรมการผู้้�จััดการ
จำนวน 1 คน สายบริิหารกองทุุน จำนวน 50 คน สายการขายและการตลาด จำนวน 137 คน สายกลยุุทธ์์องค์์กร จำนวน 4 คน สายปฏิิบััติิการ
ลงทุุน จำนวน 80 คน ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ จำนวน 5 คน ฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน จำนวน 4 คน
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง จำนวน 5 คน ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลและบริิหารทั่่�วไป จำนวน 15 คน ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท จำนวน 5 คน และ
ฝ่่ายวางแผนกลยุุทธ์์ จำนวน 2 คน
ผลตอบแทนรวมของพนัักงาน
บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงานในการรัับสมััครและจ้้างงานโดยเคร่่งครััดทุุกประการ โดยกำหนดอััตราค่่าจ้้าง
ไม่่ต่่ำกว่่าค่่าจ้้างแรงงานขั้้น� ต่่ำตามกฎหมายกำหนด ซึ่ง่� อััตราค่่าจ้้างของบริิษัทั มิิได้้กำหนดไว้้ตายตััวแต่่มีกี ารปรัับขึ้้น� ตามผลงานของพนัักงานในแต่่ละปีี
สำหรัับในปีี 2564 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนของพนัักงาน (รวมผู้้�บริิหารทุุกคน) รวมทั้้�งสิ้้�น 416.29 ล้้านบาท (ในรููปของเงิินเดืือน โบนััส
และเงิินสบทบกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ) นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้มีีการให้้สวััสดิิการเพิ่่�มเติิมในหลากหลายรููปแบบ ดัังนี้้�
1) เงิินพิิเศษที่่�ผููกกัับผลงาน เช่่น โบนััสจากการทำงานที่่�ได้้เกิินเป้้าหมาย รางวััลโครงการพนัักงานเกีียรติิยศดีีเด่่น ค่่าคอมมิิชชั่่�น
			 ตามสััดส่่วนการขาย เป็็นต้้น
2) เงิินพิิเศษที่่�เกี่่�ยวกัับลัักษณะงาน เช่่น ค่่าทำงานในวัันหยุุด เบี้้�ยขยััน เป็็นต้้น
3)	ผลประโยชน์์อื่่�น ๆ เช่่น ค่่าเดิินทางปฏิิบััติิงานนอกสถานที่่�ทั้้�งในและต่่างประเทศ รวมถึึงค่่าทำงานล่่วงเวลา เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� อััตราค่่าจ้้างของพนัักงานแต่่ละคนอาจแตกต่่างกัันตามผลการปฏิิบััติิงานของแต่่ละบุุคคล โดยไม่่พิิจารณาถึึงความแตกต่่างทาง
ด้้านเชื้้�อชาติิ สีีผิิว ศาสนา เพศสภาพ อายุุ สััญชาติิ สิิทธิิความเป็็นพลเมืือง ความนิิยมทางเพศ ความพิิการ หรืือถิ่่�นกำเนิิด
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้มีกี ารปรัับปรุุงสวััสดิกิ ารและความปลอดภััยแก่่พนัักงานรวมถึึงครอบครััวของพนัักงานอย่่างสม่่ำเสมอ นอกเหนืือ
จากที่่�กฎหมายระบุุไว้้ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีท่่ามกลางสภาวะเศรษฐกิิจที่่�มีีการเปลี่่�ยนอยู่่�ตลอดเวลา โดยสวััสดิิการและผลประโยชน์์
ของพนัักงานที่่�จัับต้้องได้้ ณ ปััจจุุบััน มีีดัังต่่อไปนี้้�
1) กองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
2) ประกัันชีีวิิต ประกัันอุุบััติิเหตุุ และประกัันสุุขภาพ (มีีจััดประกัันสุุขภาพให้้แก่่คู่่�สมรสและบุุตรด้้วย)
3) การฉีีดวััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันโรคติิดต่่อ
4) การตรวจสุุขภาพประจำปีีของพนัักงาน
5)	สวััสดิิการด้้านทัันตกรรมและสายตาของพนัักงาน
6) เงิินสนัับสนุุนการศึึกษาให้้แก่่บุุตรพนัักงาน
7) โครงการพนัักงานเกีียรติิยศอายุุงาน
8) การสััมมนาพนัักงานประจำปีี
9) การจััดงานสัังสรรค์์ปีีใหม่่ประจำปีี
10) การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความคิิดริิเริ่่�มและมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารและพััฒนาองค์์กร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

11) การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพพนัักงาน โดยจััดให้้มีีห้้องออกกำลัังกายและสนัับสนุุนการออกกำลัังกายในรููปแบบต่่าง ๆ
			ทั้้�งในที่่�ทำงานและภายนอกสถานที่่�ทำงาน เช่่น ชมรมฟุุตบอล ชมรมโยคะ ชมรมปิิงปอง และชมรมแบดมิินตััน
อนึ่่�ง บริิษััทไม่่มีีนโยบายลดจำนวนพนัักงานหรืือลดผลตอบแทนพนัักงานในช่่วงที่่�เกิิดสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19
การพััฒนาบุุคลากร
บริิษััทให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากร จึึงมีีการกำหนดแผนการพััฒนาพนัักงานให้้สอดคล้้องกัับ วิิสััยทััศน์์ ภารกิิจ
และค่่านิิยมของบริิษัทั โดยเน้้นการพััฒนาพนัักงานให้้มีีความเป็็นมืืออาชีีพเทีียบเท่่ามาตรฐานสากล ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้เข้้ารัับการอบรมสััมมนา
โดยเชิิญวิทิ ยากรที่่�มีคี วามรู้้ค� วามสามารถ มาให้้ความรู้้� รวมทั้้�งให้้พนัักงานเข้า้ รัับการอบรมกัับสถาบัันภายนอกที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญทั้้�งภายในประเทศ
และต่่างประเทศ นอกจากนี้้บ� ริิษัทั ยัังให้้ความสำคััญในการให้้พนัักงานปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และจรรยาบรรณในการดำเนิินธุุรกิิจ
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานรวมทั้้�งสิ้้�น 24 หลัักสููตร ตามแผนการพััฒนาพนัักงาน หรืือคิิดเป็็นจำนวนชั่่�วโมงอบรม
รวมทั้้�งหมด 13,466.51 ชั่่�วโมง ซึ่่�งประกอบด้้วย การฝึึกอบรมภายในบริิษััทจำนวนทั้้�งสิ้้�น 5 หลัักสููตร และหลัักสููตรอบรมภายนอกจำนวนทั้้�งสิ้้�น 19
หลัักสููตร คิิดเป็็นค่่าใช้้จ่่ายรวมทั้้�งสิ้้�นประมาณ 1.36 ล้้านบาท โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมการอบรมทั้้�งหมด 302 คน ซึ่่�งในจำนวนนี้้�พนัักงานหลายคน
ได้้รัับการอบรมมากกว่่าหนึ่่�งหลัักสููตร เมื่่�อคิิดคำนวณเป็็นจำนวนวัันอบรมต่่อพนัักงานเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 6.23 วัันต่่อคนต่่อปีี โดยบริิษััทได้้ดำเนิินการ
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาพนัักงาน ดัังนี้้�
หลัักสููตร

กลุ่่�มพนัักงาน
เป้้าหมาย

จำำ�นวนชั่่�วโมงการ
ฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ทั้้�งหมดต่่อคน

เป้้าหมาย
การจััด
หลัักสููตร

1.	จััดให้้มีีหลัักสููตรการฝึึกอบรมมาตรฐานของบริิษััท โดยเน้้นความรู้้�ด้้าน
Management Skills, Business Conceptual Skills และTechnical
Skills

พนัักงานทุุกระดัับ

43.58

เพื่่� อ เพิ่่� มศัั ก ยภาพ
พนัักงานในความรู้้�
ด้้ า นการจัั ด การ
การทำงานเป็็นทีีม
และทัักษะที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับการปฏิิบััติิงาน

2.	จััดให้้มีีการอบรมหััวข้้อ การสร้้างความตระหนัักด้้านความมั่่�นคง
ปลอดภััย (Security Awareness Training)

พนัักงานทุุกระดัับ

4

เพื่่� อ ให้้พนัั ก งานมีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ
และปฏิิ บัั ติิ ง านได้้
อย่่างมั่่น� คงปลอดภััย

3.	จััดให้้มีีการอบรมหััวข้้อ พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
พ.ศ.2562

พนัักงานทุุกระดัับ

3

เพื่่� อ ให้้พนัั ก งานมีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ
และปฏิิ บัั ติิ ง านได้้
ถูู ก ต้้ อ ง ต า ม
กฎหมาย

4.	จััดให้้มีีการอบรมหััวข้้อ กฎหมาย นโยบายบริิษััท กฎระเบีียบ และ
จรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงาน

พนัักงานทุุกระดัับ

2

เพื่่� อ ให้้พนัั ก งานมีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ
และปฏิิ บัั ติิ ง านได้้
ถููกต้้อง ตามกฎ
ระเบีียบ ประกาศ
ของทางการ

Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report)
MFC Asset Management Public Company Limited

หลัักสููตร

กลุ่่�มพนัักงาน
เป้้าหมาย

จำำ�นวนชั่่�วโมงการ
ฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ทั้้�งหมดต่่อคน

5. เพิ่่�มโอกาสในการเรีียนรู้้�และเพิ่่�มศัักยภาพของพนัักงาน โดยบริิษััท พนัั ก งานที่่� ต้้ องใช้้ มีีพนัักงานยื่่�นความ
ได้้ให้้การสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาหลัักสููตรต่่างๆ ดัังนี้้�
ความรู้้� ในการ จำนงขอรัั บ และได้้
ป ฏิิ บัั ติิ ง า น ต า ม รัับทุุนจำนวน 6 ราย
5.1	หลัักสููตร Chartered Financial Analyst (CFA)
ต ำ แ หน่่ ง หน้้ า ที่่�
5.2	หลัักสููตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) (พิิจารณาให้้ทุุนราย
บุุคคล ตามหน้้าที่่�
5.3	หลัักสููตร Financial Risk Manager (FRM)
และตำแหน่่ง)
5.4	หลัักสููตร Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
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เป้้าหมาย
การจััด
หลัักสููตร

เพื่่� อ ให้้พนัั ก งานมีี
ความรู้้� และได้้รับั ใบ
อ นุุญ า ต ใ น ก า ร
ประกอบวิิ ช าชีี พ
ตามตำแหน่่งหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

5.5	หลัักสููตร Certified Financial Planner (CFP)
5.6	หลัักสููตร Certified Internal Auditor (CIA)
5.7 	หลัักสููตรอื่่�น ๆ ที่่�บริิษััทพิิจารณาเห็็นว่่าเป็็นประโยชน์์ต่่อการ
			 ปฏิิบััติิงาน
อนึ่่�ง นอกจากที่่�บริิษััทได้้ส่่งเสริิมให้้พนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมตามหลัักสููตรต่่าง ๆ เหล่่านี้้�เพื่่�อพััฒนาตนเองแล้้วพนัักงานยัังใช้้เป็็น
ความรู้้�ในการเข้้ารัับการทดสอบและขอใบอนุุญาตที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิงานด้้วย
สุุขภาพและความปลอดภััยในการทำำ�งาน
บริิษัทั จััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำปีีแก่่พนัักงาน ทั้้ง� ที่่ป� ระจำสำนัักงานใหญ่่ และประจำที่่ส� ำนัักงานสาขาต่่าง ๆ โดยจััดให้้มีีโปรแกรม
การตรวจสุุขภาพที่่�หลากหลายและเหมาะสมตามช่่วงอายุุของพนัักงาน ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 ช่่วงอายุุ ได้้แก่่ ช่่วงพนัักงานอายุุ ต่่ำกว่่า 35 ปีี และ
ช่่วงพนัักงานอายุุ 35 ปีีขึ้้น� ไป พนัักงานสามารถเลืือกตรวจสุุขภาพกัับแพทย์์ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ ณ โรงพยาบาลชั้้�นนำต่่าง ๆ ที่่ไ� ด้้มาตรฐานสากล ในจัังหวััด
ที่่�ตั้้�งของสำนัักงานที่่�พนัักงานปฏิิบััติิงานอยู่่� นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดให้้มีีการประกัันสุุขภาพกลุ่่�มแบบรายปีีเพื่่�อให้้การคุ้้�มครองดููแลรัักษาพยาบาล
ให้้แก่่พนัักงานในยามเจ็็บป่่วยตลอดระยะเวลาการทำงานให้้แก่่บริิษัทั จััดให้้มีีห้้องพยาบาลในสถานประกอบการเพื่่อ� พัักชั่่ว� คราวกรณีีมีกี ารเจ็็บป่่วย
เล็็กน้้อย และยัังมีีการปรัับปรุุงสวััสดิิการให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันด้้วย อาทิิ การจััดให้้มีีการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคติิดต่่อเพิ่่�มเติิมในช่่วง
ที่่�มีีความสุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการระบาดของโรค เป็็นต้้น
ข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
สััดส่่วนการลาของพนัักงานแบ่่งตามประเภท*

2564

2563

2562

51.08

67.34

76.30

-

-

-

อื่่�น ๆ (ร้้อยละ)*		

48.92

32.66

23.70

จำนวนวัันลาป่่วยเฉลี่่�ยต่่อพนัักงาน (วััน)

1.07

3.82

4.62

-

-

-

ลาป่่วย (ร้้อยละ)*
ลาหยุุดจากการบาดเจ็็บและเจ็็บป่่วยจากการทำงาน (ร้้อยละ)

จำนวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำงาน (ราย)

หมายเหตุุ : *คำนวณจากจำนวนการลารวมของพนัักงานของแต่่ละปีี (รวม เข้้า-ออก ระหว่่างปีี)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

7.6 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น ๆ
7.6.1 ผู้้�รัับผิิดชอบในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี เลขานุุการบริิษััท หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และ
หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
• ผู้้�รัับผิิดชอบในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
บริิษััทได้้มอบหมายให้้นางสาวพรพิิมล จิิรฐิิติิวงศ์์ ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการอาวุุโส เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีี
คุุณสมบััติิของผู้้�รัับผิิดชอบในการควบคุุมดููแลการทำบััญชีีปรากฏตามเอกสารแนบ 1
• เลขานุุการบริิษััท
คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้ง� นางสาวศศิิวิมล
ิ สิิงห์์เงิิน ผู้้อ� ำนวยการ ฝ่่ายกฎหมาย ซึ่่ง� จบการศึึกษาด้้านกฎหมายและผ่่านการอบรมหลัักสููตร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท ให้้ดำรงตำแหน่่งเลขานุุการบริิษััท โดยมีีหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
(1) ให้้คำแนะนำแก่่คณะกรรมการเกี่่�ยวกัับข้้อกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และระเบีียบปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2)	ดููแลให้้บริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริิษััท ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(3)	จััดการประชุุมกรรมการ ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ตามที่่�กฎหมายและข้้อบัังคัับกำหนด จััดทำและ
			 เก็็บรัักษารายงานการประชุุม รวมถึึงประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการหรืือมติิผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(4)	ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศต่่อหน่่วยงานที่่�กำกัับดููแล
(5)	ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และหน่่วยงานกำกัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(6)	ส่่งเสริิมให้้มีีการฝึึกอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ ให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
			ของกรรมการใหม่่ และการพััฒนาความรู้้�ของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
(7) ปฏิิบััติิภารกิิจอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการมอบหมาย
คุุณสมบััติิของเลขานุุการบริิษััทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
•	หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
บริิษััทได้้มอบหมายให้้นายกฤษฎา ฉััตรบรรยง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ดำรง
ตำแหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััท โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีีคุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
ทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบและกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานในธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ที่่�มีีลัักษณะเดีียวกัับบริิษััทมาเป็็นระยะเวลากว่่า 10 ปีี อีีกทั้้�ง
มีีความรู้้�ความเข้้าใจในกิิจกรรมและการดำเนิินงานของบริิษััท และได้้รัับการอบรมที่่�เหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
คุุณสมบััติิของผู้้�ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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•	หััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
บริิษััทได้้มอบหมายให้้นายกฤษฎา ฉััตรบรรยง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ดำรง
ตำแหน่่งหััวหน้้างานกำกัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่อ� ทำหน้้าที่่ก� ำกัับดููแลการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์ของหน่่วยงานทางการที่่�กำกัับดููแลการประกอบธุุรกิิจ
ของบริิษััท
คุุณสมบััติิของหััวหน้้างานกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานปรากฏตามเอกสารแนบ 3
7.6.2 งานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษััทมอบหมายให้้สายกลยุุทธ์์องค์์กรรัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่�อทำหน้้าที่่�ในการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีส่่วนได้้เสีีย เช่่น
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และตรงเวลา โดยเปิิดเผยช่่องทางการติิดต่่อหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ไว้้ในรายงานประจำปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยกำหนดช่่องทางการติิดต่่อผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ดัังนี้้�

ข้้อมููลการติิดต่่อ
สายกลยุุทธ์์องค์์กร
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 199 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
โทร : 0-2649-2131 - 37
อีีเมล : Company_Secretary@mfcfund.com
www.mfcfund.com
7.6.3 ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และบริิษััทย่่อย เป็็นรายเดีียวกััน โดยมีีค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ดัังต่่อไปนี้้�
1) 	ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)
ในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนการสอบบััญชีี ให้้แก่่
•		 ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำนวนเงิินรวม 830,000 บาท
•		สำนัักงานสอบบััญชีที่่ี ผู้� ส�้ อบบััญชีสัี งั กััด บุุคคล หรืือกิิจการที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับผู้้ส� อบบััญชีแี ละสำนัักงานสอบบััญชีที่่ี ผู้� ส�้ อบบััญชีสัี งั กััด
					 ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำนวนเงิินรวม - บาท
2)	ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fee)
ในปีี 2564 บริิษััทและบริิษััทย่่อยจ่่ายค่่าตอบแทนของงานบริิการอื่่�น ซึ่่�งได้้แก่่
•		 ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำนวนเงิินรวม - บาท และจะต้้องจ่่ายในอนาคตอัันเกิิดจากการตกลงที่่�ยัังให้้
					 บริิการไม่่แล้้วเสร็็จในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำนวนเงิินรวม - บาท
•		สำนัักงานสอบบััญชีีที่่�ผู้้�สอบบััญชีีสัังกััด บุุคคล หรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำนัักงานสอบบััญชีีดัังกล่่าว
					 ในรอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำนวนเงิินรวม - บาท และจะต้้องจ่่ายในอนาคตอัันเกิิดจากการตกลงที่่�ยัังให้้บริิการไม่่แล้้วเสร็็จใน
					รอบปีีบััญชีีที่่�ผ่่านมามีีจำนวนเงิินรวม - บาท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

8 รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้ทบทวนวิิสััยทััศน์์ นโยบาย และกลยุุทธ์์ในการประกอบธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
การสร้้างวััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กร รวมถึึงการเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพการกำกัับดููแลความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและการบริิหารความ
เสี่่�ยงขององค์์กร รวมทั้้�งได้้พิิจารณางบประมาณประจำปีีและแผนธุุรกิิจ กำกัับดููแลและติิดตามการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายจััดการเพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
นโยบาย กลยุุทธ์์ แผนธุุรกิิจ กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น โดยฝ่่ายจััดการมีีหน้้าที่่�รายงานผลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการเป็็น
ประจำทุุกเดืือน
คณะกรรมการได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการชุุดย่่อยทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนการกำกัับดููแลกิิจการในด้้านต่่าง ๆ ได้้แก่่
(1) คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ทำหน้้าที่่�อนุุมััติิแผนงานการกำกัับดููแลกิิจการประจำปีี โดยมีีการติิดตามความ
คืืบหน้้าในการปฏิิบััติิตามแผนงานอย่่างสม่่ำเสมอ รวมถึึงพิิจารณาทบทวนนโยบายสำคััญในการประกอบธุุรกิิจ และคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน การสร้้างวััฒนธรรมและค่่านิิยมขององค์์กร และรายงานต่่อคณะกรรมการ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้้าที่่อ� นุุมััติแิ ผนการตรวจสอบและแผนการกำกัับดููแลการปฏิิบัติั งิ านประจำปีี เพื่่อ� ให้้มั่่�นใจว่่าบริิษัทั
มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีและมีีการปฏิิบััติิงานเป็็นไปตามที่่�กฎหมายกำหนด โดยพิิจารณารายงานผลการตรวจสอบฝ่่ายงานต่่าง ๆ ภายในบริิษััท
สอบทานความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน รวมถึึงพิิจารณาความถููกต้้องครบถ้้วนในการจััดทำข้้อมููลทางการเงิินของบริิษััทโดยมีีการประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และรายงานต่่อคณะกรรมการ
(3) คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ทำหน้้าที่่�จััดทำนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับธุุรกิิจและครอบคลุุมความเสี่่�ยง
ด้า้ นต่่าง ๆ ที่่มี� นัี ยั สำคััญต่อ่ การดำเนิินงานของบริิษัทั กำหนดแนวทางและเครื่่อ� งมืือในการบริิหารความเสี่่ย� งให้้มีีประสิิทธิิภาพและเหมาะสม บริิหาร
จััดการความเสี่่ย� งได้อ้ ย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้�งประเมิินและกำกัับดููแลให้้ความเสี่่ย� งอยู่่�ในกรอบที่่ก� ำหนด และรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านต่่อคณะกรรมการ
8.1.1 การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการและผู้้�บริิหาร
• การสรรหาและการแต่่งตั้้�งกรรมการ
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ในการประเมิินความหลากหลายทางทัักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่่�อให้้คณะกรรมการของ
บริิษััทมีีองค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ สอดคล้้องกัับทิิศทางและกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจ และประกอบไปด้้วยบุุคคลที่่�มีี
ความหลากหลาย ทั้้�งในด้้านอาชีีพ เพศ อายุุ การศึึกษา ทัักษะ ประสบการณ์์ และความเป็็นอิิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�ในการกำหนดหลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีการสรรหากรรมการให้้มีีความโปร่่งใส
และพิิจารณาความหลากหลายทางทัักษะ (Board Skill Matrix) เพื่่�อให้้คณะกรรมการของบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและ
ไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำหนด รวมทั้้�งมีีคุุณสมบััติิที่่�หลากหลาย ทั้้�งในด้้านความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์ ความสามารถ
เฉพาะด้้าน อายุุ และเพศ ที่่�จำเป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยไม่่จำกััดหรืือแบ่่งแยกในเรื่่�องสััญชาติิ เชื้้�อชาติิ ศาสนา
อายุุ เพศ ประเทศต้้นกำเนิิด วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียม เป็็นต้้น โดยในการสรรหาอาจว่่าจ้้างบริิษััทที่่�ปรึึกษา หรืือพิิจารณารายชื่่�อจากฐานข้้อมููล
กรรมการ (Director Pool) เพื่่�อเสนอผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมต่่อคณะกรรมการและ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
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การคััดเลืือกกรรมการ บริิษััทคำนึึงถึึงองค์์ประกอบหลัักดัังต่่อไปนี้้�
•		 มีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ (Integrity and Accountability) ความเข้้าใจในบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ และ
					 มีีความเป็็นมืืออาชีีพ รวมทั้้�งสามารถจััดสรรเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเพีียงพอ
•		 มีีความรู้้�ความชำนาญเฉพาะด้้านที่่�ส่่งเสริิมการทำหน้้าที่่�ของคณะกรรมการให้้มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งการกำกัับดููแลให้้มีีการ
					 ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายและกลยุุทธ์์ได้อ้ ย่่างมีีประสิิทธิิผล เช่่น ด้้านการกำหนดวิิสัยั ทััศน์์และกลยุุทธ์์ ด้้านเศรษฐศาสตร์์ ด้้านบััญชีี
					 และการเงิิน ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ด้้านการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•		ผ่่านการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการที่่�สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
					 ตลาดหลัักทรััพย์์รัับรอง หรืือหลัักสููตรที่่�จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
•		 ในกรณีีที่่�เป็็นการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิมให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการต่่ออีีกวาระหนึ่่�ง ให้้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
					ค่่าตอบแทนพิิจารณาผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการรายดัังกล่่าวด้้วย
การแต่่งตั้้�งกรรมการ คณะกรรมการจะพิิจารณาคุุณสมบััติิและคััดเลืือกบุุคคลเพื่่�อเสนอให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�ง หรืือในกรณีีที่่�
เป็็นการแต่่งตั้้�งกรรมการแทนตำแหน่่งที่่�ว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�ง
ให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเลืือกตั้้�งกรรมการในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งกรรมการให้้ใช้้เสีียงข้้างมาก โดยให้้ถืือว่่า 1 หุ้้�นมีีเสีียง 1 เสีียง
ในกรณีีลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการให้้เสนอชื่่�อบุุคคลเป็็นกรรมการทีีละคน บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงสููงสุุดแต่่ละครั้้�ง
เป็็นผู้้�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการ และให้้เลืือกบุุคคลที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการเช่่นนี้้�จนครบจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�ง
ในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีบุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี หรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานในที่่�ประชุุม
ออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
ในปีี 2564 มีีกรรมการที่่�ครบวาระการดำรงตำแหน่่งจำนวน 5 คน คณะกรรมการได้้พิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการทดแทนกรรมการที่่�
ครบวาระการดำรงตำแหน่่ง โดยเป็็นการแต่่งตั้้�งกรรมการที่่�ครบวาระให้้ดำรงตำแหน่่งอีีกวาระหนึ่่�งจำนวน 3 คน เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการเสนอชื่่�อ
โดยผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่จำนวน 1 คน และเป็็นกรรมการอิิสระที่่�ผ่่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนจำนวน 1 คน
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ครั้้�งที่่� 47 ได้้อนุุมััติิการแต่่งตั้้�งกรรมการทั้้�ง 5 คน ตามความเห็็นของคณะกรรมการ โดยกรรมการที่่�ได้้
รัับการเสนอชื่่�อมีีคุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�บริิษััทกำหนด
• การสรรหาและการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่พิ� จิ ารณาแต่่งตั้้ง� และถอดถอนผู้้บ� ริิหารระดัับสููง ซึ่่ง� ได้้แก่่ตำแหน่่งกรรมการผู้้จั� ดั การ รองกรรมการผู้้จั� ดั การ และ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส รวมทั้้�งอนุุมััติิอััตราเงิินเดืือน ค่่าตอบแทน หรืือประโยชน์์อื่่�น ๆ แก่่บุุคคลดัังกล่่าว โดยมีีคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้ก� ำหนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารสรรหา ทั้้ง� นี้้� ผู้้บ� ริิหารระดัับสููงจะต้้องเป็็นบุุคคลที่่�มีคี วามรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์
ที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั มีีวิสัิ ยั ทััศน์์ที่่โ� ดดเด่่น มีีภาวะความเป็็นผู้้น� ำ รวมทั้้�งมีีคุุณสมบัติั ที่่ิ เ� หมาะสมและสอดคล้้องกัับวิิสัยั ทััศน์์
กลยุุทธ์์ในการประกอบธุุรกิิจ และแผนสืืบทอดตำแหน่่ง
ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้แก่่ แต่่งตั้้�งนายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ ให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์ 2564 และแต่่งตั้้�งนายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์ ให้้ดำรงตำแหน่่งผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน
มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 1 มีีนาคม 2564 ทั้้�งนี้้� บุุคคลดัังกล่่าวเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมและสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ในการประกอบธุุรกิิจ และ
แผนสืืบทอดตำแหน่่ง โดยได้้ผ่่านคััดเลืือกตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการสรรหาที่่�คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนกำหนด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

•	คุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
กรรมการต้้องมีีคุุณสมบัติั แิ ละไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามที่่�กำหนดไว้้ในกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำกััด กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งได้้รัับความเห็็นชอบจากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตามประกาศว่่าด้้วยบุุคลากรในธุุรกิิจตลาดทุุน นอกจากนั้้�น เพื่่�อให้้กรรมการจััดสรรเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยอย่่างเพีียงพอ
กรรมการไม่่ควรดำรงตำแหน่่งในบริิษัทั จดทะเบีียนเกิินกว่่า 5 บริิษัทั และจะต้้องไม่่ดำรงตำแหน่่งในกิิจการอื่่�นซึ่ง่� มีีลักั ษณะเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการ
ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย โดยในการไปดำรงตำแหน่่งกรรมการที่่�บริิษััทอื่่�นกรรมการมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานให้้คณะกรรมการรัับทราบ
•	คุุณสมบััติิของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการต้้องเป็็นกรรมการอิิสระ ไม่่เป็็นสมาชิิกในคณะกรรมการบริิหารหรืือคณะทำงาน หรืือไม่่มีีหรืือไม่่ได้้รัับมอบหมาย
ให้้มีีความรัับผิิดชอบด้้านการบริิหาร และไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการ
ในกรณีีที่่ป� ระธานกรรมการไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ บริิษัทั มีีนโยบายในการส่่งเสริิมให้้เกิิดการถ่่วงดุุลระหว่่างคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
โดยการจััดให้้องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีสััดส่่วนของกรรมการอิิสระมากกว่่าร้้อยละ 50 หรืือแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระท่่านหนึ่่�งร่่วมพิิจารณา
กำหนดวาระการประชุุมคณะกรรมการ
ในปีี 2564 จนถึึงปััจจุุบััน ประธานกรรมการได้้แก่่ ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี เป็็นกรรมการอิิสระ ไม่่เป็็นสมาชิิกคณะกรรมการบริิหาร
และไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการ
•	คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระจะต้้องมีีคุุณสมบัติั สิ อดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ขั้้น� ต่่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ที่่� ทจ. 39/2559 เรื่่อ� งการ
ขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ (รวมถึึงฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ดัังนี้้�
(1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
(2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุม
ของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีี
ที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษา ของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท
(3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่น� ผู้้บ� ริิหาร ผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ ผู้้มี� อี ำนาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รับั การเสนอให้้เป็็นกรรมการ
ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
(4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของ
บริิษััท ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้ถื� ือหุ้้�นที่่มี� ีนััย หรืือผู้้�มีอี ำนาจควบคุุมของ
ผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจาก
การมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
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ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำรายการทางการค้้าที่่�กระทำเป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ การเช่่าหรืือให้้เช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม ค้้ำประกััน การให้้
สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำนองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััท หรืือคู่่�สััญญามีีภาระหนี้้�ที่่�ต้้องชำระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่�ง ตั้้�งแต่่
ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิของบริิษััท หรืือตั้้�งแต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป แล้้วแต่่จำนวนใดจะต่่ำกว่่า ทั้้�งนี้้� การคำนวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าว
ให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำนวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำรายการ
ที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง 1 ปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจ
กัับบุุคคลเดีียวกััน
(5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำนัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับ
การแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
(6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
ก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
(7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีี
นััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำ หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำนวน
หุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
(9) ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 จนถึึงปััจจุุบััน ไม่่มีีกรรมการอิิสระที่่�มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือการให้้วิิชาชีีพกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท
•	คุุณสมบััติิของกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการผู้้�จััดการต้้องไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัับประธานกรรมการ และไม่่เป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารที่่�เป็็นพนัักงานประจำหรืือปฏิิบััติิงาน
เต็็มเวลาที่่�บริิษััทหรืือองค์์กรอื่่�น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้กรรมการผู้้�จััดการจััดสรรเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยอย่่างเพีียงพอ กรรมการ
ผู้้�จััดการไม่่ควรดำรงตำแหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนเกิินกว่่า 5 บริิษััท รวมทั้้�งจะต้้องไม่่ดำรงตำแหน่่งในกิิจการอื่่�นซึ่่�งมีีลัักษณะเป็็นการแข่่งขัันกัับ
กิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย โดยในการไปดำรงตำแหน่่งกรรมการที่่�บริิษััทอื่่�นจะต้้องรายงานให้้คณะกรรมการรัับทราบ
ในปีี 2564 จนถึึงปััจจุุบััน กรรมการผู้้�จััดการ ได้้แก่่ นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ โดยไม่่ใช่่บุุคคลเดีียวกัับประธานกรรมการ
• วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการมีีวาระการดำรงตำแหน่่งคราวละ 3 (สาม) ปีี ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญประจำปีีทุุกครั้้�ง ให้้กรรมการออกจากตำแหน่่ง
1/3 (หนึ่่�งในสาม) เป็็นอััตรา ถ้้าจำนวนกรรมการที่่�จะแบ่่งออกให้้ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำนวนใกล้้เคีียงที่่สุุดกั
� บั ส่่วน 1/3 (หนึ่่�งในสาม)
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ในกรณีีที่่ต� ำแหน่่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�น นอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้คณะกรรมการ โดยมติิด้ว้ ยคะแนนเสีียงไม่่น้้อยกว่่า
3/4 (สามในสี่่�) ของจำนวนกรรมการที่่�ยัังเหลืืออยู่่� เลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเข้้าเป็็นกรรมการแทนใน
การประชุุมคณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการที่่�พ้้นจากตำแหน่่งเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน โดยบุุคคลซึ่่�งเข้้าเป็็นกรรมการแทน
ดัังกล่่าวจะอยู่่�ในตำแหน่่งกรรมการได้้เพีียงเท่่าวาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการที่่�ตนแทน และอาจถููกเลืือกเข้้าดำรงตำแหน่่งใหม่่ก็็ได้้
• การพััฒนากรรมการ
กรรมการเข้้าใหม่่ทุุกคนจะได้้รัับปฐมนิิเทศน์์ (Orientation) ในฐานะกรรมการบริิษััทหลัักทรััพย์์ พร้้อมให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการของบริิษััท อาทิิ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ ประวััติิความเป็็นมาของบริิษััท วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และ
ค่่านิิยมของบริิษััท ตลอดจนวััฒนธรรมองค์์กรต่่าง ๆ พร้้อมรัับคำชี้้�แจงเกี่่�ยวกัับโครงสร้้างองค์์กร นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ ระบบควบคุุม
ภายในพร้้อมเอกสารประกอบ โดยมีีผู้บ�้ ริิหารที่่�รับั ผิิดชอบในตำแหน่่งเลขานุุการบริิษัทั เป็็นผู้้สรุุ
� ปข้้อมููลที่่�จำเป็็นต่่อการปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ข� องกรรมการใหม่่
ในปีี 2564 บริิษััทได้้จััดปฐมนิิเทศให้้กรรมการใหม่่จำนวน 2 คน ได้้แก่่ นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์� ซึ่่�งดำรงตำแหน่่งกรรมการ
เมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564 และนายสิิทธิิรััตน์์ ดรงคมาศ ซึ่่�งดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2564
บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทเป็็นผู้้�มีีความรู้้� ความสามารถและศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยสนัับสนุุน
ให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทเข้้าร่่วมในการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง เช่่น DCP DAP และอื่่�น ๆ
ซึ่่�งจััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ปััจจุุบัันมีีกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�ได้้รัับประกาศนีียบััตรดัังกล่่าวข้้างต้้น ดัังนี้้�
ชื่่�อ-สกุุล

1.	ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ

DCP รุ่่�นที่่�

DAP รุ่่�นที่่�

-

5/2003

รุ่่�นการอบรม
อื่่�น ๆ

-

2.	ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์	รองประธานกรรมการ	
Refresh
50/2006
			
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1/2008		
						

ACP 22/2008
UFS 3/2006
RCP 11/2005

3. นายสดาวุุธ เตชะอุุบล	
			

CGI 14/2016

กรรมการ	
และประธานคณะกรรมการบริิหาร

-

66/2007

4. พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
กรรมการ
30/2003
			
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน			
						
						
						
						

ACEP 5/2013
RCP 28/2012
RCC 13/2011
FSD 13/2011
FND 1/2001
RCP 1/2000

5. นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
			
			

กรรมการ กรรมการบริิหาร
44/2004
14/2004
ประธานคณะกรรมการสรรหา			
และกำหนดค่่าตอบแทน

CGI 8/2015
RCP 32/2013

6. นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร	
กรรมการ
72/2006
40/2005
						
						
						
						

RCL 21/2020
ITG 10/2020
BMD 10/2020
BMT 6/2018
ACP 39/2012
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ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

DCP รุ่่�นที่่�

DAP รุ่่�นที่่�

75

รุ่่�นการอบรม
อื่่�น ๆ

						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

ELP 7/ 2017
BNCP 1/2017
RCC 20/2015
DCPU 4/2015
AACP 15/2014
ACEP 10/2014
RCP 28/2012
FGP 4/2012
RNG 3/2012
ACP 39/2012
FSD 10/2010
FND 28/2006

7. นายมงคล ลีีลาธรรม	
กรรมการ และกรรมการบริิหาร	
35/2003
						

ITG 14/2020
AAEP 12/2014

8. นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�	
กรรมการ
278/2019
119/2015
						
						
						

BMD 10/2020
CGE 7/2016
ACP 32/2010
CSP 36/2010

9.	ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการ
63/2007
			
บริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการ			
			
ตรวจสอบ 			
						

AACP 23/2016
RCP 39/2016
SFE 22/2014
ACEP 7/2013

10. นายบิิน วีีริิงกา
			

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน

-

183/2021

-

11. นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์

กรรมการ และกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง

-

142/2017

CGI 19/2017

12. นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�

กรรมการ	

-

-

SFE 31/2019

-

44/2005

-

13. นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส	
			สายบริิหารกองทุุน
14.	ดร.เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์
			
			

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
99/2012
และเลขานุุการคณะกรรมการบริิหาร 			
ความเสี่่�ยง 			

COSO: Enterprise
Risk
Management

15. นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี
			

ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบััญชีี
และการเงิินบริิษััท

-

-

ACPG 19/2015

16.นางสาวศศิิวิิมล สิิงห์์เงิิน
			

ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายกฎหมาย
และเลขานุุการบริิษััท

-

-

CSP 73/2016

76

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

โดยในปีี 2564 มีีกรรมการของบริิษััทมีีการเข้้าร่่วมรัับการพััฒนาและฝึึกอบรม จำนวน 1 ราย ดัังนี้้�
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

ตำำ�แหน่่ง

1. นายบิิน วีีริิงกา
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ	หลัักสููตร Director Accreditation Program
			
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
(DAP) รุ่่�นที่่� 183/2021 จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิม
				
กรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้้ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านตนเอง (Self Assessment) ประจำปีี 2564 ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
โดยผลคะแนนเฉลี่่�ยในแต่่ละด้้านเป็็นดัังนี้้�
(1) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
•		 ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็็ม 4.00
•		 ด้้านการประชุุมคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.94 จากคะแนนเต็็ม 4.00
•		 ด้้านบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.79 จากคะแนนเต็็ม 4.00
•		 ด้้านอื่่�น ๆ ได้้คะแนน 3.67 จากคะแนนเต็็ม 4.00
(2) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบรายคณะ
•		 ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.74 จากคะแนนเต็็ม 4.00
•		 ด้้านการประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็็ม 4.00
•		 ด้้านบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการชุุดย่่อย
			 > คณะกรรมการบริิหาร ได้้คะแนน 3.63 จากคะแนนเต็็ม 4.00
			 > คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้คะแนน 4.00 จากคะแนนเต็็ม 4.00
			 > คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ได้้คะแนน 3.33 จากคะแนนเต็็ม 4.00
			 > คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้คะแนน 4.00 จากคะแนนเต็็ม 4.00
			 > คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ได้้คะแนน 3.75 จากคะแนนเต็็ม 4.00
(3) การประเมิินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยรายบุุคคล
•		 ด้้านโครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.77 จากคะแนนเต็็ม 4.00
•		 ด้้านการประชุุมคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็็ม 4.00
•		 ด้้านบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ ได้้คะแนน 3.92 จากคะแนนเต็็ม 4.00
• แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ดููแลให้้บริิษััทมีีแผนสืืบทอดตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการและตำแหน่่งที่่�มีีความสำคััญ เพื่่�อให้้บริิษััทมีีความพร้้อม
ด้้านบุุคลากรสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ขององค์์กร และทำให้้การดำเนิินงานขององค์์กรเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�พิิจารณาและนำเสนอแผนสืืบทอดตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
เพื่่�อให้้คณะกรรมการพิิจารณา รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษััทมีีแผนการสืืบทอดตำแหน่่ง (Succession plan) สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงอื่่�น ๆ รวมถึึงตำแหน่่ง
ที่่�มีีความสำคััญต่่อธุุรกิิจของบริิษััท ทั้้�งนี้้� โดยพิิจารณาจากบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและเหมาะสมในด้้านต่่าง ๆ ข้้อกำหนดกฎหมายที่่�เป็็น
หลัักการเบื้้�องต้้น ข้้อบัังคัับของบริิษััท และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี รวมทั้้�งได้้รัับการพััฒนาและฝึึกอบรมตามขั้้�นตอนของบริิษััท
บริิษััทจะคััดเลืือกผู้้�สืืบทอดตำแหน่่งโดยพิิจารณาคุุณสมบััติิและขีีดความสามารถในการทำงานของพนัักงานโดยประเมิินจาก
Competency Mapping ลัักษณะงาน ผลการประเมิินของผู้้�บัังคัับบััญชา ประสบการณ์์ทำงาน และความสามารถพิิเศษ (ตามความจำเป็็น)
โดยมีีขั้้�นตอนดำเนิินการโดยสรุุปดัังนี้้�
(1)	ระบุุตำแหน่่งงานที่่�ต้้องการจััดหาผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง
(2)	ดำเนิินการตามกระบวนการสรรหาและคััดเลืือก
(3)	จััดให้้ผู้้ที่่� ผ่� า่ นการคััดเลืือกเข้้าสู่่�แผนการพััฒนาผู้้สื� บื ทอดตำแหน่่งเป็็นรายบุุคคล โดยฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคลทำหน้้าที่่ติ� ดิ ตาม
และประเมิินผลตามตััวชี้้�วััดที่่�กำหนด
(4)	สรุุปผลการพััฒนาและการฝึึกอบรม พร้้อมทั้้�งติิดตามผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�ที่่�ได้้รัับเลืือกเป็็นผู้้�สืืบทอดตำแหน่่ง
8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุุคคล
การประชุุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดให้้คณะกรรมการจะต้้องมีีการประชุุมอย่่างน้้อย 6 ครั้้�งต่่อปีี และอาจจััดการประชุุมเพิ่่�มเติิมตามที่่�ประธาน
กรรมการเห็็นสมควร ทั้้�งนี้้� การประชุุมคณะกรรมการอาจจััดในรููปแบบของการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ตามกฎหมายว่่าด้้วยการประชุุมผ่่าน
สื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Meeting) ก็็ได้้ ในเดืือนใดที่่�ไม่่มีกี ารจััดประชุุม ให้้กรรมการผู้้จั� ดั การหรืือบุุคคลที่่�ได้้รับั มอบหมายจากคณะกรรมการ รายงาน
ผลการดำเนิินงานให้้คณะกรรมการทราบ เพื่่�อให้้คณะกรรมการสามารถกำกัับ ควบคุุม และดููแลการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งและ
ทัันเหตุุการณ์์ ทั้้�งนี้้� กรรมการทุุกคนควรมีีสััดส่่วนการเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของการประชุุมทั้้�งปีี โดยให้้นัับรวมทั้้�ง
การเข้้าประชุุมด้้วยตนเองและการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
ในการเรีียกประชุุมคณะกรรมการ ให้้ประธานกรรมการหรืือผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการส่่งหนัังสืือเชิิญประชุุมไปยััง
กรรมการไม่่น้้อยกว่่า 7 (เจ็็ด) วัันก่่อนวัันประชุุม หนัังสืือนััดประชุุมจะต้้องกำหนดวััน เวลา สถานที่่� และระเบีียบวาระการประชุุม เว้้นแต่่ในกรณีี
จำเป็็นรีีบด่่วน เพื่่�อรัักษาสิิทธิิและประโยชน์์ของบริิษััท จะแจ้้งการนััดประชุุมโดยวิิธีีอื่่�นและกำหนดวัันนััดประชุุมเร็็วกว่่านั้้�นก็็ได้้
กรรมการและฝ่่ายจััดการแต่่ละคนมีีสิิทธิิที่่�จะเสนอเรื่่�องที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทเข้้าสู่่�วาระการประชุุม โดยจะต้้องแจ้้งให้้ประธาน
กรรมการหรืือผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการพิิจารณาเรื่่�องที่่�เสนอล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 14 วัันก่่อนวัันประชุุม ทั้้�งนี้้� ประธานกรรมการ
หรืือผู้้�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการมีีสิิทธิิที่่�จะไม่่บรรจุุเรื่่�องที่่�เสนอเป็็นวาระการประชุุม ในกรณีีดัังต่่อไปนี้้�
(ก) เป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััท และข้้อเท็็จจริิงที่่�กล่่าวอ้้างผู้้�เสนอเรื่่�องไม่่ได้้แสดงถึึงเหตุุอัันควรสงสััยเกี่่�ยวกัับ
ความไม่่ปกติิของเรื่่�องดัังกล่่าว
(ข) เป็็นเรื่่อ� งที่่ค� ณะกรรมการหรืือที่่ป� ระชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ได้้พิิจารณาแล้้วในรอบ 12 เดืือนที่่ผ่� า่ นมา เว้้นแต่่ข้อ้ เท็็จจริิงในการนำเสนอครั้้ง� ใหม่่
ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างมีีนััยสำคััญจากข้้อเท็็จจริิงที่่�ได้้เคยนำเสนอไว้้
(ค) เป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่�นอกอำนาจของที่่�ประชุุมคณะกรรมการหรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(ง) เอกสารหรืือหลัักฐานประกอบการเสนอมีีความไม่่สมบููรณ์์ ไม่่ชััดเจน หรืือไม่่เป็็นไปตามข้้อเท็็จจริิง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(จ) เป็็นเรื่่�องที่่�ขััดต่่อข้้อบัังคัับ ระเบีียบ นโยบาย หรืือจรรยาบรรณของบริิษััท กฎหมาย ระเบีียบ หรืือกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ของหน่่วยงาน
ที่่�กำกัับดููแลบริิษััท หรืือหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(ฉ) เป็็นเรื่่�องที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องและไม่่เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััทหรืือผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวมอย่่างแท้้จริิง
ประธานกรรมการอาจเรีียกประชุุมเป็็นกรณีีพิิเศษได้้เมื่่�อเห็็นว่่าจำเป็็น หรืือได้้รัับการร้้องขอจากกรรมการบริิษััทตั้้�งแต่่ 2 คนขึ้้�นไป
เพื่่อ� พิิจารณาระเบีียบวาระที่่จ� ำเป็็นต้้องหารืือร่่วมกัันเป็็นพิิเศษนอกเหนืือจากการประชุุมตามปกติิ ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�กรรมการตั้้�งแต่่ 2 คนขึ้้�นไปร้้องขอ
ให้้ประธานกรรมการหรืือกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวัันประชุุมภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับการร้้องขอ
นอกจากนั้้�น ให้้คณะกรรมการจััดประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม
เพื่่�ออภิิปรายในประเด็็นสำคััญด้้านความเสี่่�ยง ด้้านการกำกัับดููแล และด้้านการตรวจสอบ รวมทั้้�งรัับทราบรายงานความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิงาน
ของฝ่่ายงานด้า้ นกำกัับดููแล ได้แ้ ก่่ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� ง ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน
ในปีี 2564 คณะกรรมการมีีการจััดประชุุมรวมทั้้�งสิ้้�น 10 ครั้้�ง โดยเป็็นการจััดประชุุมในสถานที่่�ที่่�กำหนด (Physical Meeting) 2 ครั้้�ง
และเป็็นการจััดประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Meeting) 8 ครั้้�ง
การเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการแต่่ละคณะในปีี 2564

ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อ

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ การประชุุม
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ กรรมการ ด้้านการ ใหญ่่
คณะกรรมการ
บริิหาร ตรวจสอบ กำำ�หนดค่่า บริิหาร กำำ�กัับดููแล สามััญ
ความเสี่่�ยง
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ตอบแทน
กิิจการที่่�ดีี
ประชุุม 10 ครั้้�ง
ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม
6 ครั้้�ง
3 ครั้้�ง
1 ครั้้�ง
Physical e-Meeting 13 ครั้้�ง 12 ครั้้�ง 6 ครั้้�ง
Meeting

1	ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี

2/2

8/8						

1/1

2	ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์

2/2

8/8		

1/1

3

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล	

2/2

8/8

4

พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช

2/2

5

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

6
7

12/12				

13/13				

1/3

1/1

8/8			

6/6			

1/1

2/2

8/8

6/6		

3/3

1/1

นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร	

2/2

8/8						

1/1

นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�	

2/2

7/8						

1/1

8	ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์

2/2

8/8		

12/12		

6/6		

1/1

9

นายบิิน วีีริิงกา(1)

2/2

7/8		

11/12

6/6			

1/1

10

นายมงคล ลีีลาธรรม(2)

2/2

8/8

13/13					

1/1

13/13		

หมายเหตุุ :
(1) นายบิิน วีีริิงกา ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม
		 2564 ต่่อมาบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งนายจุุมพล ริิมสาคร ให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
		ค่่าตอบแทน มีีผลเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2565
(2) นายมงคล ลีีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการและกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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ลำำ�ดัับ

รายชื่่�อ

คณะ
คณะ
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ การประชุุม
คณะ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ กรรมการ ด้้านการ ใหญ่่
คณะกรรมการ
บริิหาร ตรวจสอบ กำำ�หนดค่่า บริิหาร กำำ�กัับดููแล สามััญ
ความเสี่่�ยง
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ตอบแทน
กิิจการที่่�ดีี
ประชุุม 10 ครั้้�ง
ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม ประชุุม
13
ครั้้�ง 12 ครั้้�ง 6 ครั้้�ง
6 ครั้้�ง
3 ครั้้�ง
1 ครั้้�ง
Physical e-Meeting
Meeting

11

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์(3)

2/2

8/8

3/3

1/1

12

นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์(4)�

2/2

7/8						

0/1

13

นายสิิทธิิรััตน์์ ดรงคมาศ(5)

1/1

4/4						

0/0

14

นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล							

15

นางพััณณรััชต์์ บรรพโต						

10/10			

6/6

3/3

6/6		

16	ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์						
6/6		
หมายเหตุุ :
(3) นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวัฒั น์์ ดำรงตำแหน่่งกรรมการ 13 มีีนาคม 2563 ต่่อมาได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ดำรงแหน่่งกรรมการผู้้จั� ดั การเมื่่อ� วัันที่่� 23 กุุมภาพัันธ์์
		 2564 และดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2564
(4) นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์� ดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564
(5) นายสิิทธิิรััตน์์ ดรงคมาศ ดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2564

ค่่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในปีี 2564 บริิษััทจ่่ายค่่าตอบแทนแก่่คณะกรรมการในรููปค่่าเบี้้�ยประชุุม ค่่าตอบแทนรายเดืือน บำเหน็็จ และโบนััส ดัังนี้้�

ก)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการบริิหาร
อัันดัับ

รายชื่่�อคณะกรรมการ

1	ดร. ณรงค์์ชัยั อััครเศรณีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ	

2	ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์	รองประธานกรรมการ	
3 นายสดาวุุธ เตชะอุุบล	
			
4

พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช

5 นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
			

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

โบนััส
ประจำำ�ปีี
2563
(บาท)

รวม

340,000.00 192,000.00 160,000.00 307,060.60 999,060.60
255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

กรรมการ	
580,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 1,045,530.31
ประธานคณะกรรมการบริิหาร					
กรรมการ	

255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

กรรมการ	
498,750.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 964,280.31
กรรมการบริิหาร 					

6	ดร. วิิกรม คุ้้ม� ไพโรจน์์

กรรมการ	

255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

7

กรรมการ	

255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร	

80

อัันดัับ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่่�อคณะกรรมการ

8	ดร. พรชััย ฐีีระเวช(1)
9 นายมงคล ลีีลาธรรม(2)
			

ตำำ�แหน่่ง

กรรมการ	

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

-

-

-

โบนััส
ประจำำ�ปีี
2563
(บาท)

รวม

153,530.31 153,530.31

กรรมการ	
498,750.00 192,000.00 120,000.00 127,941.92 938,691.92
กรรมการบริิหาร					

10

นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�	

กรรมการ	

229,500.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 695,030.31

11

นายบิิน วีีริงิ กา(3)

กรรมการ	

229,500.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 695,030.31

12

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวัฒั น์์(4)

กรรมการ	

255,000.00 192,000.00 120,000.00 127,941.92 694,941.92

13

นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์สวั
์ สดิ์์
ั (5)�

กรรมการ	

229,500.00 192,000.00 120,000.00

-

541,500.00

14

นายสิิทธิิรัตั น์์ ดรงคมาศ(6)

กรรมการ	

127,500.00 112,000.00

-

309,500.00

15

นายนำพร ยมนา(7)

กรรมการ	

-

-

-

115,147.73 115,147.73

16

นายพชร ยุุติิธรรมดำรง(8)

กรรมการ	

-

-

-

12,794.19

รวม	

70,000.00

12,794.19

4,008,500.00 2,416,000.00 1,550,000.00 2,072,659.15 10,047,159.15

หมายเหตุุ :
(1)	ดร. พรชััย ฐีีระเวช ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 5 มกราคม 2564
(2) นายมงคล ลีีลาธรรม ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการและกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2565
(3) นายบิิน วีีริิงกา ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการอิิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564
(4) นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ ดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มีีนาคม 2563 และดำรงตำแหน่่งกรรมการบริิหารเมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2564
(5) นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์� ดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 13 มกราคม 2564
(6) นายสิิทธิิรััตน์์ ดรงคมาศ ดำรงตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุุนายน 2564
(7) นายนำพร ยมนา ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
(8) นายพชร ยุุติิธรรมดำรง ลาออกจากตำแหน่่งกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 31 มกราคม 2563

ข)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ตำำ�แหน่่ง

เบี้้�ยประชุุม
(บาท/ปีี)

บำำ�เหน็็จ
กรรมการ
(บาท/ปีี)

โบนััส
ประจำำ�ปีี 2563
(บาท)

รวม

1	ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

300,000.00

-

-

300,000.00

2	ดร. วิิกรม คุ้้ม� ไพโรจน์์

กรรมการตรวจสอบ

225,000.00

-

-

225,000.00

นายบิิน วีีริงิ กา(1)

กรรมการตรวจสอบ

206,250.00			

206,250.00

731,250.00

731,250.00

อัันดัับ

3

รายชื่่�อคณะกรรมการ

รวม	
หมายเหตุุ :
(1) นายบิิน วีีริิงกา ลาออกจากตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564

-

-
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ค)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
เบี้้�ยประชุุม
(บาท/ปีี)

บำำ�เหน็็จ
กรรมการ
(บาท/ปีี)

โบนััส
ประจำำ�ปีี 2563
(บาท)

รวม

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่่าตอบแทน

132,000.00

-

-

132,000.00

2 พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
กรรมการสรรหาและกำหนด	
			ค่่าตอบแทน

99,000.00

-

-

99,000.00

อัันดัับ

รายชื่่�อคณะกรรมการ

1 นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
			

ตำำ�แหน่่ง

3 นายบิิน วีีริงิ กา(1)
กรรมการสรรหาและกำหนด
99,000.00
99,000.00
			ค่่าตอบแทน					
รวม		

330,000.00

-

-

330,000.00

เบี้้�ยประชุุม
(บาท/ปีี)

บำำ�เหน็็จ
กรรมการ
(บาท/ปีี)

โบนััส
ประจำำ�ปีี 2563
(บาท)

รวม

132,000.00

-

-

132,000.00

หมายเหตุุ :
(1) นายบิิน วีีริิงกา ลาออกจากตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2564

ง)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
อัันดัับ

รายชื่่�อคณะกรรมการ

1	ดร. วิิกรม คุ้้ม� ไพโรจน์์
			

ตำำ�แหน่่ง

ประธานคณะกรรมการบริิหาร	
ความเสี่่ย� ง

3

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวัฒั น์์

กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง

-

-

-

-

4

นางพััณณรัชั ต์์ บรรพโต

กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง

-

-

-

-

กรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง

-

-

-

-

132,000.00

-

-

132,000.00

5	ดร. เจริิญชัยั เล็็งศิิริวัิ ฒั น์์

รวม		

จ)	ค่่าตอบแทนคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
อัันดัับ

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

1 นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล	 ประธานคณะกรรมการด้้านการกำกัับ
			ดููแลกิิจการที่่�ดีี

เบี้้�ยประชุุม
(บาท/ปีี)

บำำ�เหน็็จ
โบนััส
กรรมการ ประจำำ�ปีี 2563
(บาท/ปีี)
(บาท)

รวม

66,000.00

-

-

66,000.00

2

นายสดาวุุธ เตชะอุุบล	

กรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

16,500.00

-

-

16,500.00

3

นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

กรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

49,500.00

-

-

49,500.00

4

นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวัฒั น์์

กรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

-

-

-

-

132,000.00

-

-

132,000.00

		

รวม	
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8.1.3 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่ก� ำกัับดููแลให้้มีีกรอบและกลไกในการกำกัับดููแลนโยบายและการดำเนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่บ� ริิษัทั
ไปลงทุุนอย่่างมีีนัยั สำคััญ ในระดัับที่่เ� หมาะสมกัับกิิจการแต่่ละแห่่ง รวมทั้้�งดููแลให้้บริิษัทั ย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่บ� ริิษัทั ไปลงทุุนมีีความเข้า้ ใจในนโยบาย
การกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทด้้วย
8.1.4 การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
(1) การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
อย่่างเคร่่งครััด โดยคณะกรรมการให้้ความสำคััญในเรื่่�องการจััดการเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งผลประโยชน์์ของผู้้�เกี่่�ยวข้้องอย่่างรอบคอบ เป็็นธรรมและ
โปร่่งใส หากมีีรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน จะต้้องพิิจารณาอย่่างรอบคอบ เปิิดเผยข้้อมููลดัังกล่่าวอย่่างชััดเจนและทัันเวลาเพื่่�อผลประโยชน์์ของบริิษััท
โดยรวมเป็็นสำคััญ โดยมีีหลัักการสำคััญดัังนี้้�
• กำหนดโครงสร้้างการถืือหุ้้�นที่่�ชััดเจน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
• มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบอย่่างชััดเจนระหว่่างคณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงปราศจากปััญหา
การก้้าวก่่ายหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
• ในกรณีีที่่ก� รรมการบริิษัทั หรืือผู้้บ� ริิหารคนหนึ่่�งคนใดมีีส่ว่ นได้้ส่่วนเสีียกัับผลประโยชน์์ในเรื่่อ� งที่่ก� ำลัังพิิจารณา ก็็จะไม่่เข้้าร่่วมประชุุม
หรืืองดออกเสีียงเพื่่�อให้้การตััดสิินใจของคณะกรรมการ และผู้้�บริิหารเป็็นไปอย่่างยุุติิธรรม เพื่่�อผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างแท้้จริิง
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ทบทวนนโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการจััดการกองทุุนและมาตรการป้้องกัันความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์แล้้วเห็็นว่่า นโยบายดัังกล่่าวยัังมีีความเหมาะสมและเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาประโยชน์์
บริิษััทกำหนดนโยบายการกำกัับดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในไว้้ในอำนาจดำเนิินการของบริิษััท โดยมีีการพิิจารณาทบทวนคู่่�มืือการ
ปฏิิบััติิงานและจรรยาบรรณการทำงานโดยได้้เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับนโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการใช้้ข้้อมููลภายในสำหรัับ
ผู้้�จััดการกองทุุนและผู้้�ปฏิิบััติิงานตามเกณฑ์์ที่่�สำนัักงานสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่
ให้้ พนัักงาน ผู้้�บริิหาร และกรรมการทราบ พร้้อมทั้้�งยัังมีีบทลงโทษชััดเจนกรณีีที่่�ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงานนำข้้อมููลภายในของบริิษััทไปเปิิดเผยต่่อ
สาธารณะหรืือนำไปใช้้ประโยชน์์ส่่วนตน นอกจากนี้้� ยัังห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในช่่วงเวลาที่่�กำหนด (Blackout Period) ซึ่่�งนอกจากจะ
รัักษาสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นแล้้ว ยัังเป็็นการป้้องกัันความขััดแย้้งของผลประโยชน์์อีีกทางหนึ่่�งด้้วย ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ไม่่พบว่่ากรรมการหรืือผู้้�บริิหารมีี
การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ในช่่วงที่่�ห้้ามการซื้้�อขาย
(3) การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษัทั มีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� ทุุกรููปแบบ ไม่่จ่า่ ยสิินบนเพื่่อ� ผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ ไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือสนัับสนุุนบุุคคล
ใด ๆ ที่่�ทำธุุรกิิจผิิดกฎหมาย หรืือเป็็นภััยต่่อสัังคมและความมั่่�นคงของประเทศ โดยนัับตั้้�งแต่่ปีี 2558 เป็็นต้้นมา บริิษััทได้้ประกาศนโยบาย
การป้้องกัันการหาผลประโยชน์์ในหน้้าที่่�โดยมิิชอบและกำหนดเรื่่�องการต่่อต้้านทุุจริิตทุุกรููปแบบอย่่างชััดเจน และได้้จััดทำนโยบายต่่อต้้าน
การให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Bribery and Corruption Policy) คู่่�มืือปฏิิบััติิ และนโยบายการแจ้้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เป็็น
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ลายลัักษณ์์อัักษรขึ้้�น เพื่่�อเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ชััดเจนในการดำเนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�ง เผยแพร่่ นโยบายและการปฏิิบััติิตามแนวทางดัังกล่่าว และ
ช่่องทางการแจ้้งเบาะแสและร้้องเรีียนไว้้อย่่างชััดเจนในเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ทั้้ง� นี้้� ผู้้ฝ่� า่ ฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ ามนโยบายจะได้้รับั การพิิจารณาโทษทางวิินัยั
ตามระเบีียบหรืือข้อ้ บัังคัับเกี่่ย� วกัับการทํํางานที่่บ� ริิษัทั กำหนด และอาจจะมีีโทษตามกฎหมาย คณะกรรมการได้ท้ บทวนนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบน
และคอร์์รััปชั่่�นเป็็นประจำทุุกปีี โดยในปีี 2564 คณะกรรมการได้้อนุุมััติิให้้แก้้ไขนโยบายดัังกล่่าวโดยเพิ่่�มแนวปฏิิบััติิเรื่่�องการจ้้างพนัักงานรััฐไว้้ใน
นโยบายดัังกล่่าวด้้วย
บริิษััทได้้เข้้าร่่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์์ในโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption หรืือ CAC) และได้้รัับมติิรัับรองให้้เป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตแล้้วในการ
ประชุุมของคณะกรรมการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย ประจำไตรมาสที่่� 4/2558 เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม 2559 และได้้เข้้ารัับมอบ
ประกาศนีียบััตรรัับรองการเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัปั ชั่่น� ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตอย่่างสมบููรณ์์ เมื่่อ� วัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2559
โดยบริิษััทได้้รัับการประเมิินผล Anti-corruption progress indicator อยู่่�ในระดัับ “ได้้รัับการรัับรอง CAC” เนื่่�องจากบริิษััทมีีการแสดงให้้เห็็นถึึง
การนำไปปฏิิบััติิโดยมีีการสอบทานความครบถ้้วนเพีียงพอของกระบวนการทั้้�งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ ต่่อมาที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย ประจำไตรมาส 4/2561 เมื่่�อวัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ได้้มีีมติิให้้การรัับรองการต่่ออายุุแก่่บริิษััทใน
การเป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย เป็็นระยะเวลา 3 ปีี นัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 4 กุุมภาพัันธ์์ 2562 ถึึงวัันที่่� 3 กุุมภาพัันธ์์
2565 ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ ครั้้�งที่่� 9/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2564 ได้้อนุุมััติิให้้บริิษััทจััดส่่งแบบประเมิินตนเองเพื่่�อพััฒนาระบบ
ต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น (ฉบัับปรัับปรุุง) เพื่่�อขอรัับรองการเป็็นสมาชิิกโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทยรอบต่่อไป
เพื่่�อส่่งเสริิมการปฏิิบััติิตามแนวนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น บริิษััทได้้มีีหนัังสืือแจ้้งคู่่�ค้้าและตััวแทน โดยขอความ
ร่่วมมืือปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและงดเว้้นการให้้ของขวััญแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท และได้้เผยแพร่่ให้้บุุคคลทั่่�วไป
ทราบเพิ่่�มเติิมบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท ภายใต้้ประกาศนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
บริิษัทั มีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้ค� วามเข้้าใจในเรื่่อ� งดัังกล่่าว โดยการจััดสัมม
ั นาหลัักสููตร “นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รัปั ชั่่น� ”
ไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการอบรมประจำปีีของพนัักงาน เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องและสามารถนำนโยบายไปปฏิิบััติิให้้เป็็นรููปธรรม
ได้้อย่่างเกิิดประสิิทธิิผล นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังได้้จััดส่่งพนัักงานเข้้าร่่วมการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�จััดโดย
สถาบัันต่่าง ๆ เพื่่�อศึึกษา ทบทวน และพััฒนาการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััท พร้้อมกัันนี้้�บริิษััทยัังจััดส่่งพนัักงาน
ในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบและติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตเข้้าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบและติิดตาม
ความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตดัังกล่่าว ซึ่่�งจััดโดยสมาคมสถาบัันการศึึกษาธนาคารและการเงิินไทย ร่่วมกัับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบ
และป้้องกัันการทุุจริิตอยู่่�เสมออีีกด้้วย
ในการควบคุุม การติิดตามการปฏิิบััติิตามนโยบาย และการติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น คณะกรรมการกำหนดให้้ฝ่่าย
กำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง และฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ รัับผิิดชอบร่่วมกัันในการทดสอบและ
ประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การนำมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิผล
ตลอดจนติิดตาม ทบทวน และปรัับปรุุงมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างสม่่ำเสมอ โดยเสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการด้้าน
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่่อคณะกรรมการตามลำดัับ โดยในปีี 2564 บริิษััทไม่่พบการปฏิิบััติิผิิดปกติิที่่�ไม่่เป็็นไป
ตามนโยบายที่่ก� ำหนด ไม่่พบกิิจกรรมที่่�มีคี วามเสี่่ย� งสููงเกี่่ย� วกัับการให้้สิินบนและคอร์์รัปั ชั่่น� นอกจากนั้้น� ฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งได้้จััดทำการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีผลการประเมิินความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับต่่ำ
(4) การแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing) และการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
บริิษััทได้้จััดทำนโยบายการแจ้้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยได้้รัับอนุุมััติินโยบายจากคณะกรรมการเมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน
2561 เพื่่�อสนัับสนุุนและให้้ความสำคััญแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ไม่่ว่่าจะเป็็นบุุคลากรจากองค์์กรภายใน หรืือจากบุุคคลภายนอกสามารถแจ้้ง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เบาะแสในกรณีีที่่�อาจเกิิดการทุุจริิต การคอร์์รััปชั่่�น การให้้สิินบนแก่่เจ้้าหน้้าที่่� หรืือผิิดต่่อจริิยธรรมทางธุุรกิิจ หรืือขััดต่่อกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่อ� ช่่วยกัันปรัับปรุุงแก้้ไข หรืือดำเนิินการให้้เกิิดความถููกต้้อง เหมาะสม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพในการดำเนิินธุุรกิิจมากยิ่่ง� ขึ้้น� รวมถึึงมาตรการ
คุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับบุุคคลเหล่่านั้้�นในการให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่� และได้้จััดให้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแส
โดยสามารถส่่งรายละเอีียดได้้ตามช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
คณะกรรมการรัับแจ้้งเบาะแส หรืือ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 199 อาคารคอลััมน์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22
ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์แจ้้งเบาะแสที่่�หมายเลข 02-649-2140 ผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในฯ
		หรืือ 02-649-2161 ผู้้�บริิหารฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
อีีเมล์์ whistleblowing@mfcfund.com
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มสามารถติิดต่่อหรืือร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการได้้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชั่่�นที่่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีโอกาสแสดงความคิิดเห็็นและร้้องเรีียนโดยตรงต่่อคณะกรรมการ
ในกรณีีได้้รัับความไม่่เป็็นธรรมหรืือความเดืือดร้้อนจากการกระทำของบริิษััท
นอกจากนี้้� พนัักงานทุุกคนมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือผู้้�บริิหารในลำดัับที่่�สููงกว่่า หรืือหรืือคณะกรรมการรัับแจ้้งเบาะแส
ทราบโดยทัันทีี ถึึงเหตุุการณ์์ หรืือพฤติิกรรมในที่่ท� ำงานที่่ไ� ม่่ถููกต้้องหรืือสงสััยว่่าจะไม่่ถููกต้้องหรืือละเมิิดต่อ่ ธรรมาภิิบาลของบริิษัทั กฎระเบีียบหรืือ
กฎหมายใด ๆ หากพบเห็็นหรืือสงสััยการกระทำใด ๆ ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือฝ่่าฝืืนต่่อหลัักในการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
ระเบีียบปฏิิบัติั แิ ละคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั รวมถึึงข้อ้ กำหนดของกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้อ้ ง ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั มีีมาตรการให้้ความคุ้้ม� ครองแก่่ผู้แ้� จ้้งเบาะแส
โดยข้้อมููลของผู้้�แจ้้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอีียดอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รัับจะถููกเก็็บเป็็นความลัับไม่่เปิิดเผยแก่่บุุคคลที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นใจแก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแส
ในปีี 2564 บริิษััทไม่่ได้้รัับการร้้องเรีียนในเรื่่�องการกระทำทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือฝ่่าฝืืนต่่อหลัักในการปฏิิบััติิตาม
นโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น หรืือเรื่่�องที่่�ผิิดต่่อจริิยธรรมทางธุุรกิิจ หรืือขััดต่่อกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(5) นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทยึึดถืือแนวปฏิิบััติิในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวัังในการประกอบธุุรกิิจโดยไม่่ละเมิิดหรืือส่่งเสริิมต่่อการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชน เคารพความเป็็นส่่วนตััว และสิิทธิิของแต่่ละบุุคคลที่่�ติิดต่่อปฏิิบััติิงานด้้วย
(6) นโยบายการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษััทมีีนโยบายในการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา โดยบริิษััทกำหนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของ
บริิษััทจะต้้องใช้้ซอฟแวร์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�บริิษััทจััดเตรีียมให้้เท่่านั้้�น พร้้อมทั้้�งมีีการกำหนดนโยบายการใช้้งานระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััทและมีีการตรวจสอบการใช้้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์์ในการทำงานของพนัักงาน เพื่่�อป้้องกัันการใช้้ซอฟต์์แวร์์ ที่่�ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�
หรืือที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการทำงาน
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(7) นโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ (Information Security Policy)
บริิษัทั มีีการจััดทำและทบทวนนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศให้้สอดรัับตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่่ค� รอบคลุุม
เรื่่�อง Cyber Security โดยมีีคณะทำงานด้้าน IT Security ทำหน้้าที่่�กำกัับดููแลการปฏิิบััติิตามนโยบายดัังกล่่าวและบริิหารจััดการเหตุุการณ์์
ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศ นอกจากนั้้น� บริิษัทั ยัังเข้า้ ร่่วมเป็็นสมาชิิกกัับกลุ่่�มความร่่วมมืือด้้านการยกระดัับความพร้้อมรัับมืือภััยคุุกคามไซเบอร์์
ในภาคธุุรกิิจตลาดทุุน (TCM-CERT) โดยความร่่วมมืือของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน (AIMC) เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยน และ/หรืือรวบรวมข้้อมููล พร้้อมแนวทางแก้้ไขปััญหาเรื่่�องภััย
คุุกคามไซเบอร์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�ประกอบธุุรกิิจตลาดทุุน รวมทั้้�งจััดกิิจกรรมอบรมภายในเพื่่�อให้้ความรู้้�กัับพนัักงานในเรื่่�อง Security Awareness
Training เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องซึ่่�งสามารถช่่วยให้้พนัักงานตระหนัักถึึงภััยคุุกคามทางด้้าน Cyber ที่่�ปััจจุุบัันมีีความรุุนแรงและ
ส่่งผลกระทบในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น การควบคุุมการใช้้งานสื่่�ออุุปกรณ์์ประเภท Removable Media และการควบคุุมการรั่่�วไหลของ
ข้้อมููล เป็็นต้้น
(8) นโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Policy)
บริิษััทเป็็นบริิษััทจััดการกองทุุนชั้้�นนำของประเทศ ดำเนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำคััญต่่อการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยยึึดมั่่�นใน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและอุุดมการณ์์ซึ่ง่� ได้้ถือื ปฏิิบัติั สืิ บื เนื่่อ� งกัันมาเป็็นเวลานาน ภายใต้้กรอบจรรยาบรรณ ที่่มี� กี ารพััฒนาให้้เหมาะสมกัับความ
เปลี่่ย� นแปลงทางเศรษฐกิิจและสัังคม และเพื่่อ� ให้้การดำเนิินการตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนบัังเกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษัทั จึึงได้้ประกาศรัับ
การปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุน เมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2560
บริิษััทได้้จััดทำนโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Policy) ซึ่่�งได้้รัับอนุุมััติินโยบายจากคณะกรรมการเมื่่�อ
วัันที่่� 26 กรกฎาคม 2561 เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการจััดการลงทุุนและสอดคล้้องกัับแนวทางเตรีียมความพร้้อมและการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาล
การลงทุุนของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และนำขึ้้�นเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้กำหนดแนวทางปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องและเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและบทบาทหน้้าที่่�ของบริิษััทจััดการจััดการลงทุุน
ซึ่่�งสรุุปได้้โดยสัังเขปไว้้ ดัังนี้้�
(ก)	จััดให้้มีีนโยบายธรรมภิิบาลการลงทุุนที่่�ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
(ข)	จััดให้้มีีการป้้องกัันและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างเพีียงพอเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของลููกค้้า
(ค)	จััดให้้มีีกระบวนการในการตััดสิินใจและติิดตามบริิษััทที่่�เข้้าลงทุุนอย่่างใกล้้ชิิดและทัันเหตุุการณ์์ (actively) โดยมีีประเด็็นเรื่่�อง
กลยุุทธ์์ การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทที่่�ไปลงทุุนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการตััดสิินใจและติิดตามผล
(ง)	จััดให้้มีีการเพิ่่�มระดัับการติิดตามบริิษััทที่่�ลงทุุน กรณีีเห็็นว่่าการติิดตามตามหลัักปฏิิบััติิในข้้อ 3 ไม่่เพีียงพอ
(จ)	จััดให้้มีีการเปิิดเผยนโยบายการใช้้สิิทธิิออกเสีียงและผลการใช้้สิิทธิิออกเสีียงต่่อลููกค้้า
(ฉ)	ร่่วมมืือกัับผู้้�ลงทุุนอื่่�นตามความเหมาะสม เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิตามหลัักธรรมภิิบาลการลงทุุนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(ช) เปิิดเผยนโยบายธรรมภิิบาลการลงทุุน และการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนในเว็็บไซต์์และรายงานประจำปีี
ในปีี 2564 ฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิที่่�บริิษััทกำหนด และบริิษััทได้้ทบทวนนโยบายธรรมภิิบาลการลงทุุนแล้้วเห็็นว่่า
นโยบายดัังกล่่าวยัังมีีความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(9) นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ในปีี 2564 บริิษัทั ได้้กำหนดนโยบายคุ้้ม� ครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้ผู้้บ� ริิหารและพนัักงานยึึดถืือและปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ
ในการเก็็บรวบรวม การใช้้ และการเปิิดเผย รวมทั้้�งบริิหารจััดการ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างเหมาะสมและเป็็นไปตามที่่�พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึึงกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลต่่อเจ้้าของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยกำหนดให้้มีีการทบทวนนโยบายอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง เพื่่�อให้้สอดคล้้องต่่อการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลครอบคลุุมเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(ก) การเก็็บรวบรวม การใช้้ และการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ข) สิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ค) บทบาทหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ซึ่่�งมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ง)	หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�ควบคุุมข้้อมููลส่่วนบุุคคลและผู้้�ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(จ)	หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Protection Officer : DPO)
(ฉ)	ขั้้�นตอนหรืือมาตรการรัักษาความปลอดภััยในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ช) การร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแส
นอกจากนั้้�น เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกระดัับตระหนัักถึึงความสำคััญและเข้้าใจหลัักกฎหมายและวิิธีีปฏิิบััติิ บริิษััทจึึงกำหนดให้้มีีการจััดการ
อบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

8.2 รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
รายละเอีียดการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในหน้้าที่่� 78 หััวข้้อ 8.1.2 การเข้้าร่่วมประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบุุคคล สำหรัับผลการปฏิิบัติั หน้้
ิ าที่่ข� องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.3 สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ในรอบปีี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

8.4 การสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทให้้ความสำคััญเกี่่�ยวกัับการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�สำคััญของบริิษััทของผู้้�ถืือหุ้้�น มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย
อย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ และเอื้้�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน เช่่น
สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลบริิษััท สิิทธิิในการออกเสีียง สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นธรรม และสิิทธิิที่่�จะได้้รัับการอำนวย
ความสะดวกในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น รวมทั้้�งให้้ความสำคััญแก่่สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายในหรืือผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียภายนอก โดยบริิษััทได้้กำหนดสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ ดัังนี้้�
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 ผู้้�ถืือหุ้้�น

(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิดัังต่่อไปนี้้�
(ก) สิิทธิิในการออกเสีียงและแสดงความคิิดเห็็น
(ข) สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเรื่่�องที่่�สำคััญ
(ค) สิิทธิิในการเลืือกตั้้�งกรรมการ
(ง) สิิทธิิในการได้้รัับเงิินปัันผลและผลตอบแทนอื่่�น ๆ โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำเนิินงานในอััตรา
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น
(จ) สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารอย่่างโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้
(2) บริิษัทั ต้้องจััดการประชุุมผู้้ถื� อื หุ้้น� ประจำปีีภายใน 4 เดืือนหลัังจากวัันสิ้้น� ปีี โดยผู้้ถื� อื หุ้้น� จะได้้รับั หนัังสืือเชิิญประชุุม และสารสนเทศ
เกี่่�ยวกัับสถานที่่� เวลา วาระ และเรื่่�องที่่�ต้้องพิิจารณา โดยประกาศผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทและจััดส่่งหนัังสืือนััดประชุุมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าเป็็นเวลา
อย่่างน้้อย 21 วััน รวมทั้้�งประกาศแจ้้งการจััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันอย่่างน้้อย 1 ฉบัับ
(3) บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมและอำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นรวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน ในการเข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยบริิษััทได้้คััดเลืือกสถานที่่�จััดการประชุุมที่่�มีีการคมนาคมสะดวกและเพีียงพอสามารถเข้้าถึึงได้้ทั้้�งการเดิินทางโดยรถส่่วนบุุคคลและระบบ
ขนส่่งมวลชน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเดิินทางเข้้าร่่วมการประชุุมได้้อย่่างสะดวก
(4) เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นจััดส่่งเอกสารลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมและส่่งคำถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารในวัันประชุุม และจััดช่่องทางการลงทะเบีียน ณ สถานที่่�จััดการประชุุมสำหรัับผู้้�ถืือหุ้้�นบุุคคลธรรมดาและนัักลงทุุนสถาบััน
โดยหากผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องการสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถติิดต่่อได้้ที่่�ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทผ่่านช่่องทางดัังนี้้�
		 ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
		 เลขที่่� 199 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนรััชดาภิิเษก
		 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
		 โทร. 0-2649-2131 - 37
		อีีเมล Company_Secretary@mfcfund.com
(5) บริิษัทั อำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้ถื้� อื หุ้้น� ในวัันประชุุม ด้้วยการนำระบบบาร์์โคด (Barcode) มาใช้้ในการลงทะเบีียนและนัับคะแนน
เสีียง เพื่่�อช่่วยให้้ขั้้�นตอนการลงทะเบีียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสีียงเป็็นไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งได้้จััดเตรีียมอากรแสตมป์์ให้้แก่่
ผู้้�ถืือหุ้้�นในการมอบฉัันทะ
(6) บริิษัทั ต้้องจััดการประชุุมอย่่างโปร่่งใสและมีีกลไกที่่ส� ามารถตรวจสอบได้้ เป็็นไปตามวิิธีกี ารจััดประชุุมที่่�กำหนดไว้้ในข้้อบัังคัับของ
บริิษััท ซึ่่�งรวมทั้้�งเป็็นไปตามวาระและรายละเอีียดที่่�ปรากฏในหนัังสืือนััดประชุุม พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนให้้กรรมการ กรรมการผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารระดัับ
สููง ที่่�ปรึึกษากฎหมายและผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างพร้้อมเพรีียงกััน เพื่่�อตอบคำถามและรัับทราบความคิิดเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยก่่อน
เริ่่ม� การประชุุม ประธานในที่่ป� ระชุุมได้้ชี้้แ� จงให้้ผู้้ถื� อื หุ้้น� ได้้ทราบถึึงวิิธีลี งคะแนนเสีียงและสิิทธิิของผู้้ถื� อื หุ้้น� ไว้้อย่่างชััดเจน ระหว่่างการประชุุม ประธาน
ในที่่�ประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการซัักถามการดำเนิินงานของบริิษััท และแสดงความคิิดเห็็น ตลอดจนข้้อเสนอแนะ
ต่่าง ๆ ก่่อนการออกเสีียงเพื่่�อลงมติิในแต่่ละระเบีียบวาระการประชุุม โดยบริิษััทจััดให้้มีีที่่�ปรึึกษากฎหมายอิิสระภายนอกเป็็นผู้้�ตรวจสอบการนัับ
คะแนนเสีียง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(7) กำหนดให้้วาระดัังต่่อไปนี้้�เป็็นวาระที่่�สำคััญที่่�ต้้องนำเสนอในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ ประกอบด้้วย
(ก) การอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งกรรมการ โดยมีีข้้อมููลประกอบการพิิจารณาบุุคคลที่่�เสนอแต่่งตั้้�ง เช่่น อายุุ การศึึกษา ความรู้้�
					 ประสบการณ์์ในธุุรกิิจ เป็็นต้้น
(ข) การอนุุมััติิเกณฑ์์การกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ บุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้ปฏิิบััติิงาน
(ค) การอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำหนดค่่าตอบแทน
(ง) การอนุุมััติิงบดุุลและงบกำไรขาดทุุน
(จ) การอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล หรืือผลตอบแทนอื่่�น ๆ
(ฉ) ประเด็็นสำคััญอื่่�น ๆ เช่่น การเพิ่่�มทุุน การรวมกิิจการ เป็็นต้้น (ถ้้ามีี)
(8) ภายหลัังจากเสร็็จสิ้้น� การประชุุม ให้้บริิษัทั เปิิดเผยมติิที่่ป� ระชุุมและจััดทำรายงานการประชุุมอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน โดยบัันทึึก
สาระสำคััญอย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับรายชื่่�อกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม รวมถึึงประเด็็นซัักถามต่่าง ๆ และข้้อคิิดเห็็นโดยสรุุป ทั้้�งนี้้� มติิที่่�ประชุุมบัันทึึก
แยกเป็็นคะแนนที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองดออกเสีียง และจััดเก็็บรายงานการประชุุมพร้้อมทั้้�งได้้นำรายงานการประชุุมดัังกล่่าวเผยแพร่่ผ่่าน
เว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� www.mfcfund.com ภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้ทุุกฝ่่ายสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักการ
กำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยสรุุปในปีี 2564 บริิษััทได้้มีีการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งสิ้้�น 1 ครั้้�ง คืือ การประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ครั้้�งที่่� 47 เมื่่�อวัันที่่� 22
เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้้องคอลััมน์์ 1 ชั้้�น 2 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพฯ
10110 โดยมีีกรรมการของบริิษััทเข้้าร่่วมประชุุม จำนวน 11 คน ซึ่่�งรวมถึึง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะ
กรรมการบริิหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และคณะจััดการของบริิษััทได้้
เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างพร้้อมเพรีียงกััน รวมทั้้�งมีีผู้้�แทนของผู้้�สอบบััญชีีได้้เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อให้้ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมและตอบข้้อซัักถาม ซึ่่�งได้้แก่่ นายอุุดม
ธนููรััตนพงศ์์ และนางสาวรฐาภััทร์์ ลิ้้�มสกุุล จากบริิษััท พีีวีี ออดิิท จำกััด และมีีที่่�ปรึึกษากฎหมายอิิสระภายนอก ได้้แก่่ นางสาวภููมิิฤทััย สิิงหนาท
จากบริิษััท วีีระวงค์์, ชิินวััฒน์์ และพาร์์ทเนอร์์ส จำกััด เข้้าร่่วมประชุุม ในฐานะผู้้�สัังเกตการณ์์และผู้้�ตรวจสอบการนัับคะแนนเสีียงในที่่�ประชุุม
ทั้้�งนี้้� ในวัันประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ครั้้�งที่่� 47 การประชุุมดำเนิินไปตามลำดัับตามระเบีียบวาระการประชุุมที่่�กำหนดไว้้ใน
หนัังสืือนััดประชุุม โดยก่่อนเริ่่ม� การประชุุม ประธานในที่่ป� ระชุุมได้้ชี้้แ� จงให้้ผู้้ถื� อื หุ้้น� ได้้ทราบถึึงวิิธีลี งคะแนนเสีียงและสิิทธิิของผู้้ถื� อื หุ้้น� ไว้้อย่่างชััดเจน
ระหว่่างการประชุุม ประธานในที่่�ประชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิอย่่างเท่่าเทีียมกัันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนิินงานของบริิษััท
และแสดงความคิิดเห็็น ตลอดจนข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ก่่อนการออกเสีียงเพื่่�อลงมติิในแต่่ละระเบีียบวาระการประชุุม
 ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ

บริิษััทดำเนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายเพื่่�อประโยชน์์ร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน โดยคณะกรรมการให้้
ความสำคััญในการกำกัับดููแลให้้มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทรัับรู้้�สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน
ซึ่่�งได้้แก่่ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ซึ่่�งได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�แข่่ง เจ้้าหนี้้� ภาครััฐ และ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งที่่�ได้้กำหนดไว้้ในกฎหมายและ
ที่่�ได้้กำหนดแนวทางไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจนในหลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณของบริิษััทเพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ได้้รัับการดููแลเป็็นอย่่างดีี
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การดููแลสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย แบ่่งออกเป็็น
ก. 	ลููกค้้า
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้ลููกค้้าได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดทั้้�งด้้านคุุณภาพและบริิการ และมุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษาความสััมพัันธ์์
ที่่�ยั่่�งยืืน รัักษาความลัับของลููกค้้า และดููแลไม่่ให้้ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดนำความลัับของลููกค้้าไปหาผลประโยชน์์ส่่วนตน และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งจััดให้้มีี
หน่่วยงานรัับผิิดชอบในการให้้ข้้อเสนอแนะ คำปรึึกษาการลงทุุน เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุดในการบริิการ ดัังนี้้�
(1) ให้้ความสำคััญในการให้้บริิการและมีีความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
(2)	จััดการลงทุุนด้้วยความซื่่�อสััตย์์ ระมััดระวัังเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
(3)	รัักษาความลัับของลููกค้้า และดููแลไม่่ให้้ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดนำความลัับของลููกค้้าไปหาผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืือเพื่่�อผู้้�อื่่�น
(4) มีีหน่่วยงานที่่�ทำหน้้าที่่�รัับข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า

ข. 	คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาทางธุุรกิิจ
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการให้้ความเป็็นธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกัับคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาทางธุุรกิิจด้้วยการดำเนิินการภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
(1) ประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม โดยปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม
(2) กำหนดหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าหรืือจััดซื้้�อจััดจ้้าง โดยกำหนดนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิในการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เป็็น
					ลายลัักษณ์์อัักษร ง่่ายต่่อการเข้้าใจ และเป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน และเคารพสิิทธิิในทรััพย์์สิินโดยมีีการตรวจสอบอย่่าง
					 เหมาะสมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทดำเนิินกิิจการโดยได้้รัับอนุุญาตอย่่างถููกกฎหมายในการใช้้ทรััพย์์สิินต่่าง ๆ
(3)	จััดทำเอกสารสััญญาในรููปแบบที่่�เหมาะสมและเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
(4) ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษััท และคำมั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ธุุรกิิจ และได้้ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึึง
					 เงื่่�อนไขการใช้้เงิิน การชำระคืืน และข้้อตกลงและหน้้าที่่�ที่่�พึึงมีีอื่่�น ๆ ต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาอย่่างเคร่่งครััด
(5)	รายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส และเป็็นไปตามเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
					 แห่่งประเทศไทย และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(6) มีีนโยบายรัักษาความลัับของคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา ในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและอิิสระไม่่ดำเนิินธุุรกิิจโดยมิิชอบระหว่่าง
					คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา ไม่่ติิดสิินบนหรืือจััดหาสิ่่�งของให้้ผู้้�อื่่�นโดยหวัังผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ

ค. เจ้้าหนี้้�
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนระหว่่างบริิษััทและเจ้้าหนี้้�อยู่่�เสมอ โดยปฏิิบััติิภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
(1) ปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม โดยให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใส และตรวจสอบได้้แก่่เจ้้าหนี้้�
(2) ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษััท และคำมั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ธุุรกิิจ และได้้ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงทางกฎหมาย รวมทั้้�ง
ในเรื่่�องการชำระคืืนเงิินต้้น ดอกเบี้้�ยค่่าธรรมเนีียม การดำรงอััตราส่่วนทางการเงิิน และข้้อตกลงและเงื่่�อนไขอื่่�นๆ ต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด

ง. พนัักงาน
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคลมาโดยตลอด และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนมีีความภาคภููมิิใจและเชื่่�อมั่่�น
ในองค์์กร บริิษััทมีีนโยบายสนัับสนุุนบรรยากาศการทำงานร่่วมกััน เพื่่�อสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ ๆ และรองรัับการขยายธุุรกิิจตามวิิสััยทััศน์์บริิษััท
ตลอดจนส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรให้้พนัักงานเปิิดใจรัับฟััง กล้้าคิิด กล้้าแสดงออก และใฝ่่เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(1) กำหนดวิิธีีการและเงื่่�อนไขการจ้้างงานที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
(2) ให้้ความมั่่�นคงและก้้าวหน้้าในการทำงาน รวมถึึงการจััดให้้มีีการฝึึกอบรม การให้้ความรู้้�และพััฒนาพนัักงาน
(3) ให้้ผลตอบแทนและจััดสวััสดิิการที่่�เหมาะสม จููงใจ และทััดเทีียมกัับบริิษััทที่่�อยู่่�ในธุุรกิิจเดีียวกัันและสถาบัันการเงิินทั่่�วไป
(4) มีีหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย หรืือเลื่่�อนตำแหน่่งพนัักงานด้้วยความสุุจริิตและเป็็นธรรม โดยพิิจารณาจากความรู้้�
					 ความสามารถ และความเหมาะสม
(5)	จััดให้้มีีสภาพแวดล้้อมและสุุขอนามััยที่่�ดีีในการสถานที่่�ทำงาน ให้้มีีความปลอดภััยต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิินทั้้�งของพนัักงานและ
					ของบริิษััท พร้้อมทั้้�งได้้จััดให้้มีีการอบรมอย่่างสม่่ำเสมอแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานเพื่่�อตระหนัักถึึงนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
					 เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำงานเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิตามได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(6)	สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับพนัักงานรวมถึึงเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนและศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคล
(7) เผยแพร่่แนวปฏิิบััติิของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและข้้อพึึงปฏิิบััติิทางจริิยธรรมแก่่พนัักงานทุุกคนโดยสม่่ำเสมอ
(8) ควบคุุมดููแลให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีดัังกล่่าวข้้างต้้น

จ. 	คู่่�แข่่ง
บริิษััทปฏิิบััติิตามกรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่่�สุุจริิต โดยยึึดมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม ภายใต้้กรอบของกฎหมาย
และจรรยาบรรณ ดัังนี้้�
(1) ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต ผิิดกฎหมาย
(2) ไม่่ทำลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งด้้วยการกล่่าวร้้าย หรืือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริิงและไม่่เป็็นธรรม
(3) ไม่่ทำข้้อตกลงกัับคู่่�แข่่งหรืือผู้้�ประกอบธุุรกิิจอื่่�นที่่�เป็็นการผููกขาดหรืือลดการแข่่งขัันในตลาด

ฉ. หน่่วยงานของรััฐ
ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และข้้อกำหนดของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กระทรวงการคลััง ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำนัักงานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
เป็็นต้้น

ช. 	สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัทั ยึึดมั่่น� ในการดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักจริิยธรรมและการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
เพื่่อ� นำไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยให้้ความสำคััญเป็็นอย่่างมาก ในการรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึงสนัับสนุุนกิิจกรรม
เพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพของสัังคมด้้านต่่างๆ ร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเพิ่่�มโอกาสในการศึึกษาและพััฒนาศัักยภาพของเยาวชน
โดยบริิษััทยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้�
(1)	ส่่งเสริิมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยจััดให้้มีีระบบงานที่่�มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง มีีการตรวจ
สอบภายในและรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่่ำเสมอ มีีการบริิหารความเสี่่ย� ง และเผยแพร่่การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั ในรายงานประจำ
ปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(2) มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค โดยปฏิิบััติิตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงานในการติิดต่่อและให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
(3)	ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและพััฒนาชุุมชนและสัังคม รวมถึึงการดำเนิินงานใด ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อชุุมชนและสัังคมโดยรวม
(4) ไม่่กระทำการใด ๆ ที่่�จะมีีผลเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงของประเทศ ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
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(5) ปลููกฝัังจิิตสำนึึกความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมส่่วนรวมให้้เกิิดขึ้้�นในบริิษััทและพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
(6) ปลููกฝัังจิิตสำนึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
(7) ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ มีีมาตรการประหยััดการใช้้พลัังงานภายในองค์์กร และส่่งเสริิมนำทรััพยากร
					 กลัับมาใช้้ใหม่่

ซ. ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ลงทุุน
บริิษััทกำหนดให้้การเผยแพร่่ข้้อมููลของบริิษััทแก่่นัักลงทุุน ทั้้�งที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ที่่�สนใจจะถืือหุ้้�นในอนาคตเป็็นอำนาจของประธาน
กรรมการและกรรมการผู้้จั� ดั การ นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้มอบหมายให้้สายกลยุุทธ์์องค์์กรเป็็นผู้้รั� บั ผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพันั ธ์์ (Investor Relations)
เพื่่�อทำหน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักลงทุุนสถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม

8.5 การรัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
บริิษัทั ให้้ความสำคััญเรื่่อ� งการเปิิดเผยข้อ้ มููลและสารสนเทศ เนื่่อ� งจากเป็็นเรื่่อ� งที่่มี� ผล
ี กระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้ล� งทุุนและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้
เสีีย จึึงจำเป็็นที่่�จะต้้องมีีการควบคุุมและกำหนดมาตรการในการเปิิดเผยสารสนเทศ ทั้้�งที่่�เป็็นข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน
ให้้ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำหนด โดยมีีสาระสำคััญครบถ้้วน เพีียงพอ โปร่่งใส เชื่่�อถืือได้้ และทัันเวลา ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยเปิิดเผย
บนเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริิษััท นอกจากนั้้�น ยัังได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ทำหน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสาร
กัับนัักลงทุุนสถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง อย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม
“ข้้อมููลทางการเงิิน” ได้้แก่่ งบการเงิิน ซึ่่�งประกอบด้้วย ฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงาน โดยมีีรายละเอีียดตามมาตรฐานบััญชีี
และเป็็นไปตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและประกาศของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
คำอธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
“ข้้อมููลทั่่�วไปที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน” ได้้แก่่ ข้้อมููลสำคััญที่่�บริิษััทต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และประกาศของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เช่่น การเปิิดเผยการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร
การได้้มาและจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััท รายการระหว่่างบริิษััท บริิษััทในเครืือ นิิติิบุุคคลหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
องค์์ประกอบของคณะกรรมการ หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้บ� ริิหาร ปััจจััย
ความเสี่่�ยง การกำกัับดููแลกิิจการ เป็็นต้้น
การเปิิดเผยข้้อมููล
(1) กำหนดให้้ฝ่่ายจััดการรายงานผลการดำเนิินงานด้้านการเงิินต่่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริิหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นประจำ รวมทั้้�งติิดตามดููแลสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำระหนี้้�
(2) กำกัับดููแลให้้บริิษััทมีีแผนในการแก้้ไขปััญหาเมื่่�อประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะ
สามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นสำคััญ
(3)	มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ทำการสอบทานและดููแลให้้งบการเงิินระหว่่างกาลหรืือรายงานทางการเงิินอื่่�น ๆ จััดทำและเปิิดเผยอย่่างถููกต้้อง เพีียงพอ ทัันเวลา
และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

92

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(4) กำหนดนโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ตามหลัักเกณฑ์์
รููปแบบ และวิิธีีการที่่�บริิษััทกำหนด
(5) กำหนดนโยบายให้้กรรมการต้้องเปิิดเผยรายงานการซื้้�อขายหรืือการถืือครองหุ้้�นสามััญของบริิษััทของตน คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิิน
ด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ตามหลัักเกณฑ์์ รููปแบบ และวิิธีีการที่่�บริิษััทกำหนด และเปิิดเผยจำนวนหุ้้�นที่่�ถืือ ณ ต้้นปีี
สิ้้�นปีี และที่่�มีีการซื้้�อขายระหว่่างปีีไว้้ในรายงานประจำปีี
(6)	จััดทำรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน และเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำปีี
(7) เผยแพร่่หนัังสืือนััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและรายงานประจำปีีภายใน 120 วัันนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีี ซึ่่�งรวมถึึงรายงาน
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งล่่าสุุด ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(8) เปิิดเผยข้้อมููลต่่อไปนี้้�ไว้้ในรายงานประจำปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(ก)	ชื่่�อกรรมการ วัันเดืือนปีีที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย จำนวนครั้้�งของ
					 การประชุุมและจำนวนครั้้�งของกรรมการแต่่ละคนที่่�เข้้าร่่วมประชุุม และข้้อมููลการเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
					 การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นรายบุุคคล
(ข)	วิิธีกี ารสรรหากรรมการ การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้บ� ริิหาร
					รวมทั้้�งรููปแบบ ลัักษณะ จำนวนค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละคนได้้รัับ และค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหาร
(ค) โครงสร้้างการดำเนิินงาน โครงสร้้างการถืือหุ้้�น การลงทุุนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม
(ง)	ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี ค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นนอกเหนืือจากค่่าสอบบััญชีี
(จ) นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการและผลการปฏิิบััติิตามนโยบาย
(ฉ) นโยบายด้้านความยั่่�งยืืนและรายงานการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
(9) เปิิดเผยข้้อบัังคัับของบริิษััทไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ในปีี 2564 บริิษััทได้้เผยแพร่่ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ ความเคลื่่�อนไหวทางธุุรกิิจ ความคืืบหน้้าของการดำเนิินงาน และกิิจกรรมต่่างๆ ของ
บริิษััท รวมทั้้�งให้้ข้้อมููลและอำนวยความสะดวกแก่่สื่่�อมวลชนอย่่างต่่อเนื่่�อง สรุุปได้้ ดัังนี้้�
ปีี 2563

ปีี 2564

ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ และภาพข่่าว

25 ครั้้�ง

25 ครั้้�ง

สััมภาษณ์์		

11 ครั้้�ง

27 ครั้้�ง

การจััดงานแถลงข่่าว

-

-

การประเมิินผลความคิิดเห็็นของสื่่�อมวลชนต่่อบริิษััท

-

-
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9 การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
9.1 การควบคุุมภายใน
บริิษััทได้้ให้้ความสำคััญต่่อการควบคุุมภายในอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเล็็งเห็็นว่่ากระบวนการควบคุุมภายในที่่�ดีีจะส่่งผลให้้บริิษััทสามารถ
ดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบรรลุุเป้้าหมาย รวมถึึงช่่วยป้้องกัันความเสีียหายต่่าง ๆ การแสวงหาประโยชน์์โดยมิิชอบ และการทุุจริิต
ที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� จึึงจััดให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่รั� ดกุุม
ั เหมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความ
เพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่ง� ประยุุกต์์ใช้้ตามกรอบแนวทางควบคุุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) ประกอบด้้วยสาระสำคััญ 5 ส่่วน ดัังนี้้�
1) การควบคุุมภายในองค์์กร
2) การประเมิินความเสี่่�ยง
3) การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน
4) 	ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล
5) 	ระบบการติิดตาม
9.1.1 ความเพีียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุุมภายใน
ในการประชุุมคณะกรรมการครั้้�งที่่� 1/2565 เมื่่�อวัันที่่� 20 มกราคม 2565 คณะกรรมการได้้พิิจารณาและรัับทราบผลการประเมิินระบบ
การควบคุุมภายในของบริิษััทประจำปีี 2564 และมีีความเห็็นว่่าบริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในอย่่างเหมาะสมและเพีียงพอ ตามผลการประเมิิน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความเห็็นที่่�แตกต่่างไปจากคณะกรรมการ
9.1.2 ความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้ส� อบบััญชีที่่ี ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้ตรวจสอบงบการเงิินของบริิษัทั ประจำปีี 2564 คืือ นายประวิิทย์์ วิิวรรณธนานุุตร์์ ผู้้ส� อบบััญชีที ะเบีียน
เลขที่่� 4917 หรืือนายเทอดทอง เทพมัังกร ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3787 หรืือนายอุุดม ธนููรััตน์์พงศ์์ ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 8501 หรืือนางสาว
ชุุติิมา วงษ์์ศราพัันธ์์ชััย ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9622 หรืือนางสาวรฐาภััทร ลิ้้�มสกุุล ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 10508 หรืือผู้้�สอบบััญชีีท่่านอื่่�น
ภายในสำนัักงานเดีียวกััน แห่่งสำนัักงานบริิษััท พีีวีี ออดิิท จำกััด โดยผู้้�สอบบััญชีีที่่�ลงนามแสดงความเห็็นในรายงานของผู้้�สอบบััญชีี คืือ นางสาว
รฐาภััทร ลิ้้�มสกุุล ผู้้�สอบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 10508 โดยได้้แสดงความเห็็นสรุุปว่่า ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำคััญของระบบการควบคุุมภายใน
ด้้านบััญชีีที่่�มีีผลกระทบอย่่างเป็็นสาระสำคััญต่่อการแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษััท สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
9.1.3 การแต่่งตั้้�งหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
บริิษััทได้้มอบหมายให้้นายกฤษฎา ฉััตรบรรยง ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ ดำรง
ตำแหน่่งหััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััท โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่่�องจากเป็็นผู้้�มีีคุุณวุุฒิิและประสบการณ์์
ทำงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบและกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานในธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ที่่�มีีลัักษณะเดีียวกัับบริิษััทมาเป็็นระยะเวลากว่่า 10 ปีี อีีกทั้้�ง
มีีความรู้้�ความเข้้าใจในกิิจกรรมและการดำเนิินงานของบริิษััท และได้้รัับการอบรมที่่�เหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นหน่่วยงานที่่เ� ป็็นอิิสระ ขึ้้น� ตรงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ การพิิจารณาและ
อนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายในของบริิษััทจะต้้องผ่่านการอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคุุณสมบััติิของผู้้�ดำรงตำแหน่่งหััวหน้้าตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหว่่างกััน
ข้อ้ มููลรายการระหว่่างกัันของบริิษัทั หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) (MFC) และบริิษัทั ย่่อย ได้้แก่่ บริิษัทั เอ็็มเอฟ
โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (MFH) และบริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี จำกััด (MFCA) กัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในปีี 2564 สามารถสรุุปได้้
ดัังนี้้�
บุุคคลที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

1. ธนาคารออมสิิน (GSB)

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

เป็็นผู้้ถื� อื หุ้้น� รายใหญ่่ของ
MFC

2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เป็็นบริิษัทั ที่่ผู้� ถื�้ อื หุ้้น� รายใหญ่่
(GHB)
ของ MFC (กระทรวงการ
คลััง) ถืือหุ้้น� เกิิน 10% ของทุุน
จดทะเบีียน

รายการระหว่่างกััน
MFC

MFH

MFCA

มููลค่่า 1

ข้้อมููลอื่่�น 2

-

ฝากเงิิน
(ออมทรััพย์์)

-

1,035.51
บาท

อ = 0.125%

ฝากเงิิน
(ประจำ(3))
ฝากเงิิน
(ประจำ)
ฝากเงิิน
(ประจำ)
-

-

-

อ = 0% 3

-

-

-

-

ฝากเงิิน
(ประจำ)
-

-

0.24
ล้้านบาท
80.00
ล้้านบาท
65.00
ล้้านบาท
35.11
ล้้านบาท
3.27
ล้้านบาท
0.26
ล้้านบาท

3. ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็็นบริิษัทั ที่่ผู้� ถื�้ อื หุ้้น� รายใหญ่่
ฝากเงิิน
(TTB)
ของ MFC (กระทรวงการคลััง) (กระแสรายวััน)
ถืือหุ้้น� เกิิน 10% ของทุุน
จดทะเบีียน
-

-

ฝากเงิิน
(ประจำ)
-

อ = 0.50%
อ = 0.70%
อ = 0.60%
อ = 0.70%
อ=0%

ฝากเงิิน
(ออมทรััพย์์)

-

0.23
ล้้านบาท

อ = 0.050 %

-

ฝากเงิิน
(กระแสรายวััน)

7,450
บาท

อ=0%

หมายเหตุุ :
1
	มููลค่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
2
อ = อััตราดอกเบี้้�ยต่่อปีี ถััวเฉลี่่�ย ณ วัันสิ้้�นปีี
3
อ = อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากประจำ 1 ปีี ของ GHB (ปััจจุุบัันเท่่ากัับ 0.00%) สำหรัับเงิินฝากเพื่่�อค้้ำประกัันการกู้้�ยืืมเงิินเพื่่�อที่่�อยู่่�อาศััยซึ่่�งเป็็นสวััสดิิการของ
พนัักงานบริิษััท

บริิษัทั มีีนโยบายในการทำรายการระหว่่างกัันโดยคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั เป็็นสำคััญ ทั้้ง� นี้้� ในการทำธุุรกรรมดัังกล่่าวข้้างต้้น
บริิษัทั ได้ค้ ำนึึงถึึงความจำเป็็นและความสมเหตุุสมผลของรายการดัังกล่่าวว่่าเป็็นไปเพื่่อ� ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั และถืือเสมืือนเป็็นรายการที่่�กระทำ
กัับบุุคคลภายนอก นอกจากนี้้� การพิิจารณาอนุุมััติิธุุรกรรมดัังกล่่าวได้้กระทำโดยผู้้�ที่่�ไม่่มีีส่่วนได้้เสีียในธุุรกรรมนั้้�น
รายละเอีียดของรายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้จากหมายเหตุุประกอบงบการเงิินประจำปีี 2564
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ส่วนที่ 3 :
งบการเงิน

รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะบริิษััทของบริิษััท และบริิษััทย่่อย รวมถึึงข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�ปรากฏในรายงานประจำปีี งบการเงิินรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อยสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จััดทำขึ้้�นตามมาตรฐานการบััญชีี
ที่่�รัับรองทั่่�วไป ซึ่่�งได้้ใช้้นโยบายบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่่ำเสมอ ประกอบกัับมีีการใช้้ดุุลพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและประมาณการที่่�มีี
เหตุุผลในการจััดทำ รวมทั้้�งมีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำคััญอย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน งบการเงิินดัังกล่่าวได้้ผ่่านการตรวจสอบและ
ให้้ความเห็็นชอบอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขจากผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตที่่�เป็็นอิิสระ ดัังนั้้�น จึึงสะท้้อนฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงานของบริิษััทที่่�เป็็นจริิง
โปร่่งใส และสมเหตุุสมผล เพื่่�อให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการได้้จััดให้้มีีระบบควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสม เพีียงพอ และมีีประสิิทธิิผล เพื่่อ� ให้้มั่่�นใจได้้อย่่างมีีเหตุุผลว่่าข้้อมููลในรายงาน
ทางการเงิินมีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน และเพีียงพอสำหรัับการดููแลรัักษาทรััพย์์สิิน ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำเนิินการที่่�ผิิดปกติิ
อย่่างมีีนััยสำคััญ
คณะกรรมการได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ เพื่่�อทำหน้้าที่่�สอบทานนโยบายการบััญชีีและ
ความถููกต้้อง ครบถ้้วนของรายงานทางการเงิิน สอบทานระบบการควบคุุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำปีีฉบัับนี้้�แล้้ว
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะบริิษััท ได้้รัับการตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตของสำนัักงาน บริิษััท พีีวีี ออดิิท จำกััด
ในการตรวจสอบนั้้น� คณะกรรมการได้้ให้้ความร่่วมมืือโดยการสนัับสนุุนข้้อมููลและเอกสารต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้ผู้้ส� อบบััญชีสี ามารถออกรายงานของผู้้ส� อบ
บััญชีีได้้ตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ซึ่่�งแสดงไว้้ในรายงานประจำปีีฉบัับนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการมีีความเห็็นว่่าระบบควบคุุมภายในของบริิษััท โดยรวมอยู่่�ในระดัับที่่�น่่าพอใจ และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นอย่่างมีี
เหตุุผลว่่า งบการเงิินเฉพาะบริิษััทและงบการเงิินรวมประจำปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 มีีความน่่าเชื่่�อถืือ โดยถืือปฏิิบััติิตามมาตรฐาน
การบััญชีีที่่�รัับรองโดยทั่่�วไป และได้้เปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีียงพอ

(ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี)
ประธานกรรมการ

(นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์)
กรรมการผู้้�จััดการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด (มหาชน)
ความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
(“กลุ่่�มบริิษััท”) และของเฉพาะบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) (“บริิษััท”) ซึ่่�งประกอบด้้วยงบแสดงฐานะ
การเงิินรวมและงบแสดงฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมและงบกำไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จเฉพาะ
กิิจการ งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของรวมและงบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของเฉพาะกิิจการ และงบกระแสเงิินสดรวมและ
งบกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการสำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันและหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน รวมถึึงสรุุปนโยบายการบััญชีีที่่�สำคััญ
ข้้าพเจ้้าเห็็นว่่า งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการข้้างต้้นนี้้�แสดงฐานะการเงิินรวมและฐานะการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััทหลัักทรััพย์์
จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย และของเฉพาะบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และผลการดำเนิินงานรวมและผลการดำเนิินงานเฉพาะกิิจการ และกระแสเงิินสดรวมและกระแสเงิินสดเฉพาะกิิจการ
สำหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกัันโดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำคััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น
ข้า้ พเจ้้าได้ป้ ฏิิบัติั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในวรรคความรัับผิิดชอบของผู้้ส� อบบััญชีต่ี อ่ การ
ตรวจสอบงบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การในรายงานของข้้ า พเจ้้า ข้้ า พเจ้้ามีี ค วามเป็็ น อิิ สร ะจากกลุ่่�มบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท
ตามข้้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำหนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ และข้า้ พเจ้้าได้ป้ ฏิิบัติั ติ ามความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่ง� เป็็นไปตามข้้อกำหนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� ว่่าหลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�ข้้าพเจ้้าได้้รัับเพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่่� อ งสำคัั ญ ในการตรวจสอบคืื อ เรื่่� อ งต่่ า ง ๆ ที่่� มีี นัั ย สำคัั ญที่่� สุุด ตามดุุลยพิิ นิิ จ เยี่่� ย งผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ ของข้้ า พเจ้้าในการตรวจสอบ
งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำหรัับงวดปััจจุุบััน ข้้าพเจ้้าได้้นำเรื่่�องเหล่่านี้้�มาพิิจารณาในบริิบทของการตรวจสอบงบการเงิินรวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ทั้้�งนี้้� ข้้าพเจ้้าไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำหรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
การรัับรู้้�รายได้้
ตามที่่�กล่่าวในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 3.2 นโยบายการบััญชีีของการรัับรู้้�รายได้้ และข้้อ 5.13 รายได้้ค่่าธรรมเนีียมและบริิการ บริิษััทมีีราย
ได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ และค่่าธรรมเนีียมนายทะเบีียน ซึ่่ง� มีีจำนวนเงิินที่่มี� นัี ยั สำคััญต่อ่ งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการสำหรัับปีีสิ้้น�
สุุดวัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564 โดยคำนวณจากอัั ตราร้้อยละของมููลค่่ า สิิ น ทรัั พ ย์์ สุุ ทธิิ ข องแต่่ ละกองทุุนที่่� อยู่่� ภ ายใต้้การจัั ด การของบริิ ษัั ท
ตามเงื่่�อนไขในแต่่ละสััญญาการบริิหารจััดการกองทุุน ซึ่่�งมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของกองทุุนมีีการประมวลผลข้้อมููลธุุรกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในกองทุุนเป็็น
รายวัันด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์ของกองทุุนที่่�มีีความซัับซ้้อนและปริิมาณรายการจำนวนมาก ซึ่่�งอาจมีีความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการคำนวณมููลค่่าสิินทรััพย์์
สุุทธิิของกองทุุนให้้ถููกต้้อง และอััตราร้้อยละในการคำนวณค่่าธรรมเนีียมในระบบอาจไม่่ตรงกัับแต่่ละสััญญา ทำให้้บริิษััทอาจมีีความเสี่่�ยงจากการ
รัับรู้้�รายได้้ที่่�ไม่่ถููกต้้องและไม่่เป็็นไปตามเงื่่�อนไขในแต่่ละสััญญา
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ข้้าพเจ้้าได้้ทำความเข้้าใจและประเมิินการออกแบบและการนำไปปฏิิบััติิของการควบคุุมหลัักรวมถึึงการทดสอบระบบการควบคุุมทั่่�วไปและการ
ควบคุุมระบบงานของเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�บริิษััทใช้้ในการนำเข้้าข้้อมููล การรวบรวมข้้อมููล การโอนถ่่ายข้้อมููลระหว่่างโปรแกรม และประมวลผล
ข้อ้ มููลของมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของแต่่ละกองทุุนเกี่่ย� วกัับการบัันทึึกบััญชีรี ายได้้ค่่าธรรมเนีียมการจััดการ และค่่าธรรมเนีียมนายทะเบีียน และการรัับ
ชำระเงิิ น และข้้ า พเจ้้าได้้ ป ฏิิ บัั ติิ ง านทดสอบความมีี ป ระสิิ ท ธิิ ผลข องการควบคุุมหลัั ก ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ด้้ ว ยมืื อ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การบัั น ทึึ ก บัั ญชีี ร ายได้้
ดัังกล่่าว และการรัับชำระเงิิน โดยการตรวจสอบความถููกต้้องของบััญชีรี ายได้้ว่า่ ตรงกัับรายงานมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของกองทุุนจากระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และการอนุุมััติิอััตราค่่าธรรมเนีียมที่่�ใช้้ในการคำนวณรายได้้ นอกจากนี้้�ข้้าพเจ้้าได้้มีีการตรวจสอบเอกสารที่่�พิิสููจน์์ความมีีอยู่่�จริิงและ
ความถููกต้้องของรายงานการจััดตั้้�งกองทุุนและรายชื่่�อกองทุุนที่่�อยู่่�ภายใต้้การจััดการของบริิษััท สุ่่�มทดสอบการคำนวณรายได้้ตามอััตราร้้อยละของ
มููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของกองทุุนในเงื่่�อนไขของสััญญา และสุ่่�มตรวจสอบกัับใบกำกัับภาษีีหรืือใบเสร็็จรัับเงิิน เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องของ
การบัันทึึกบััญชีีรายได้้
ข้้อมููลอื่่�น
ผู้้� บ ริิ ห ารเป็็ น ผู้้� รัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ ข้้ อ มููลอื่่� น ข้้ อ มููลอื่่� น ประกอบด้้ ว ย ข้้ อ มููลซึ่่� ง รวมอยู่่�ในรายงานประจำปีี แต่่ ไ ม่่ ร วมถึึ ง งบการเงิิ น รวมและ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีที่่�อยู่่�ในรายงานประจำปีีนั้้�น ข้้าพเจ้้าคาดว่่าข้้าพเจ้้าจะได้้รัับรายงานประจำปีีภายหลัังวัันที่่�ใน
รายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ความเห็็ น ของข้้ า พเจ้้าต่่ อ งบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การไม่่ ค รอบคลุุมถึึ ง ข้้ อ มููลอื่่� น และข้้ า พเจ้้าไม่่ ไ ด้้ ใ ห้้ความเชื่่� อ มั่่� น ต่่ อ
ข้้อมููลอื่่�น
ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการคืือ การอ่่านและพิิจารณาว่่าข้้อมููลอื่่�นมีีความ
ขัั ด แย้้งที่่� มีี ส าระสำคัั ญกัั บ งบการเงิิ น หรืื อ กัั บ ความรู้้� ที่่� ไ ด้้รัั บ จากการตรวจสอบของข้้ า พเจ้้า หรืื อ ปรากฏว่่ า ข้้ อ มููลอื่่� น มีี ก ารแสดงข้้ อ มููลที่่�
ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่
เมื่่อ� ข้า้ พเจ้้าได้้อ่่านรายงานประจำปีี หากข้้าพเจ้้าสรุุปได้้ว่า่ มีีการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญ ข้้าพเจ้้าต้้องสื่่อ� สารเรื่่อ� งดัังกล่่าว
กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลเพื่่�อให้้ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลดำเนิินการแก้้ไขข้้อมููลที่่�แสดงขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
ความรัับผิิดชอบของผู้บ�้ ริิหารและผู้มีีหน้้
�้ าที่่�ในการกำำ�กับั ดููแลต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ผู้้� บ ริิ ห ารมีี หน้้ าที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในการจัั ด ทำและนำเสนองบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การเหล่่ า นี้้� โ ดยถููกต้้องตามที่่� ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และรัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำเป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจัั ด ทำงบการเงิิ น รวมและงบการเงิิ น เฉพาะกิิ จ การ ผู้้� บ ริิ ห ารรัั บ ผิิ ด ชอบในการประเมิิ น ความสามารถของกลุ่่�มบริิ ษัั ท และบริิ ษัั ท
ในการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง การเปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำหรัับ
การดำเนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจที่่�จะเลิิกกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทหรืือหยุุดดำเนิินงานหรืือไม่่สามารถดำเนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลมีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลกระบวนการในการจััดทำรายงานทางการเงิินของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
การตรวจสอบของข้า้ พเจ้้ามีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� ให้้ได้้ความเชื่่อ� มั่่น� อย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีี
ซึ่่�งรวมความเห็็นของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููงแต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบััติิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญที่่�มีีอยู่่�ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำคััญเมื่่�อคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละรายการหรืือ
ทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการจากการใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
ในการตรวจสอบของข้้ า พเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบัั ญชีี ข้้ า พเจ้้าได้้ ใ ช้้ดุุลยพิิ นิิ จ และการสัั ง เกตและสงสัั ย เยี่่� ย งผู้้� ป ระกอบวิิ ช าชีี พ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
•	ระบุุและประเมิินความเสี่่ย� งจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขัดต่
ั อ่ ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำคััญในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ไม่่ว่า่ จะเกิิด
จากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐาน
การสอบบััญชีีที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น
	สาระสำคััญซึ่ง่� เป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่ย� งที่่เ� กิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่อ� งจากการทุุจริิตอาจเกี่่ย� วกัับการสมรู้้ร่� ว่ มคิิด การปลอมแปลง
เอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมููล การแสดงข้้อมููลที่่�ไม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซงการควบคุุมภายใน
• ทำความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีีการตรวจสอบที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ แต่่ไม่่ใช่่
เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััท
• ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งจััดทำขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
•	สรุุปเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำหรัับการดำเนิินงานต่่อเนื่่�องของผู้้�บริิหารและจากหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับ
	สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่มี� สี าระสำคััญที่่เ� กี่่ย� วกัับเหตุุการณ์์หรือื สถานการณ์์ที่่อ� าจเป็็นเหตุุให้้เกิิดข้อ้ สงสััยอย่่างมีีนัยั สำคััญต่อ่ ความสามารถของ
กลุ่่�มบริิษัทั และบริิษัทั ในการดำเนิินงานต่่อเนื่่อ� งหรืือไม่่ ถ้้าข้า้ พเจ้้าได้ข้้ อ้ สรุุปว่่ามีีความไม่่แน่่นอนที่่มี� สี าระสำคััญ ข้า้ พเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงาน
	ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า โดยให้้ข้้อสัังเกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผย
	ดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุุปของข้้าพเจ้้าขึ้้�นอยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่่�ได้้รัับจนถึึงวัันที่่�ในรายงาน
	ของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้กลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทต้้องหยุุดการดำเนิินงาน
	ต่่อเนื่่�อง
• ประเมิินการนำเสนอโครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการแสดงรายการและเหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำให้้มีีการนำเสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่่�ควรหรืือไม่่
• ได้้รับั หลัักฐานการสอบบััญชีที่่ี เ� หมาะสมอย่่างเพีียงพอเกี่่ย� วกัับข้้อมููลทางการเงิินของกิิจการภายในกลุ่่�มหรืือกิิจกรรมทางธุุรกิิจภายในกลุ่่�มบริิษัทั
เพื่่�อแสดงความเห็็นต่่องบการเงิินรวม ข้้าพเจ้้ารัับผิิดชอบต่่อการกำหนดแนวทาง การควบคุุมดููแล และการปฏิิบััติิงานตรวจสอบกลุ่่�มบริิษััท
ข้้าพเจ้้าเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบแต่่เพีียงผู้้�เดีียวต่่อความเห็็นของข้้าพเจ้้า
ข้า้ พเจ้้าได้้สื่่อ� สารกัับผู้้มี� หน้้
ี าที่่ใ� นการกำกัับดููแลในเรื่่อ� งต่่างๆ ที่่ส� ำคััญ ซึ่่ง� รวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่�ได้้วางแผนไว้้ ประเด็็น
ที่่�มีีนััยสำคััญที่่�พบจากการตรวจสอบรวมถึึงข้้อบกพร่่องที่่�มีีนััยสำคััญในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่างการตรวจสอบของ
ข้้าพเจ้้า
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ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำรัับรองแก่่ผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลว่่าข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระและได้้สื่่�อสาร
กัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแลเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมดตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอกอาจพิิจารณาว่่ากระทบ
ต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่่�ข้้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
จากเรื่่�องที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�มีีหน้้าที่่�ในการกำกัับดููแล ข้้าพเจ้้าได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำคััญที่่�สุุดในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการในงวดปััจจุุบัันและกำหนดเป็็นเรื่่�องสำคััญในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้้าได้้อธิิบายเรื่่�องเหล่่านี้้�ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีเว้้นแต่่กฎหมาย
หรืือข้้อบัังคัับไม่่ให้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะเกี่่�ยวกัับเรื่่�องดัังกล่่าว หรืือในสถานการณ์์ที่่�ยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น ข้้าพเจ้้าพิิจารณาว่่าไม่่ควรสื่่�อสารเรื่่�องดัังกล่่าว
ในรายงานของข้้าพเจ้้าเพราะการกระทำดัังกล่่าวสามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างสมเหตุุสมผลว่่าจะมีีผลกระทบในทางลบมากกว่่าผลประโยชน์์ต่่อ
ส่่วนได้้เสีียสาธารณะจากการสื่่�อสารดัังกล่่าว

(นางสาวรฐาภััทร ลิ้้�มสกุุล)
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 10508
บริิษััท พีีวีี ออดิิท จำกััด
กรุุงเทพฯ 17 กุุมภาพัันธ์์ 2565
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำ�บัญชี และเลขานุการบริษัท
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ : 76 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโทและปริิญญาเอก ด้้านเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย จอห์์นส์์ ฮอพคิ้้�นส์์ ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี ด้้านเศรษฐศาสตร์์ (เกีียรติินิิยม) มหาวิิทยาลััย เวสเทิิร์์น ออสเตรเลีีย ประเทศออสเตรเลีีย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)  
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 5/2003
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
22 กัันยายน 2558 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 6 ปีี 6 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
9 มีี.ค. 2559 - ปััจจุุบััน ประธานคณะกรรมการ บมจ. ไทย-เยอรมััน โปรดัักส์์
ต.ค. 2558 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ต.ค. 2558 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ บมจ. บรุ๊๊�คเคอร์์ กรุ๊๊�ป
ก.ย. 2558 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บมจ. อนัันดา ดีีเวลลอปเม้้นท์์
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2555 - 2557
กรรมการอิิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. มาลีีสามพราน
2555 - 2557
ประธานกรรมการ บมจ. อนัันดา ดีีเวลลอปเม้้นท์์
2547 - 2557
ประธานกรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี  
2546 - 2557
ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ บมจ. บรุ๊๊�คเคอร์์ กรุ๊๊�ป
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ม.ค. 2559 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ บริิษััท เอไอเอ กรุ๊๊�ป จำกััด
ต.ค. 2558 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ กลุ่่�มบริิษััท เศรณีี
2553 - ปััจจุุบััน
ประธานคณะกรรมการแห่่งประเทศไทย สภาความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ ภาคพื้้�นแปซิิฟิิค (TNCPEC)
2549 - ปััจจุุบััน
นายกสภามหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
2547 - ปััจจุุบััน
ประธานคณะกรรมการดำเนิินการและรองประธานสภาสถาบัันความร่่วมมืือเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจลุ่่�มน้้ำโขง
2545 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาด้้านวิิชาการ มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (FPRI)
2527 - ปััจจุุบััน
กรรมการและกรรมการสภามููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาประเทศไทย (TDRI)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2558
สมาชิิกคณะกรรมการที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์� มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยนโยบายเศรษฐกิิจการคลััง (FPRI)
2557 - 2558
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพลัังงาน
2555 - 2557
กรรมการอิิสระบริิษััท เอไอเอ กรุ๊๊�ป จำกััด
2554 - 2557
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิิน ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2540 - 2557
ประธานกรรมการ กลุ่่�มบริิษััท เศรณีี
2552 - 2556
กรรมการคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช)
2551 - 2555
ประธานกรรมการบริิหาร สำนัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (สบร)
2552 - 2554
กรรมการที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI)
2550 - 2554
กรรมการ คณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
2517 - 2554
ที่่�ปรึึกษาทางนโยบายเศรษฐกิิจของหลายรััฐบาล
2551 - 2553
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำเข้้าแห่่งประเทศไทย (EXIM Bank)
2546 - 2551
ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์์แห่่งประเทศไทย
2549 - 2550
สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
2548 - 2550
ประธานคณะทำงานติิดตามผลการเจรจาเขตการค้้าเสรีี (FTA)
2547 - 2549
ที่่�ปรึึกษา คณะกรรมการสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
2546 - 2547
กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหารบรรษััท เงิินทุุนอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (IFCT)
2539 - 2543  
สมาชิิกวุุฒิิสภา
2539 - 2540
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์
2535 - 2539
กรรมการ คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
2534 - 2539
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ. เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ จีี เอฟ
2517
คณบดีี คณะเศรษฐศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร

ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ดร. โชคชัย อักษรนันท์

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ : 79 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาเอก (Ph. D.) วิิศวกรรมเคมีี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมเคมีี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
• ปริิญญาตรีี (เกีียรติินิิยม) วิิศวกรรมเคมีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาดุุษฏีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิทยาศาสตร์์ University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP Refresh) รุ่่�นที่่� 1/2008
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 22/2008
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 50/2006
• หลัักสููตร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS) รุ่่�นที่่� 3/2006
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 11/2005
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 1 (ปรอ. 311) จััดโดยสถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ วิิทยาลััยป้้องกัันราช
อาณาจัักร (วปอ.) กระทรวงกลาโหม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 10 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
29 ธัันวาคม 2553 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 11 ปีี 3 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บมจ. เบาด์์ แอนด์์ บีียอนด์์
2553 - ปััจจุุบััน
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิิสระ
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเ บีียน / ที่่�ผ่่านมา
2560 - 2564
กรรมการบริิหาร บมจ. เบาด์์ แอนด์์ บีียอนด์์
ก.ย. 2557 - ต.ค.2558 รัักษาการประธานกรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2550 - 2553
กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
2550 - 2553
ประธานกรรมการบริิหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกััด (มหาชน)

Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report)
MFC Asset Management Public Company Limited

2548 - 2554
2548 - 2554
2545 - 2553
2537 - 2541

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. อะโรเมติิกส์์และการกลั่่�น
ประธานกรรมการ บมจ. สหพััฒนาอิินเตอร์์ โฮลดิ้้�ง
ประธานกรรมการบริิหาร บมจ. วีีนิิไทย
กรรมการ ธนาคารกรุุงไทย จำกััด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2563 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท กรุุงเทพซิินธิิติิกส์์ จำกััด
2554 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยซััมซุุง ประกัันชีีวิิต (ประเทศไทย)
2552 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท บางกอกอิินดััสเทรีียลแก๊๊ส จำกััด
2549 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท ไทย อีีทอกซีีเลท จำกััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2545 - 2550
ประธานกรรมการ บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำกััด
2542 - 2545
กรรมการ บรรษััทบริิหารสิินทรััพย์์ไทย (บบส.)
2539 - 2542
กรรมการ ธนาคารเพื่่�อการส่่งออกและนำเข้้าแห่่งประเทศไทย (EXIM BANK)
2508 - 2517
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ประสบการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และอื่่�นๆที่่�สำำ�คััญ :
• ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• ประธานหอการค้้าและอุุตสาหกรรมอาเซี่่�ยน (ASEAN CCI)
• สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
• สมาชิิกวุุฒิิสภา
• สมาชิิกสภาร่่างรััฐธรรมนููญ (สสร.) 2550
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ร้้อยละ 0.048

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายสดาวุธ เตชะอุบล

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
และกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 70 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, USA
• Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
• ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่่�นที่่� 14/2016
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�น 66/2007
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส.) รุ่่�นที่่� 3/2562 คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ จััดโดยสถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
• หลัักสููตร Global Business Leader (GBL) รุ่่�นที่่� 2/2560 จััดโดยสถาบััน Lead Business Institute
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 7/2559 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 12/2554 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
26 พฤษภาคม 2552 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 12 ปีี 10 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ปััจจุุบััน
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ และประธานกรรมการ บมจ. เบาด์์ แอนด์์ บีียอนด์์
2557 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริิหาร บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
2555 - ปััจจุุบััน
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริิหาร บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ที่่�ผ่่านมา
20 ธ.ค. 2562 - 23 ก.พ. 2564 รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2558 - ต.ค. 2564
ประธานคณะกรรมการบริิหาร บมจ. เบาด์์ แอนด์์ บีียอนด์์
2553 - ก.ย. 2560
รองประธานกรรมการ บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป ดีีเวลลอปเมนท์์
2552 - 2555
กรรมการและกรรมการบริิหาร บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ต.ค. 2562 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์�คณะกรรมาธิิการการแรงงาน วุุฒิิสภา
2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท อีีดีีพีี เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด
กรรมการ บริิษััท เอเซีียโซนเวนเจอร์์ จำกััด
กรรมการ บริิษััท บีีบีีทีี เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด
2556 - ปััจจุุบััน  
กรรมการบริิหาร ชมรมส่่งเสริิมการค้้าสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศจีีนกัับนานาชาติิ (องค์์กรของประเทศจีีน)
2553 - ปััจจุุบััน
นายกสมาคม สมาคมการค้้าและอุุตสาหกรรมไทย
2549 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บ้้านไร่่เตชะอุุบล จำกััด
2537 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บริิษััท คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป จำกััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน)/ที่่�ผ่่านมา
มิิ.ย. 2563 - ต.ค. 2564 กรรมการบริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี จำกััด
2552 - 16 ม.ค. 2560 กรรมการและประธานกรรมการบริิหาร บมจ. หลัักทรััพย์์ พาย
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 75 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาศิิลปศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� (สาขาการบริิหารพััฒนา) มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
• ปริิญญาปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� ( สาขาเทคโนโลยีีและการจััดการพลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน)
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิินทร์์
• ปริิญญาศิิลปศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� (ประเภททั่่�วไป) สาขาวิิชารััฐประศาสนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยอิิสเทิิร์์นเอเซีีย
• ปริิญญาโท การบริิหารระบบ (MSSM) University of Southern California ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel, ประเทศสหรััฐอเมริิกา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program ACEP รุ่่�น 5/2013
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 28/2012
• หลัักสููตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่่�น 13/2011
• หลัักสููตร Finance Statements for Directors (FSD) รุ่่�นที่่� 13/2011
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 30/2003
• หลัักสููตร Finance for Non- Finance Directors (FND) รุ่่�น 1/2001
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�น 1/2000
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน รุ่่�นที่่� 5 (ปรอ.) จััดโดยวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.)
สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ กระทรวงกลาโหม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและพาณิิชย์์ รุ่่�นที่่� 4 จััดโดยมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• National Security and International Security, Harvard University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 4 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
30 เมษายน 2556 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 8 ปีี 11 เดืือน)
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
23 ส.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บมจ. เอ็็นฟอร์์ซ ซีีเคีียว
20 เม.ย. 2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
30 เม.ย. 2556 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
25 ธ.ค. 2559 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ บมจ. ไทรทััน โฮลดิ้้�ง
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
17 ม.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2560
ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ บมจ. จีี เจ สตีีล
ประธานกรรมการและกรรมการอิิสระ บมจ. จีี สตีีล
2554 - 2556
กรรมการ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
11 พ.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
สมาชิิกวุุฒิิสภา
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2 เม.ย. 2555 - 1 เม.ย. 2560
ประธานคณะกรรมการบริิหาร สถาบัันคุุณวุุฒิิวิิชาชีีพ (องค์์การมหาชน)
6 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
ที่่�ปรึึกษากรรมาธิิการและโฆษกกรรมาธิิการ คณะกรรมาธิิการยกร่่างรััฐธรรมนููญ
สำนัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร
สมาชิิกสภาปฎิิรููปแห่่งชาติิ (สปช.) สำนัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร
5 ต.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2560
สมาชิิก สภาขัับเคลื่่�อนการปฏิิรููปประเทศ (สปท.) สำนัักงานเลขาธิิการสภาผู้้�แทนราษฎร 
15 ส.ค. 2560 - 21 พ.ย. 2561
รองประธานกรรมการปฎิิรููปประเทศด้้านพลัังงาน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 71 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (MBA) โดยทุุนมหาวิิทยาลััย University of Washington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ โดยทุุนมหาวิิทยาลััย University of Washington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์บััณฑิิต สาขาไฟฟ้้า University of Washington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่่�นที่่� 8/2015
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่่�นที่่� 32/2013
• หลัักสููตร Director Certification Program  (DCP) รุ่่�นที่่� 44/2004
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 14/2004
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 11 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• Securitization จััดโดย Fannie Mae of USA
• Finance and Banking จััดโดย HSBC (ฮ่่องกง)
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
18 พฤษภาคม 2554 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 10 ปีี 10 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ปััจจุุบััน
2554 - ปััจจุุบััน
กรรมการ กรรมการบริิหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน และกรรมการด้้านการกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีี บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บมจ. ไทยรัับเบอร์์ลาเท็็คซ์์กรุ๊๊�ป
2559 - ปััจจุุบััน

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และประธานกรรมการการลงทุุน
บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2546 - 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคููน เวิิลด์์ไวด์์ กรุ๊๊�ป (ประเทศไทย)
2559 - 2561
กรรมการ บมจ. ไทรทััน โฮลดิ้้�ง
2547 - 2553
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปริิญสิิริิ
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2559 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์ พาย
2555 - ปััจจุุบััน
กรรมการ สมาคมการค้้าและอุุตสาหกรรมไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2549 - 2558
กรรมการและรองประธานกรรมการบริิหาร บมจ.หลัักทรััพย์์ พาย
2553 - 2555
กรรมการ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
อนุุกรรมการวิินััย ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
กรรมการ บมจ. ตลาดสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า (ประเทศไทย)
2540 - 2545
กรรมการผู้้�จััดการ บรรษััทตลาดรองสิินเชื่่�อที่่�อยู่่�อาศััย สถาบัันการเงิินสัังกััดกระทรวงการคลััง
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการ
อายุ : 67 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท Master of Development Studies (MDS) สาขาวิิชา Economic Policy and Planning, Institute of Social Studies
ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
• ปริิญญาตรีี ศศบ.(เศรษฐศาสตร์์) สาขาวิิชาการเงิินการธนาคาร(เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง)มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่่�นที่่� 10/2020
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่่�นที่่� 14/2020
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่่�นที่่� 21/2020
• หลัักสููตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่่�นที่่� 6 / 2018
• หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่่�นที่่� 7/ 2017
• หลัักสููตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่่�นที่่� 1/2017
• หลัักสููตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่่�นที่่� 4/2015
• หลัักสููตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่่�นที่่� 20/2015
• หลัักสููตร Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�นที่่� 10/2014
• หลัักสููตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 15/2014
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 39/2012
• หลัักสููตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 28/2012
• หลัักสููตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่่�นที่่� 4/2012
• หลัักสููตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่่�นที่่� 3/2012
• หลัักสููตร Finance Statement for Director (FSD) รุ่่�นที่่� 10/2010
• หลัักสููตร Finance for Non – Finance Director (FND) รุ่่�นที่่� 28/2006
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 40/2005
สถาบัันอื่่�น ๆ
• Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา  
• หลัักสููตรความรู้้�เกี่่�ยวกัับศาลปกครองและวิิธีีพิิจารณาคดีีปกครอง สำนัักงานศาลปกครอง
• หลัักสููตร นัักบริิหารระดัับสููง : ผู้้�นำที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม (นบส.) รุ่่�นที่่� 41 จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program จััดโดย Northwestern University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐและภาคเอกชน (ปรอ.) รุ่่�นที่่� 19 (2549) จััดโดยวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.)
สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ กระทรวงกลาโหม
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• หลัักสููตรการบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงชั้้�นสููง (วปอ.มส.) รุ่่�นที่่� 1 จััดโดยสมาคมวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.)
สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง  รุ่่�นที่่� 12 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT) รุ่่�นที่่� 5 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.) รุ่่�นที่่� 3 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม รุ่่�นที่่� 4 (นมธ.) จััดโดย สำนัักงานศิิษย์์เก่่า มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรการกำกัับดููแลกิิจการสำหรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน รุ่่�นที่่� 11
จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า สำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจ และสำนัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ 
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตยสำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 18 จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง (วปส.) รุ่่�นที่่� 9 ประจำปีีพ.ศ. 2562 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
25 มกราคม 2559 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 5 ปีี 2 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
24 เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีีฟโก้้
25 ม.ค.2559 - ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
26 ก.พ. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
ก.ย. 2556 - เม.ย. 2564 กรรมการ ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บมจ. ไทยออยล์์
ก.ค. 2557 - ต.ค. 2557 กรรมการ บมจ. อ.ส.ม.ท.
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ส.ค. 2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ บริิษััท ดีี.ทีี.ซีี. เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำกััด (มหาชน)
มิิ.ย. 2560 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ สำนัักงานความร่่วมมืือพััฒนาเศรษฐกิิจกัับประเทศเพื่่�อนบ้้าน (องค์์การมหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ธ.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2563 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านเศรษฐศาสตร์์ อนุุกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน อนุุกรรมการกลั่่�นกรอง
งบประมาณ สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย (คปภ.)
ก.พ. 2559 - มิิ.ย. 2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน บมจ. เงิินทุุน แอ็็ดวานซ์์
ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 กรรมการผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีและผู้้�ช่่วยรััฐมนตรีีประจำกระทรวงการคลััง
ต.ค. 2555 - ก.ย. 2557 ผู้้�อำนวยการ สำนัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ กระทรวงการคลััง
ต.ค. 2554 - ก.ย. 2555 ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลััง
ธ.ค. 2552 - ก.ย. 2554 ที่่�ปรึึกษาด้้านเศรษฐกิิจการคลััง สำนัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
พ.ค. 2552 - ธ.ค. 2552 รองผู้้�อำนวยการ สำนัักงานเศรษฐกิิจการคลััง กระทรวงการคลััง
พ.ค. 2550 -พ.ค. 2552 กรรมการบริิหารสำรองของกลุ่่�มประเทศในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ณ ธนาคารโลก กรุุงวอชิิงตััน ดีี.ซีี.
ประเทศสหรััฐอเมริิกา
2553 - 2557
กรรมการประธานอนุุกรรมการลงทุุน สถาบัันคุ้้�มครองเงิินฝาก
2554 - 2557
กรรมการอำนวยการ โรงงานยาสููบ กระทรวงการคลััง
2555 - 2557
กรรมการ ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง อนุุกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ธนาคารออมสิิน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ
อายุ : 59 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• ปริิญญาตรีี สาขาบริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่่�นที่่� 10/2020
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 278/2019
• หลัักสููตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่่�นที่่� 7/2016
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 119/2015
• หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) รุ่่�นที่่� 36/2010
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) รุ่่�นที่่� 32/2010
สถาบัันอี่่�น ๆ
• หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง (วบส.) รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• หลัักสููตรวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููง (วปส.) รุ่่�นที่่� 9 จััดโดยสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
• การกำกัับดููเเลกิิจการสำหรัับกรรมการเเละผู้้�บริิหารระดัับสููงของรััฐวิิสาหกิิจเเละองค์์การมหาชน จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร International Conference, The Institute of Internal auditors (USA, Netherlands, Canada, New York, Japan, Australia,
United Arab Emirates)
• หลัักสููตร 2012 Asian Confederation of Institute of Internal Auditors Conference, Queen Sirikit National Convention Center
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 4 จััดโดยมููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• หลัักสููตร IOD’s National Director Conference 2013
• หลัักสููตร Fraud and Corruption Prevention Conference
• หลัักสููตร Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End
• หลัักสููตร Integrating GRC Functions : Risk Management Compliance and Audit บริิษััท Deloitte
• หลัักสููตร Twenty Years of Trust and Adding Values จััดโดยชมรมผู้้�ตรวจสอบภายใน และสถาบัันการเงิิน
• หลัักสููตร Risk Management and Corporate Governance Practices in Financial Institutions จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร Fraud Management and Networking
• หลัักสููตร INTERNAL AUDITING; A Critical Component of Governance
• หลัักสููตร GSB Middle Management Leadership Program 2007 ณ ประเทศสิิงคโปร์์
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วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
18 พฤษภาคม 2561 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 3 ปีี 10 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
18 พ.ค. 61 - ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ที่่�ผ่่านมา

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2563 - ปััจจุุบััน
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน กลุ่่�มทรััพยากรบุุคคล
ปััจจุุบััน กรรมการกลั่่�นกรองเรื่่�องของกองทุุนเผยแผ่่พระธรรมในพระพุุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์์ พ.ศ. ๒๕๕๑
สำนัักงานพระพุุทธศาสนาแห่่งชาติิ
ผู้้�รัับใบอนุุญาต / ประธานกรรมการบริิหาร วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาออมสิินอุุปถััมภ์์
ประธานกรรมการมููลนิิธิิออมสิินพััฒนา
ประธานกรรมการมููลนิิธิิออมสิินเราช่่วยกััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2559 - 2563
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน กลุ่่�มตรวจสอบ ธนาคารออมสิิน
2556 - 2559
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน สายงานตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิิน
2552 - 2556
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายในสายสาขา ธนาคารออมสิิน
2546 - 2552
รองผู้้�อำนวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน ธนาคารออมสิิน
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 76 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี อัักษรศาสตร์์บััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย (พ.ศ.2509)
• ปริิญญาโท (M.A.) สาขาวิิชาประวััติิศาสตร์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรััฐอเมริิกา (พ.ศ. 2511)
• ปริิญญาเอก (Ph. D.) สาขาวิิชาประวััติิศาสตร์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ Michigan State University ประเทศสหรััฐอเมริิกา
(พ.ศ. 2515)
• ปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�  สาขา Humanities, Schiller International University ประเทศอัังกฤษ (พ.ศ.2546)
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่่�นที่่� 39/2016
• หลัักสููตร Advanced  Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่� 23/2016
• หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่่�นที่่� 22/2014
• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่่�นที่่� 7/2013
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 63/2007
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 14/2555 จััดโดยสถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
20 พฤษภาคม 2557 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 7 ปีี 10 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่่าตอบแทน และกรรมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี บมจ. โออิิชิิ กรุ๊๊�ป
2553 - ปััจจุุบััน
ประธานคณะกรรมการ บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป ดีีเวลลอปเมนท์์
2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ บมจ. ธนบุุรีี เฮลท์์แคร์์ กรุ๊๊�ป
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2556 - เม.ย. 2559
กรรมการคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล และกรรมการในคณะกรรมการบริิหาร 
บมจ. บางจากปิิโตรเลีียม
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2550 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์� หอการค้้าอัังกฤษ (British Chamber of Commerce Thailand)
2559 - ปััจจุุบััน
ประธาน บมจ. บริิษััท มาสด้้า ชลบุุรีี
2564 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอลประกัันภััย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2555 - ม.ค. 2559
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษัทั

ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายมงคล ลีลาธรรม
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)

กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ : 63 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท พััฒนบริิหารศาสตรมหาบััณฑิิต ทางพััฒนาการเศรษฐกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ประกาศนีียบััตรขั้้�นสููงทางพััฒนาการเศรษฐกิิจ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่่�นที่่� 14/2020
• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่่�นที่่� 12/2014
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) 35/2003
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตร วิิทยาการจััดการสำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์ (วบส. 2)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน. 11) สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรการกำกัับและดููแลกิิจการสำหรัับกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของรััฐวิิสาหกิิจและองค์์การมหาชน (PD) รุ่่�นที่่� 16
สถาบัันพระปกเกล้้าสำนัักงานคณะกรรมการนโยบายรััฐวิิสาหกิิจและสำนัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.) รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันการป้้องกัันและปราบปราม}
การทุุจริิตแห่่งชาติิ
• SEC. Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Markets, IMD-SEC Partnership
Program, IMD-World Competitiveness Center
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููงกิิจการกระจายเสีียงและกิิจการโทรทััศน์์ (กสท.) รุ่่�นที่่� 1 (ดีีเด่่น) สำนัักงานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง
กิิจการโทรทััศน์์และกิิจการโทรคมนาคมแห่่งชาติิ (สำนัักงาน กสทช.)
• สััมฤทธิิบััตรการวางแผนงานก่่อสร้้าง (เกีียรติินิิยม) มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
13 มีีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 1 ปีี 11 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
13 มีี.ค. 63 - 9 ก.พ. 65 กรรมการ และกรรมการบริิหาร บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2546 - 2547
กรรมการอิิสระ บมจ. อีีจีีวีี เอ็็นเตอร์์เทนเมนท์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ก.ค. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการบริิหารสำนัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริิหาร และประธานกรรมการบริิหารเทคโนโลยีีสารสนเทศ ธนาคารออมสิิน
อื่่�น ๆ
• กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะกรรมการส่่งเสริิมและรัักษามรดกภููมิิปััญญาทางวััฒนธรรม กระทรวงวััฒนธรรม
• ประธานคณะทำงานเพื่่�อบููรณาการการแก้้ปััญหายางพาราของประเทศไทย การยางแห่่งประเทศไทย
• กรรมการ ในคณะกรรมการองค์์การตลาดเพื่่�อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
• ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ สายงานส่่งเสริิมและสนัับสนุุนอุุตสาหกรรม สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
• กรรมการในคณะกรรมการประจำวิิทยาลััยพััฒนศาสตร์์ ป๋๋วย อึ๊๊�งภากรณ์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ที่่�ปรึึกษา สมาคมนัักเรีียนเก่่าสามเสนวิิทยาลััย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2560 - 2562
คณะกรรมการสมาคมนัักศึึกษาเก่่าพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (ส.พ.บ.ธ.)
2559 - 2562
กรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารพััฒนาวิิสาหกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อมแห่่งประเทศไทย
2546 - 2562
สมาชิิกผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการไทย
2554 - 2559
นายกสมาคมส่่งเสริิมผู้้�ลงทุุน (Thai Investers Association: TIA)
2554 - 2559
รองประธานกรรมการและกรรมการ สภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย
(Federation of Thai Capital Market Organizations: FETCO)
2554 - 2559
กรรมการวิินััยบุุคลากรในธุุรกิิจตลาดทุุน สำนัักงาน ก.ล.ต.
2554 - 2559
กรรมการกองทุุนคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุนในหลัักทรััพย์์ (Securities Investor Protection Fund: SIPF)
2554 - 2559
กรรมการกองทุุนคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุนในตลาดสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF)
2555 - 2558
กรรมการบริิหารและรองผู้้�อำนวยการองค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย (Thai PBS)
2554 - 2555
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ วิิทยาลััยนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
2553 - 2555
กรรมการ บริิษััท ข้้อมููลเครดิิตแห่่งชาติิ จำกััด 
2552 - 2555
ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท ธนบรรณ จำกััด 
2550 - 2555
ประธานกรรมการบริิหารและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ธนาคาร ไทยเครดิิตเพื่่�อรายย่่อย จำกััด (มหาชน)
2547 - 2551
กรรมการตลาดสิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้าแห่่งประเทศไทย
2546 - 2551
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิวิิทยาลััยนวััตกรรม มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
2547 - 2550
กรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. เครดิิตฟองซิิเอร์์ไทยเคหะ
2536 - 2547
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสำนัักบััณฑิิตอาสาพััฒนา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
2545 - 2546
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การเคหะแห่่งชาติิ
2541 - 2545
ผู้้�ตรวจการองค์์กรเพื่่�อการปฏิิรููประบบ สถาบัันการเงิิน (ป.ร.ส. )
2530 - 2542
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประจำสภามหาวิิทยาลััย สถาบัันราชภััฏหมู่่�บ้้านจอมบึึง
2537 - 2540
กรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. เงิินทุุนหลัักทรััพย์์มหานครทรััสต์์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

อื่่�น ๆ
• กรรมการ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอเอสแอล จำกััด
• ประธานคณะอนุุกรรมการการบููรณาการแนวทางการศึึกษาความเป็็นไปได้้การจััดตั้้�งระเบีียงภาคตะวัันออก
(Eastern Fruit Corridor) กระทรวงอุุตสาหกรรม
• กรรมการฝ่่ายนายจ้้าง คณะกรรมการแรงงานรััฐวิิสาหกิิจสััมพัันธ์์ กรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
• อนุุกรรมาธิิการ คณะอนุุกรรมาธิิการเศรษฐกิิจและขัับเคลื่่�อน สภานิิติิบััญญััติิแห่่งชาติิ
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการ
อายุ : 60 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาตรีีบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต การตลาด มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่่�นที่่� 31/2019
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรประกาศนีียบััตรชั้้�นสููง การบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะ สำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 18 (ปศส.) จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่่�นที่่� 7 จััดโดยสถาบัันวิิจััยและพััฒนาองค์์กรภาครััฐ (IRDP)
• การพััฒนาภาวะผู้น้� ำเพื่่อ� องค์์กรเป็็นเลิิศ (Leadership Greatness) รุ่่น� ที่่� 1 และพััฒนาศัักยภาพนัักบริิหารระดัับสูงู (Training for Successor)
• GSB Middle Management Leadership Program, Nanyang Technology ประเทศสิิงคโปร์์
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
13 มกราคม 2564 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 1 ปีี 2 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
13 ม.ค. 64 - ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2562 - ปััจจุุบััน
รองผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิิน กลุ่่�มลููกค้้าฐานรากและสนัับสนุุนนโยบายรััฐ
เม.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท เนชั่่�นแนลดิิจิิทััล ไอดีี จำกััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2558 - 2562
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ ธนาคารออมสิินสายงานกิิจการสาขา 4
2557 - 2558
ผู้้�อำนวยการธนาคารออมสิินภาค 11
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายบิน วีริงกา (ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 35 ปี

สััญชาติิ : เนเธอร์์แลนด์์
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยมหิิดล
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 183/2021
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
17 พฤษภาคม 2562 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 2 ปีี 10 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทน บมจ. เบาด์์ แอนด์์ บีียอนด์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ที่่�ผ่่านมา
17 พ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 64 กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
มีี.ค. 64 - ปััจจุุบันั
กรรมการ บริิษััท เอโวลููชั่่�น เพย์์เมนต์์กรุ๊๊�ป จำกััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
พ.ค. 2561 - 2564
CEO, Member of the Board of Directors, MinuteVideos Co., Ltd.
ก.ย. 2561 - 2563
Advisor, Siam Piwat Co., Ltd.
ม.ค. 2554 - 2564
Member of Board of Directors, Thai Instant Products Co., Ltd.
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.
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
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กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 34 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท หลัักสููตรนานาชาติิ วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต (การเงิิน) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 1 เหรีียญทอง)
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 142/2017
• หลัักสููตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่่�นที่่� 19/2017
การอบรมอื่่�น ๆ
• ประกาศนีียบััตร Chartered Financial Analyst (CFA)
• ประกาศนีียบััตร Financial Risk Manager (FRM)
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
13 มีีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 2 ปีี 1 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
25 มีี.ค. 64 - ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหาร บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
23 ก.พ. 64 - ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�จััดการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
13 มีี.ค. 63 - ปััจจุุบััน
กรรมการ กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง และกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
9 ธ.ค. 2562 - 22 ก.พ. 2564 รองกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
7 ส.ค. 2561 - 7 ก.พ. 2563 กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บมจ. ผาแดง อิินดััสทรีี
1 ก.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2562 รองกรรมการผู้้�จััดการ บมจ. ผาแดง อิินดััสทรีี
2558 - 30 มิิ.ย. 2561
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายการลงทุุน บมจ. คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
2557 - 2558
ผู้้�อำนวยการ ธนาคาร ซีีไอเอ็็มบีี ไทย จำกััด (มหาชน)
2553 - 2557
ผู้้�อำนวยการ ธนาคารสแตนดาร์์ด ชาร์์เตอร์์ด (ไทย) จำกััด (มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
25 ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด
25 ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี จำกััด
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท คริิปโตมายด์์ กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด
ก.พ. 2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เมอร์์เคิิล แคปปิิตอล จำกััด
เม.ย. 2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท พีีโอณีี คอร์์เปอเรชั่่�น จำกััด
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท คริิปโตมายด์์ แอดไวเซอรี่่� จำกััด
2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์ พาย
ก.ย. 2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท พีีดีีไอ-ซีีอาร์์ทีี จำกััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
กรรมการ
อายุ : 43 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท Master of Science in Policy Economics University of Illinois at Urbana Champaign
• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาเศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อม จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต สาขาการเงิิน จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ

-

วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
2 มิิถุุนายน 2564 (10 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
2 มิิ.ย 64 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
พ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน
ผู้้�ช่่วยปลััดกระทรวงการคลััง สำนัักงานปลััดกระทรวงการคลััง
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ต.ค. 2560 - พ.ย. 2563
ผู้้�อำนวยการสำนัักนโยบายและยุุทธศาสตร์์ สำนัักงานปลััดกระทรวงการคลััง
ส.ค. 2559 - ต.ค. 2560
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านนโยบายและระบบการคลััง สำนัักงานเศรษฐกิิจการคลััง
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท ไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายจุมพล ริมสาคร (ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 62 ปี

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท การจััดการภาครััฐและภาคเอกชนมหาบััณฑิิต สถาบัันพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
การอบรมหลัักสููตรกรรมการ
จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP 221/2016)
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors (FSD 30/2016)
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP 39/2016)
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016)
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resillience Program (ITG 9/2018)
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 19/2020)
• หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP 21/2021)
สถาบัันอื่่�น ๆ
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 60 สานัักงาน ก.พ.
• หลัักสููตรป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ. 23 / วปอ. 53) วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 7 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรผู้้�ตรวจราชการระดัับกระทรวง ประจำปีีงบประมาณ พ.ศ. 2558
• หลัักสููตรวิิทยาการการจััดการสาหรัับนัักบริิหารระดัับสููง คณะรััฐประศาสนศาสตร์์ (วบส.) รุ่่�นที่่� 1 สถาบัันพััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA)
วััน เดืือน ปีี ที่่� ได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
31 มกราคม 2565 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่่ง 2 เดืือน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
พ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ บมจ. ทางยกระดัับดอนเมืือง
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบาด์์ แอนด์์ บีียอนด์์
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การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
ธ.ค. 2561 - ก.ย. 2564 กรรมการ บมจ. ปตท.
เม.ย. 2560 - ก.ย. 2564 กรรมการ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ก.พ. 2559 - ธ.ค. 2561 กรรมการ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2564 รองปลััดกระทรวงการคลััง
ก.ค. 2557 - ก.ค. 2561 กรรมการ การยาสููบแห่่งประเทศไทย
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นางพัณณรัชต์ บรรพโต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
อายุ : 58 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท ด้้านบริิหารธุุรกิิจ สาขาการเงิิน University of Texas at Arlington ประเทศสหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี สถิิติิศาสตร์์บััณฑิิต คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
1 ก.พ. 2552 - ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2552 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายบริิหารกองทุุน บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ก.พ. 2544 - ก.ย. 2547 ผู้้�จััดการกองทุุนอาวุุโสกลุ่่�มบริิหารตราสารหนี้้� บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด 
กรรมการ บริิษััท ที่่�ปรึึกษา เอ็็มเอฟซีี จำกััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

-
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นายชาคริต พืชพันธ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
อายุ : 60 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท MBA สาขา การเงิินการธนาคารระหว่่างประเทศ Birmingham University, UK
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
ต.ค. 2560 - ปััจจุุบััน
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายบริิหารกองทุุน บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
มิิ.ย. 2554 - ก.ย. 2560 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตราสารทุุน บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ต.ค. 2546 -  พ.ค. 2554 ผู้้�จััดการกองทุุนอาวุุโส กลุ่่�มตราสารทุุน บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
ส.ค. 2545 - ก.ย. 2546 ผู้้�อำนวยการฝ่่ายวิิจััย บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ก.พ. 2545 - ก.ค.  2545 ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายวิิจััย บริิษััทหลัักทรััพย์์ ซิิกโก้้ จำกััด
มิิ.ย.  2543 - ธ.ค.  2544 ผู้้�อำนวยการฝ่่ายวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ในประเทศ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอสจีี สิินเอเซีีย จำกััด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
อายุ : 55 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
การอบรม
• ผู้้�วางแผนการลงทุุน ( Investment Planner) ภาควิิชาการธนาคารและการเงิิน คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ผู้้�แนะนำการลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ จััดโดย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
• นัักวางแผนทางการเงิิน (Thai Financial Planner Program : TFP) สถาบัันพััฒนาความรู้้�ตลาดทุุน - ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
1 ม.ค. 2563 - ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2557 - 1 ม.ค. 2563
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการ กองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2550 - 2556
ผู้้�อำนวยการพััฒนาธุุรกิิจอาวุุโส ฝ่่ายการตลาดกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2548 - 2550
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการอาวุุโส สายงานการตลาดกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2546 - 2548
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ สายงานการตลาดกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2543 - 2546
ผู้้�จััดการส่่วน ฝ่่ายกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กสิิกรไทย จำกััด
2542 - 2543
ผู้้�ชำนาญการชั้้�นพิิเศษ ฝ่่ายกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ ธนาคารกรุุงเทพ จำกััด (มหาชน)
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี
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นายกิตติคม สุทธิวงศ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน
อายุ : 57 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท ด้้านบริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการเงิิน-การธนาคาร มหาวิิทยาลััยเซนต์์จอห์์น
• ปริิญญาตรีี ด้้านบริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการตลาด มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
การอบรม
• ประกาศนีียบััตร การบริิหารเศรษฐกิิจสาธารณะสำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 12 จััดโดยสถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม (นมธ. 6) จััดโดยสำนัักงานศิิษย์์เก่่าสััมพัันธ์์
• ผู้้�แนะนำการลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ จััดโดยสำนัักงาน ก.ล.ต.
• ผู้้�วางแผนการลงทุุน จััดโดยสำนัักงาน ก.ล.ต.
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
มีี.ค. 2564 – ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2562 - ก.พ. 2564
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายลููกค้้าสถาบััน บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2562 - 2563
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายลููกค้้าธนาคารออมสิิน บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2554 - 2562
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่าย Private Wealth บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2540 - 2544
หััวหน้้าส่่วนการตลาด สำนัักบริิการตลาดทุุน ธนาคาร กรุุงไทย จำกััด (มหาชน)
2535 - 2539
หััวหน้้าแผนก ปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ ธนาคาร กรุุงไทย จำกััด (มหาชน)
2533 - 2534
ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าแผนก ปริิวรรตเงิินตราต่่างประเทศ ธนาคาร กรุุงไทย จำกััด (มหาชน)
2531 - 2532
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายการธนาคารต่่างประเทศ ธนาคาร กรุุงไทย จำกััด (มหาชน)
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
2562 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษา สมาคมกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2554-2562
ที่่�ปรึึกษาสมาคมกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
2552 - เม.ย. 2554
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ สายงานกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย
ที่่�ปรึึกษาสมาคมกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
2549 - 2552
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย
คณะกรรมการสมาคมกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
2545 - 2549
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงไทย
คณะกรรมการสมาคมกองทุุนสำรองเลี้้�ยงชีีพ
2530 - 2531
เจ้้าหน้้าที่่�วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ บริิษััทเงิินทุุนหลัักทรััพย์์อิินเตอร์์เครดิิตแอนด์์ทรััสต์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี
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ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
อายุ : 62 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาเอก ด้้านเศรษฐศาสตร์์ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่่�ปุ่่�น
• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์มหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตร์์บััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่่�นที่่� 99/2012 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร COSO: Enterprise Risk Management จััดโดยสมาคมผู้้�ตรวจสอบภายในแห่่งประเทศไทย (สตท.)
• หลัักสููตร Applied General Equilibrium จััดโดยสถาบััน Center for World Food Studies (CWFS) ประเทศเนเธอร์์แลนด์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
2555 - ปััจจุุบััน
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2548 - ปััจจุุบััน
กรรมการคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2548 - 2554
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง บมจ.หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2544 - 2547
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายวิิจััยและกลยุุทธ์์ สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวนริศรา อมาตยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
อายุ : 56 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• Master of Public Administration, University of Southern California, Los Angeles, California, USA
• ปริิญญาตรีี ด้้านบริิหารุุรกิิจบััณฑิิต สาขาการตลาด มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
การอบรม
• กฎหมายเกี่่�ยวกัับกองทุุนรวมและกองทุุนส่่วนบุุคคล
• Preparation course for “The Essence of Derivative The Products Pricing”
• หลัักเกณฑ์์ และข้้อควรรู้้�เกี่่�ยวกัับ Derivative  Transactions
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
ปััจจุุบััน
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายวางแผนการลงทุุนส่่วนบุุคคล บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน/ ที่่�ผ่่านมา
2539 - 2541
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการฝ่่ายลููกค้้าส่่วนบุุคคล บมจ. หลัักทรััพย์์ ซีีมิิโก้้
2535 - 2539
ผู้้�จััดการส่่วนลููกค้้ารายใหญ่่ บมจ. เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ธนสยาม
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
2559 - 2561
Senior Vice President, Head of Marketing Group บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ทาลิิส จำกััด
2541 - 2552
ผู้้�อำนวยการฝ่่ายบริิหารตััวแทน บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กรุุงศรีี จำกััด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี
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นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ : 50 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (MBA) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี พาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี (การเงิินและการธนาคาร) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิทยาการจััดการ (การบััญชีี) มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
การอบรม
• หลัักสููตร CFO Refresher รุ่่�นที่่� 2/2564 จััดโดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่่�นที่่� 19/2558 จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการบริิหารความเสี่่�ยง (ขั้้�น Advance) – COSO ERM 2017 รุ่่�นที่่� 2/2563 จััดโดยสภาวิิชาชีีพ บััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Beyond Treasury Management รุ่่�นที่่� 2/63 จััดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Corporate Finance รุ่่�นที่่� 3/2562 จััดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตรบััญชีีบริิหารเพื่่�อการวางแผนและตััดสิินใจ รุ่่�นที่่� 3/2562 จััดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในพระบรมราชููปถััมภ์์
• หลัักสููตร Corporate Secretary Program ปีี 2539 จััดโดยสถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
1 ก.พ. 2562 - ปััจจุุบััน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2556 - 31 ม.ค. 2562 ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
2554 - 2556
ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี จำกััด 
ปััจจุุบััน
กรรมการบริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

-
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวพรพิมล จิรฐิติวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
อายุ : 46 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (การบััญชีี) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจ (การบััญชีี) มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
การอบรมการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
2555 - ปััจจุุบััน
ผู้้�ช่่วยผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายบััญชีีและการเงิินบริิษััท บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียนในประเทศไทย) / ปััจจุุบััน
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี

-

-
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นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
อายุ : 41 ปี

สััญชาติิ : ไทย
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรม
• หลัักสููตร Certificate in International Trade Law and Dispute Resolutions จััดโดยเนติิบััณฑิิตยสภา
• หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP 73/2016) จััดโดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตร Certificate in Corporate Development Program จััดโดยสมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตรทนายความผู้้�ทำคำรัับรองลายมืือชื่่�อและเอกสาร จััดโดยสภาทนายความ ในพระบรมราชููปถััมภ์์
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ปััจจุุบััน
มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายกฎหมาย และเลขานุุการบริิษััท บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน / ที่่�ผ่่านมา
2553 - 2557
ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายกฎหมาย และเลขานุุการบริิษััท บมจ. หลัักทรััพย์์ พาย
2548 - 2553
ผู้้�จััดการ ฝ่่ายกฎหมาย และเลขานุุการบริิษััท บมจ. หลัักทรััพย์์ บีีฟิิท
2545 - 2548
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายกฎหมาย และผู้้�ช่่วยเลขานุุการบริิษััท บมจ. แอ๊๊ดวานซ์์ อะโกร
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ปััจจุุบััน

-

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในกิิจการอื่่�น (ที่่�มิิใช่่บริิษััทจดทะเบีียน) / ที่่�ผ่่านมา
ม.ค. 2563 - ก.พ. 2563 ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายกฎหมาย บริิษััทหลัักทรััพย์์ เคพีีเอ็็ม จำกััด
2561 - 2562
กรรมการ บริิษััท ฮาตาริิ ไวร์์เลส จำกััด
2557 - 2562
ผู้้�อำนวยการ ฝ่่ายกฎหมาย บมจ. หลัักทรััพย์์ คิิงส์์ฟอร์์ด
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััท

ไม่่มีี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นในบริิษััทของกรรมการและผู้้�บริิหารในปีี 2564
รายชื่่�อ

การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ในปีี 2564
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

1. ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

2. ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

60,060
-

60,060
-

3. นายสดาวุุธ เตชะอุุบล
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

4. พลเอก เลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

5. นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

6. ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

7. นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

8. นายมงคล ลีีลาธรรม
(ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 10 ก.พ. 65)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

9. นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

10. นายบิิน วีีริิงกา
(ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 21 ธ.ค. 64)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

11. นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

12. นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�
(ดำรงตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 13 ม.ค. 64)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. นายสิิทธิิรััตน์์ ดุุรงคมาศ
(ดำรงตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิ.ย. 64)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
14. นายจุุมพล ริิมสาคร
(ดำรงตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 31 ม.ค. 65)
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
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รายชื่่�อ

191

การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�น
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่�ถืือ
ในปีี 2564
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

15. นางพััณณรััชต์์ บรรพโต
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

16. นายชาคริิต พืืชพัันธ์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

17. นายประสิิทธิ์์� พรปฏิิมากร
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

18. นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

19. ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

20. นางสาวนริิศรา อมาตยกุุล
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

21. นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี
คู่่�สมรสและบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ

-

-

-

192

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริิษััทย่่อย
บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการ
บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ บริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี
กองทุุน เอ็็มเอฟซีี
จำำ�กััด
จำำ�กััด

รายชื่่�อ

1. ดร. ณรงค์์ชััย อััครเศรณีี

I, V

-

-

2. ดร. โชคชััย อัักษรนัันท์์

II, V

-

-

3. นายสดาวุุธ เตชะอุุบล

III, IV

-

-

4. พลเอกเลิิศรััตน์์ รััตนวานิิช

IV

-

-

5. นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา

IV, VI

-

-

6. ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์

V

-

-

7. นางสาวจุุฬารััตน์์ สุุธีีธร

IV

-

-

8. นายมงคล ลีีลาธรรม
(ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 10 ก.พ. 65)

IV, VI

-

-

9. นายเทอดธรรม สุุวิิชาวรพัันธุ์์�

IV

-

-

10. นายบิิน วีีริิงกา
(ลาออกเมื่่�อวัันที่่� 21 ธ.ค. 64)

V

-

-

IV, A

IV

IV

12. นางพััชลีีพร วรวิิบููลย์์สวััสดิ์์�
(ดำรงตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 13 ม.ค. 64)

IV

-

-

13. นายสิิทธิิรััตน์์ ดรงคมาศ
(ดำรงตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 2 มิิ.ย. 64)

IV

-

-

14. นายจุุมพล ริิมสาคร
(ดำรงตำแหน่่งเมื่่�อวัันที่่� 31 ม.ค. 65)

V

-

-

15. นางพััณณรััชต์์ บรรพโต

C

IV

IV

16. นายชาคริิต พืืชพัันธ์์

C

-

-

11. นายธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์

หมายเหตุุ :
I =
IV =
A =
D =
F =

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
เลขานุุการบริิษััท
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำบััญชีี

II
V
B
E

=
=
=
=

รองประธานกรรมการ
III = ประธานคณะกรรมการบริิหาร
กรรมการอิิสระ
VI = กรรมการบริิหาร
รองกรรมการผู้้�จััดการ
C = ผู้้�บริิหาร    
ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน
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บริิษััทย่่อย

บมจ. หลัักทรััพย์์จััดการ
บริิษััท เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ บริิษััท ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี
กองทุุน เอ็็มเอฟซีี
จำำ�กััด
จำำ�กััด

รายชื่่�อ

17. นายประสิิทธิ์์� พงษ์์ปฏิิมากร

C

-

-

18. นายกิิตติิคม สุุทธิิวงศ์์

C

-

-

19. ดร. เจริิญชััย เล็็งศิิริิวััฒน์์

C

-

-

20. นางสาวนริิศรา อมาตยกุุล

C

-

-

21. นายอนุุพงษ์์ จัันทร์์จิิเรศรััศมีี

C, E

IV

IV

22. นางสาวพรพิิมล จิิรฐิิติิวงศ์์

F

-

-

23. นางสาวศศิิวิิมล สิิงห์์เงิิน

D

-

-

หมายเหตุุ :
I =
IV =
A =
D =
F =

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้้�จััดการ
เลขานุุการบริิษััท
ผู้้�ควบคุุมดููแลการทำบััญชีี

193

II
V
B
E

=
=
=
=

รองประธานกรรมการ
III = ประธานคณะกรรมการบริิหาร
กรรมการอิิสระ
VI = กรรมการบริิหาร
รองกรรมการผู้้�จััดการ
C = ผู้้�บริิหาร    
ผู้้�รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน

194

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
			

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
ชื่่�อ :   นายกฤษฎา ฉััตรบรรยง (เป็็นพนัักงานบริิษััท)
ตำแหน่่ง :
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีและสารสนเทศ
คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา :
2544
ปริิญญาโท วิิทยาศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่่�อการบััญชีี (AIS)
คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
2537
ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย

ประสบการณ์์การทำำ�งาน :
เม.ย. 48 - ปััจจุุบััน
ม.ค. 63 - ปััจจุุบััน
พ.ค. 62 - ธ.ค. 62
เม.ย. 48 - พ.ค. 62

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีและสารสนเทศ
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ผู้้�อำนวยการอาวุุโส ฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน

ก.ย. 37- มีี.ค. 48
2541 - มีี.ค. 48

สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ฝ่่ายกำกัับธุุรกิิจจััดการลงทุุน
รัับผิิดชอบงานตรวจสอบการดำเนิินงานของบริิษััทที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจจััดการลงทุุน
ผู้้�ตรวจสอบอาวุุโส ฝ่่ายตรวจสอบและคดีี
รัับผิิดชอบงานตรวจสอบการกระทำไม่่เป็็นธรรมในธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
ผู้้�ตรวจสอบ ฝ่่ายกำกัับธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
รัับผิิดชอบงานตรวจสอบการดำเนิินงานของบริิษััทที่่�ได้้รัับใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจหลัักทรััพย์์

2539 - 2541
2537 - 2539
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หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบกำหนดวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึึงวางแผนการตรวจสอบประจำปีี
รวมถึึงงบประมาณที่่�ใช้้ประจำปีี และรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามแผนการตรวจสอบและงานที่่�ได้้รัับมอบหมายตามหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ 
เพื่่�อสนัับสนุุนการดำเนิินงานของบริิษััทให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�กำหนดไว้้ในด้้านการตรวจสอบภายใน ด้้วยการให้้ความมั่่�นใจและคำปรึึกษาอย่่าง
เป็็นอิิสระและเที่่�ยงธรรม ในแนวทางที่่�มุ่่�งการเพิ่่�มคุุณค่่าและการปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงานให้้มีีประสิิทธิิภาพ โดยนำมาตรฐาน ข้้อกำหนด และวิิธีีการ
ที่่�เป็็นระบบมาใช้้ในการประเมิินและปรัับปรุุงประสิิทธิิผลของกระบวนการต่่าง ๆ ทั้้�งการควบคุุมภายใน การปฏิิบััติิตามข้้อกำหนด  โดยประสาน
งานร่่วมมืือกัับฝ่่ายงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง และฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน เป็็นต้้น

หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
มีีหน้้าที่่รั� บผิ
ั ดิ ชอบในการกำกัับดูแู ลการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ นโยบาย และข้้อกำหนด
ของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย หรืือหน่่วยงานทางการอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท และรายงานผลการปฏิิบััติิงานตามแผนการกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ
บริิษััทได้้อนุุมััติิคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน (Compliance Manual) โดยกำหนดให้้คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร  และพนัักงานต้้องปฏิิบััติิให้้ถููกต้้อง
ตามกฎหมาย รวมถึึงมีีการสื่่�อสารกัับพนัักงานให้้ตระหนัักว่่าพนัักงานทุุกคนมีีหน้้าที่่แ� ละความรัับผิดิ ชอบในการศึึกษาและทำความเข้้าใจในกฎหมาย
และกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้องในงานที่่�รัับผิิดชอบ และปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องครบถ้้วนอย่่างเคร่่งครััด
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
• 	ที่่�ดิิน อาคาร และอุุปกรณ์์
สำำ�นัักงาน

ที่่�ตั้้�ง

ผู้้�ให้้เช่่า

ค่่าเช่่าปีี 2564
(บาท)

สำนัักงานใหญ่่

ชั้้�น จีี และชั้้�น 21 - 23 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์
เลขที่่� 199 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย เดอะคอลััมน์์
กรุุงเทพมหานคร 10110

สาขาแจ้้งวััฒนะ
จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 27
พฤศจิิกายน 2551

เลขที่่� 99,99/9 หมู่่�ที่่� 2 อาคารเซ็็นทรััล แจ้้งวััฒนะ ชั้้�น 4 บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด  2,887,483.71
ห้้องที่่� 405 ถนนแจ้้งวััฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอ
(มหาชน)
ปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120

สาขาขอนแก่่น
จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 18 ตุุลาคม
2556

เลขที่่� 123 อาคารศููนย์์อาหารและบริิการ 1
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
(คอมเพล็็กซ์์) มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ชั้้�น 1 ห้้องที่่� 1149
ถนนมิิตรภาพ ตำบลในเมืือง อำเภอเมืืองขอนแก่่น
จัังหวััดขอนแก่่น 40002

602,261.63

สาขาเชีียงใหม่่
จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 17 มีีนาคม
2557

อาคารจอดรถถนนสุุเทพ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ (S1)
ชั้้�น 1 มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่ ห้้องเลขที่่� 3 ซอยหมู่่�บ้้าน
ทั่่�วไป ถนนสุุเทพ ตำบลสุุเทพ อำเภอเมืือง จัังหวััด
เชีียงใหม่่ 5020

มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่

1,014,059.85

คุุณมาลีี ศิิริิวจนา

530,434.53

สาขาระยอง
เลขที่่� 356/15 ถนนสุุขุุมวิิท ตำบลเนิินพระ อำเภอเมืือง
จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 27 พฤษภาคม ระยอง จัังหวััดระยอง 21000
2558
สาขาปิ่่�นเกล้้า
จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม
2558

33,408,291.55

เลขที่่� 7/222 อาคารเซ็็นทรััลพลาซา ปิ่่�นเกล้้าชั้้�น 4 ห้้อง บริิษััท เซ็็นทรััลพััฒนา จำกััด  4,566,262.38
เลขที่่� 426/1 ถนนบรมราชชนนีี แขวงอรุุณอมริินทร์์ เขต (มหาชน)
บางกอกน้้อย กรุุงเทพมหานคร 10700

สาขาหาดใหญ่่
เลขที่่� 18 และ 20 ถนนจุุติิอนุุสรณ์์ ตำบลหาดใหญ่่
จััดตั้้�งเมื่่�อวัันที่่� 15 พฤษภาคม อำเภอหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา 90110
2560

คุุณกานดา โฆษิิตสถาพรกิิจ

375,720.75

• บริิษัทั ได้้ให้้บริิษัทั ย่่อย ได้้แก่่ บริิษัทั เอ็็มเอฟ โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กัดั และบริิษัทั ที่่�ปรึึกษาเอ็็มเอฟซีี จำำ�กัดั ใช้้สำำ�นักั งาน
ของบริิษััทเป็็นที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่ โดยไม่่มีีการจ่่ายค่่าเช่่า
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เอกสารแนบ 5

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
			

วััตถุุประสงค์์

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ประกอบด้้วย กระทรวงการคลััง ธนาคารออมสิิน บริิษััท
คัันทรี่่� กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด (มหาชน) และเป็็นบริิษััทจััดการกองทุุนบริิษััทเดีียวที่่�จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษััทจึึงให้้ความ
สำคััญกัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยยึึดมั่่�นในอุุดมการณ์์ซึ่่�งได้้ถืือปฏิิบััติิสืืบเนื่่�องกัันมาเป็็นเวลานานภายใต้้กรอบจรรยาบรรณที่่�มีีการพััฒนา
ให้้เหมาะสมกัับความเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่�อเสริิมสร้้างให้้บริิษััทมีีระบบการบริิหารกิิจการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ สามารถปรัับตััวให้้
เหมาะสมกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพธุุรกิิจ และมีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับผู้้�คนรอบข้้าง เพื่่�อให้้บริิษััทมีีผลประกอบการที่่�ดีีในระยะยาว  สร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย เพื่่�อให้้ประโยชน์์ในการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน โดยถืือแนวทางปฏิิบััติิตามข้้อพึึง
ปฏิิบััติิที่่�ดีีสำหรัับกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
สำหรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Company, 2012) ตามแนวทางที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยกำหนด และหลัักการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษัทั จดทะเบีียนปีี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies,
2017) ตามแนวทางที่่�สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด โดยบริิษััทได้้เปิิดเผยข้้อมููลในเรื่่�องต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถือื หุ้้�น ผู้ล้� งทุุนและผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่ายผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น ในรายงานประจำปีี แบบ 56-1 และเว็็บไซต์์ของบริิษัทั เพื่่อ� อำนวยความสะดวก
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่าย และหลากหลายช่่องทางมากขึ้้�น
คณะกรรมการได้้กำหนดให้้คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีมีีการทบทวนนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการอย่่างสม่่ำเสมอ
ทุุกปีีเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน เพื่่�อครอบคลุุมในประเด็็นต่่าง ๆ อาทิิ สิิทธิิมนุุษยชน แรงงาน
สุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยในการทำงาน การรัักษาความปลอดภััย สิ่่�งแวดล้้อม ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การใช้้ข้้อมููลภายใน
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น การควบคุุมภายใน และการเปิิดเผยข้้อมููล เป็็นต้้น โดยนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการจะต้้องนำไปสู่่�ผล
(governance outcome) ดัังต่่อไปนี้้�
1. สามารถแข่่งขัันได้้และมีีผลประกอบการที่่�ดีีโดยคำนึึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with
long-term perspective)
2. ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Ethical and responsible
business)
3. เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม และพััฒนาหรืือลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Good corporate citizenship)
4. สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลง (Corporate resilience)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

หลัักปฏิิบััติิสำำ�หรัับคณะกรรมการ 8 หลััก
หลัักปฏิิบัติั ิ 1		 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่า
											 ให้้กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
											 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
คณะกรรมการเข้้าใจบทบาทและตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำองค์์กร  โดยมีีบทบาทหน้้าที่่�ในการกำหนดกลยุุทธ์์ ทิิศทาง
เป้้าหมาย และนโยบายในการในดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั  บนพื้้น� ฐานของความรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม และสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การอย่่าง
ยั่่�งยืืน โดยมีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบดัังนี้้�
1. กำกัับดููแลให้้องค์์กรมีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี โดยมีีการกำหนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์ เป้้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ
โดยมีีการทบทวนเป็็นประจำทุุกปีี รวมทั้้�งมีีกระบวนการในการติิดตาม ประเมิินผล และดููแลการรายงานผลการดำเนิินงาน
2. เป็็นผู้้�นำและขัับเคลื่่�อนในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยกำกัับดูแู ลให้้บริิษัทั สามารถแข่่งขัันได้้และมีีผลประกอบการ
ที่่�ดีีโดยคำนึึงถึึงผลกระทบในระยะยาว  ประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม เคารพสิิทธิิและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ดำเนิินงานโดยคำนึึงถึึงประโยชน์์และผลกระทบที่่�มีีต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และให้้บริิษััทสามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปััจจััย
การเปลี่่�ยนแปลง
3. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง และรอบคอบ (Duty of Care) ซื่่�อสััตย์์
สุุจริิตเพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย (Duty of Loyalty) ปฏิิบััติิตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
ข้้อบัังคัับ  มติิคณะกรรมการ  และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (Duty of Obedience) และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน โปร่่งใส และทัันเวลา (Duty of Disclosure)
4. แบ่่งแยกหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบให้้กรรมการผู้้�จััดการและฝ่่ายจััดการอย่่างชััดเจน ตลอดจนติิดตามดููแลให้้กรรมการผู้้�จััดการและ
ฝ่่ายจััดการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
หลัักปฏิิบััติิ 2 	กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน
											 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
บริิษัทั ยึึดมั่่น� ในการดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักจริิยธรรมและการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดี ควบคู่่�
ี
ไปกัับการรัับผิดิ ชอบต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
เพื่่�อนำไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยคณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ในการดููแลให้้วััตถุุประสงค์์ นโยบาย เป้้าหมาย และงบประมาณของบริิษััท
สอดคล้้องกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้กิิจการ ลููกค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสัังคมโดยรวม รวมทั้้�งกำกัับดููแลให้้ฝ่่ายจััดการจััดทำกลยุุทธ์์และ
แผนงานให้้สอดคล้้องกัับวัตั ถุุประสงค์์ นโยบาย และเป้้าหมายหลัักของบริิษัทั โดยมีีการนำนวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ให้้เหมาะสมและปลอดภััย
ตลอดจนคำนึึงถึึงโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล
											 (Strengthen Board Effectiveness)

1. โครงสร้้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�กำหนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ  ในเรื่่�องจำนวนกรรมการ สััดส่่วนของกรรมการอิิสระ กรรมการ
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร  และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งประเมิินความหลากหลายทางทัักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่่�อให้้
คณะกรรมการของบริิษััทมีีคุุณสมบััติิที่่�หลากหลาย ทั้้�งในด้้านความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ ประสบการณ์์ ความสามารถเฉพาะด้้าน อายุุ  และเพศ
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เพื่่อ� ให้้มีอี งค์์ประกอบที่่�เหมาะสมกัับลักั ษณะการประกอบธุุรกิิจ สอดคล้้องกัับทิศิ ทางและกลยุุทธ์์ในการดำเนิินธุุรกิิจ นอกจากนั้้น� เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการของบริิษััทเป็็นไปอย่่างเต็็มที่่�และมีีประสิิทธิิภาพ บริิษััทยัังได้้จำกััดจำนวนบริิษััทจดทะเบีียนที่่�กรรมการแต่่ละคนจะ
ดำรงตำแหน่่งเป็็นกรรมการแต่่ละรายไว้้ที่่�ไม่่เกิิน 5 บริิษััท
นโยบายส่่งเสริิมการถ่่วงดุุลคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีการตรวจสอบถ่่วงดุุลคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการจึึงควรกำหนดให้้โครงสร้้างกรรมการมีีลัักษณะ
ดัังต่่อไปนี้้�
(1) มีีกรรมการอิิสระไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้้�งหมด แต่่ต้้องไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
(2) มีีประธานกรรมการเป็็นกรรมการอิิสระ ในกรณีีที่่�ประธานกรรมการไม่่ใช่่กรรมการอิิสระ คณะกรรมการจะดำเนิินการจััดให้้
องค์์ประกอบของคณะกรรมการมีีสัดส่
ั ว่ นของกรรมการอิิสระมากกว่่าร้้อยละ 50 หรืือแต่่งตั้้ง� กรรมการอิิสระท่่านหนึ่่ง� ร่่วมพิิจารณา
กำหนดวาระการประชุุมคณะกรรมการ
(3) ประธานกรรมการไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัับกรรมการผู้้�จััดการ
คุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ
บริิษััทกำหนดให้้กรรมการอิิสระจะต้้องมีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ขั้้�นต่่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ที่่� ทจ.
39/2559 เรื่่�องการขออนุุญาตและการอนุุญาตให้้เสนอขายหุ้้�นที่่�ออกใหม่่ (รวมถึึงฉบัับแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ดัังนี้้�
(1) ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้� ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
(2) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของ
บริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท
เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ ทั้้�งนี้้� ลัักษณะ
ต้้องห้้ามดัังกล่่าวไม่่รวมถึึงกรณีีที่่�กรรมการอิิสระเคยเป็็นข้้าราชการ หรืือที่่�ปรึึกษา ของส่่วนราชการซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท
(3) ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมาย ในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง
และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการ
เสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
(4) ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของ
บริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีี
อำนาจควบคุุมของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจ
ควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการ
อิิสระ
ความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจตามวรรคหนึ่่�ง รวมถึึงการทำรายการทางการค้้าที่่�กระทำเป็็นปกติิเพื่่�อประกอบกิิจการ  การเช่่าหรืือให้้
เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ หรืือการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน ด้้วยการรัับหรืือให้้กู้้�ยืืม
ค้้ำประกััน การให้้สิินทรััพย์์เป็็นหลัักประกัันหนี้้�สิิน รวมถึึงพฤติิการณ์์อื่่�นทำนองเดีียวกััน ซึ่่�งเป็็นผลให้้บริิษััท หรืือคู่่�สััญญามีีภาระ
หนี้้ที่่� ต้� อ้ งชำระต่่ออีีกฝ่่ายหนึ่่ง�  ตั้้�งแต่่ร้อ้ ยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่มี� ตัี วั ตนสุุทธิิของบริิษัทั หรืือตั้้ง� แต่่ 20 ล้้านบาทขึ้้น� ไป แล้้วแต่่จำนวน
ใดจะต่่ำกว่่า ทั้้�งนี้้� การคำนวณภาระหนี้้�ดัังกล่่าวให้้เป็็นไปตามวิิธีีการคำนวณมููลค่่าของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตามประกาศ
คณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนว่่าด้้วยหลัักเกณฑ์์ในการทำรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน โดยอนุุโลม แต่่ในการพิิจารณาภาระหนี้้�ดัังกล่่าว 
ให้้นัับรวมภาระหนี้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่าง 1 ปีีก่่อนวัันที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบุุคคลเดีียวกััน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(5) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััท
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำนัักงานสอบบััญชีี ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุมของบริิษััทสัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
(6) ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใด ๆ ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับ
ค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำนาจควบคุุม
ของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำนาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้เป็็นกรรมการอิิสระ
(7) ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็นตััวแทนของกรรมการของบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
(8) ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีี
นััยในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือนประจำ หรืือถืือหุ้้�นเกิิน
ร้้อยละ 1 ของจำนวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขััน
ที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
(9) ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใดที่่�ทำให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำเนิินงานของบริิษััท

2. การสรรหาและการแต่่งตั้้�งกรรมการ
การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการ
คณะกรรมการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนให้้ทำหน้้าที่่�ในการกำหนดหลัักเกณฑ์์หรืือวิิธีีการสรรหากรรมการ
ให้้มีคว
ี ามโปร่่งใส และพิิจารณาความหลากหลายทางทัักษะ (Board Skill Matrix) เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการของบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีคุุี ณสมบััติิ
ครบถ้้วนและไม่่มีลัี กั ษณะต้้องห้้ามตามที่่ก� ฎหมายกำหนด รวมทั้้ง� มีีคุุณสมบััติที่่ิ ห� ลากหลาย ทั้้�งในด้้านความรู้้� ความเชี่่ย� วชาญ ประสบการณ์์ ความ
สามารถเฉพาะด้้าน อายุุ และเพศ ที่่�จำเป็็นต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยไม่่จำกััดหรืือแบ่่งแยกในเรื่่�องสััญชาติิ เชื้้�อชาติิ
ศาสนา อายุุ  เพศ ประเทศต้้นกำเนิิด วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียม เป็็นต้้น โดยในการสรรหาอาจว่่าจ้้างบริิษััทที่่�ปรึึกษา หรืือพิิจารณารายชื่่�อ
จากฐานข้้อมููลกรรมการ (Director Pool) เพื่่�อเสนอผู้้�ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมต่่อคณะกรรมการและ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
การคััดเลืือกกรรมการ ให้้คำนึึงถึึงองค์์ประกอบหลัักดัังต่่อไปนี้้�
(1) มีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ (Integrity and Accountability) ความเข้้าใจในบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ และมีีความ
เป็็นมืืออาชีีพ รวมทั้้�งสามารถจััดสรรเวลาในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเพีียงพอ
(2) มีีความรู้้�ความชำนาญเฉพาะด้้านที่่ส่� ง่ เสริิมการทำหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ รวมทั้้ง� การกำกัับดูแู ลให้้มีกี ารปฏิิบัติั ิ
ตามนโยบายและกลยุุทธ์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล เช่่น ด้้านการกำหนดวิิสััยทััศน์์และกลยุุทธ์์ ด้้านเศรษฐศาสตร์์ ด้้านบััญชีีและ
การเงิิน ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง ด้้านการบริิหารทรััพยากรมนุุษย์์ ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(3) ผ่่านการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องกรรมการที่่�สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
รัับรอง หรืือหลัักสููตรที่่�จััดโดยสถาบัันส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
(4) ในกรณีีที่่�เป็็นการเสนอชื่่�อกรรมการรายเดิิมให้้ดำรงตำแหน่่งกรรมการต่่ออีีกวาระหนึ่่�ง ให้้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทนพิิจารณาผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของกรรมการรายดัังกล่่าวด้้วย
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การแต่่งตั้้�งกรรมการ
(1) คณะกรรมการจะพิิจารณาคุุณสมบััติแิ ละคััดเลืือกบุุคคลเพื่่อ� เสนอให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเลืือกตั้้ง� หรืือในกรณีีที่่เ� ป็็นการแต่่งตั้้ง� กรรมการ
แทนตำแหน่่งที่่�ว่่างลงเพราะเหตุุอื่่�นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็็นผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้�ง
(2) ให้้ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นเลืือกตั้้ง� กรรมการในการลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้ง� กรรมการให้้ใช้้เสีียงข้้างมาก โดยให้้ถือื ว่่า 1 หุ้้�นมีีเสีียง 1 เสีียง
ในกรณีีลงคะแนนเสีียงเลืือกตั้้�งบุุคคลหลายคนเป็็นกรรมการให้้เสนอชื่่�อบุุคคลเป็็นกรรมการทีีละคน บุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียง
สููงสุุดแต่่ละครั้้�ง เป็็นผู้้�ได้้รับั เลืือกตั้้ง� เป็็นกรรมการ และให้้เลืือกบุุคคลที่่ไ� ด้้รับั การเสนอชื่่อ� เป็็นกรรมการเช่่นนี้้จ� นครบจำนวนกรรมการ
ที่่�จะพึึงมีีหรืือจะพึึงเลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ในกรณีีที่่�มีีบุุคคลซึ่่�งได้้รัับคะแนนเสีียงเท่่ากัันเกิินจำนวนกรรมการที่่�จะพึึงมีี หรืือจะพึึง
เลืือกตั้้�งในครั้้�งนั้้�น ให้้ประธานในที่่�ประชุุมออกเสีียงเพิ่่�มขึ้้�นอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาด
(3) ในการพิิจารณาแต่่งตั้้�งกรรมการกลัับเข้้าดำรงตำแหน่่งอีีกวาระหนึ่่�ง ให้้คณะกรรมการนำผลการปฏิิบััติิงาน จำนวนครั้้�งของ
การเข้้าประชุุม และการมีีส่่วนร่่วมในการประชุุมมาประกอบการพิิจารณาด้้วย
(4) เนื่่อ� งจากบริิษัทั เป็็นบริิษัทั หลัักทรััพย์์ ซึ่่ง� อยู่่�ภายใต้้การกำกัับดูแู ลของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์มีีการกำหนดคุุณสมบััติิของกรรมการที่่�เข้้มงวดกว่่าเกณฑ์์ของกฎหมายว่่าด้้วย
บริิษััทมหาชนจำกััด จึึงทำให้้ในการแต่่งตั้้�งกรรมการแต่่ละคราว  กรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งจะต้้องผ่่านการตรวจสอบและ
การให้้ความเห็็นชอบจากสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ตามหลัักเกณฑ์์ว่่าด้้วยบุุคลากรในธุุรกิิจ
ตลาดทุุนก่่อน จึึงจะสามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นกรรมการของบริิษััทหลัักทรััพย์์ได้้

3. การกำำ�หนดค่่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการมีีสิิทธิิได้้รัับค่่าตอบแทนจากบริิษััทในรููปของเงิินเดืือน เงิินรางวััล เบี้้�ยประชุุม บำเหน็็จ โบนััส หรืือผลประโยชน์์ตอบแทน
ในลัักษณะอื่่น� ตามข้้อบัังคัับหรืือตามที่่ที่่� ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นจะพิิจารณา ซึ่่�งที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นอาจกำหนดเป็็นจำนวนแน่่นอนหรืือวางเป็็นหลัักเกณฑ์์ และ
จะกำหนดไว้้เป็็นคราว ๆ ไป หรืือจะให้้มีีผลตลอดไปจนกว่่าจะมีีการเปลี่่�ยนแปลงก็็ได้้ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทนทำหน้้าที่่ก� ำหนดนโยบายและหลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่อ� ให้้ความเห็็นชอบ และเสนอ
ต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิ โดยโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนจะต้้องมีีความเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและจููงใจให้้คณะกรรมการนำพา
องค์์กรให้้ดำเนิินงานตามเป้้าหมายทั้้ง� ระยะสั้้น� และระยะยาว โดยนำผลการสำรวจค่่าตอบแทนของบริิษัทั จดทะเบีียนและบริิษัทั ในกลุ่่ม� อุุตสาหกรรม
เดีียวกัันมาใช้้ในการประกอบการพิิจารณาด้้วย
นอกจากนั้้�น พนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษััทซึ่่�งได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการมีีสิิทธิิที่่�จะได้้รัับค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ในฐานะที่่�เป็็น
พนัักงานหรืือลููกจ้้างของบริิษััทอีีกต่่างหากด้้วย

4. การกำำ�กัับดููแลนโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่ก� ำกัับดูแู ลให้้มีกี รอบและกลไกในการกำกัับดูแู ลนโยบายและการดำเนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่บ� ริิษัทั
ไปลงทุุนอย่่างมีีนัยั สำคััญ ในระดัับที่่เ� หมาะสมกัับกิจิ การแต่่ละแห่่ง รวมทั้้ง� ดููแลให้้บริิษัทั ย่่อยและกิิจการอื่่�นที่่บ� ริิษัทั ไปลงทุุนมีีความเข้้าใจในนโยบาย
การกำกัับดููแลกิิจการของบริิษััทด้้วย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

5. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการควรจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ประจำปีีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และกรรมการเป็็น
รายบุุคคล เพื่่�อให้้คณะกรรมการได้้วิิเคราะห์์ หาข้้อสรุุป และนำผลการประเมิินไปใช้้ในการพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ต่่อไป โดยเลขานุุการบริิษััท
มีีหน้้าที่่ใ� นการจััดส่ง่ แบบประเมิินให้้กรรมการทุุกคนเพื่่อ� ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยที่่ต� นตำรงตำแหน่่ง
หลัังจากนั้้�นเลขานุุการบริิษััทจะสรุุปผลและนำเสนอผลการประเมิินต่่อคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและคณะกรรมการเพื่่�อทราบ 
ก่่อนนำส่่งผลการประเมิินให้้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่อไป

6. การพััฒนาความรู้้�กรรมการ
บริิษััทสนัับสนุุนการให้้ความรู้้�แก่่คณะกรรมการและกรรมการแต่่ละท่่าน เพื่่�อให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาท หน้้าที่่� ลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจ ตลอดจนสนัับสนุุนให้้กรรมการได้้รัับการสร้้างเสริิมทัักษะและความรู้้�สำหรัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
กรรมการอย่่างสม่่ำเสมอ โดยมีีแนวปฏิิบััติิดัังนี้้�
(1) กรรมการใหม่่ทุุกท่่านจะได้้รับั การปฐมนิิเทศ (Orientation) เพื่่อ� ให้้ทราบข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ก� รรมการ อาทิิ
ประวััติิความเป็็นมา โครงสร้้างการจััดการ โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�น วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และค่่านิิยมของบริิษััท นโยบายการกำกัับดููแล
กิิจการ นโยบายการควบคุุมภายใน นโยบายการใช้้ข้อ้ มููลภายใน นโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ บทบาท หน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบของกรรมการ  ตลอดจนหน้้าที่่�และความรัับผิิดตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยเลขานุุการบริิษััททำหน้้าที่่�
ในการจััดส่่งเอกสารและสรุุปข้้อมููลให้้กรรมการรัับทราบ
(2) บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมกรรมการให้้เข้้ารัับการอบรมเพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการและแผนการพััฒนาและ
เพิ่่�มพููนความรู้้�ให้้แก่่กรรมการ  และกำหนดให้้เปิิดเผยข้้อมููลการเข้้ารัับการพััฒนาและฝึึกอบรมของกรรมการเป็็นรายบุุคคลไว้้ใน
รายงานประจำปีี
(3) บริิษััทสนัับสนุุนให้้กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงเข้้าร่่วมสััมมนาหลัักสููตรที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่� รวมทั้้�งพบปะ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัับคณะกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงขององค์์กรต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ เพื่่�อนำความรู้้�และประสบการณ์์
มาพััฒนาองค์์กรต่่อไป

7. การแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััท
ให้้คณะกรรมการแต่่งตั้้�งเลขานุุการบริิษััทที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�จำเป็็นและเหมาะสมต่่อการสนัับสนุุนการดำเนิินงาน
ของคณะกรรมการ โดยเลขานุุการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ให้้คำแนะนำแก่่คณะกรรมการเกี่่�ยวกัับข้้อกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และระเบีียบปฏิิบััติิต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(2) ดููแลให้้บริิษััทมีีการปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับบริิษััท ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง และหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(3) จััดการประชุุมกรรมการ ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น และประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ตามที่่�กฎหมายและข้้อบัังคัับกำหนด จััดทำและ
เก็็บรัักษารายงานการประชุุม รวมถึึงประสานงานให้้มีีการปฏิิบััติิตามมติิคณะกรรมการหรืือมติิผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(4) ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและรายงานสารสนเทศต่่อหน่่วยงานที่่�กำกัับดููแล
(5) ติิดต่่อสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และหน่่วยงานกำกัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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(6) ส่่งเสริิมให้้มีีการฝึึกอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�กรรมการ ให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของกรรมการใหม่่ และการพััฒนาความรู้้�ของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง
(7) ปฏิิบััติิภารกิิจอื่่�น ๆ ตามที่่�คณะกรรมการมอบหมาย
หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากร
											 (Ensure Effective CEO and People Management)
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการสรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและการบริิหารบุุคลากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�
ดัังต่่อไปนี้้�
1. ดููแลให้้การสรรหาและการพััฒนากรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงให้้มีีความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ และคุุณลัักษณะที่่�
จำเป็็นต่่อการขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�เป้้าหมาย โดยคณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนทำ
หน้้าที่่ส� รรหา คััดเลืือก และเสนอผู้้�ที่่ส� มควรได้้รับั การแต่่งตั้้ง� เป็็นกรรมการผู้้�จัดั การ รวมถึึงการให้้ความเห็็นในการแต่่งตั้้ง� ผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงอื่่�น ๆ ของบริิษััท ซึ่่�งหมายถึึง รองกรรมการผู้้�จััดการ  และผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส โดยจะต้้องพิิจารณาถึึง
ความรู้้� ประสบการณ์์ ความเชี่่�ยวชาญ และปััจจััยด้้านสภาพแวดล้้อม เช่่น แนวโน้้มเศรษฐกิิจ ภาวะอุุตสาหกรรม และการแข่่งขััน
2. ดููแลให้้โครงสร้้างค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููงมีีความเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบ  สอดคล้้องกัับ
ผลการประเมิินการปฏิิบััติิงาน และจููงใจให้้กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารนำพาองค์์กรให้้ดำเนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�น
และระยะยาว  โดยคณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนทำหน้้าที่่�กำหนดนโยบายและ
หลัักเกณฑ์์การจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
3. ติิดตามดููแลการบริิหารและพััฒนาบุุคลากรให้้มีีจำนวน ความรู้้� ทัักษะ ประสบการณ์์ และแรงจููงใจที่่�เหมาะสม
4. จััดทำแผนการสืืบทอดตำแหน่่ง (Succession plan) โดยคณะกรรมการมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
เป็็นผู้้�กำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหาหรืือพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อสืืบทอดตำแหน่่งกรรมการผู้้�จััดการและตำแหน่่งที่่�มีีความ
สำคััญ โดยพิิจารณาจากบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและเหมาะสมในด้้านต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งพััฒนาให้้พนัักงานทุุกคนมีีโอกาส
ขึ้้�นสู่่�ระดัับผู้้�บริิหาร และมีีความพร้้อมในการทดแทนกรณีีตำแหน่่งว่่างลง เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
หลัักปฏิิบััติิ 5	ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
											 (Nurture Innovation and Responsible Business)
เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดัังนี้้�
1. สนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าแก่่ธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อลููกค้้าหรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
2. ติิดตามดููแลให้้ฝ่่ายจััดการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และสะท้้อนอยู่่�ในแผนธุุรกิิจ เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าทุุกฝ่่ายขององค์์กรได้้ดำเนิินการสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมายหลััก และกลยุุทธ์์ของบริิษััท
3. ติิดตามดููแลให้้ฝ่า่ ยจััดการจััดสรรและจััดการทรััพยากรให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยคำนึึงถึึงผลกระทบและ
การพััฒนาทรััพยากรตลอดสายห่่วงโซ่่แห่่งคุุณค่่า (Value Chain) เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

4. กำหนดกรอบการกำกัับดููแลและการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของกิิจการ 
รวมทั้้ง� ดููแลให้้มีกี ารนำเทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่ม� โอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำเนิินงาน การบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ให้้กิจิ การสามารถ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการ
หลัักปฏิิบััติิ 6	ดููแลให้้มีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม
											 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในที่่�จะทำให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีี
ประสิิทธิิผล รวมทั้้�งมีีการปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบดัังนี้้�
1. จััดให้้มีีโครงสร้้างองค์์กรที่่�มีีการแบ่่งแยกงานและหน้้าที่่�อย่่างเหมาะสม ไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับฝ่่ายงานใดหรืือบุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง โดยแบ่่ง
งานของบริิษััทออกเป็็น 4 สายงานหลััก ได้้แก่่ สายกลยุุทธ์์องค์์กร สายการขายและการตลาด สายบริิหารกองทุุน และสายปฏิิบััติิ
การลงทุุน โดยมีีหน่่วยงานกลางที่่�ทำหน้้าที่่�ควบคุุมดููแลและสอบทานระบบควบคุุมภายใน 2 หน่่วยงาน ได้้แก่่ ฝ่่ายตรวจสอบ
กิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ที่่�สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเป็็นอิิสระและขึ้้�นตรง
กัับคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่่�อให้้มีีระบบการสอบทานและถ่่วงดุุล (Check and Balance) ที่่�เหมาะสม และมีีหน่่วยงานที่่�
ควบคุุมดููแลเกี่่�ยวกัับการบริิษััทความเสี่่�ยงโดยเฉพาะ 1 หน่่วยงาน ได้้แก่่ ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งแบ่่งแยกหน้้าที่่�ในการควบคุุม
ภายในของบริิษัทั ออกจากฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติงิ าน อย่่างชััดเจน
2. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อทำหน้้าที่่�สอบทานการดำเนิินงานให้้ถููกต้้องตามนโยบาย ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และหลัักเกณฑ์์
ของบริิษััทและหน่่วยงานกำกัับดููแล ส่่งเสริิมให้้พััฒนาระบบรายงานทางการเงิินและบััญชีีให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้้�ง
สอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน ซึ่่�งประยุุกต์์ใช้้ตามกรอบแนวทางควบคุุมภายในของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้้วยสาระสำคััญ 5 ส่่วน ได้้แก่่ องค์์กร
และสภาพแวดล้้อม การบริิหารความเสี่่ย� ง การควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายบริิหาร ระบบสารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล และ
ระบบการติิดตาม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้บริิษััทมีีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุุมภายในที่่�รััดกุุม เหมาะสม ทัันสมััย และ
มีีประสิิทธิิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ละแสดงความคิิดเห็็นได้้อย่่างเป็็นอิิสระ และรายงานผลต่่อคณะกรรมการ
3. แต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อทำหน้้าที่่�กำหนดนโยบายด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง โดยครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้าน
กลยุุทธ์์ การลงทุุน การปฏิิบััติิงาน การเงิิน การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ การปฏิิบััติิต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�น
ใหม่่ (Emerging Risk) หรืือความเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ที่่�มีีนััยสำคััญต่่อการดำเนิินงานของบริิษััท กำหนดเพดานความเสี่่�ยง (Risk Limit)
อนุุมััติเิ ครื่่�องมืือการบริิหารความเสี่่ย� งของกองทุุนและการปฏิิบัติั งิ าน กำหนดกรอบการประเมิินความเสี่่ย� งของการออกกองทุุนหรืือ
ธุุรกรรมใหม่่ กำหนดแนวทางป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับธุุรกรรมใหม่่ ดููแลและติิดตามความเสี่่�ยงทุุกด้้านของบริิษััทและ
กองทุุน เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั มีีการบริิหารความเสี่่ย� งที่่เ� หมาะสม ซึ่่�งรวมถึึงการประเมิินและการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านการฟอกเงิิน
และการสนัับสนุุนทางการเงิินแก่่การก่่อการร้้าย และรายงานผลต่่อคณะกรรมการ
4. กำกัับดููแลให้้มีีการจััดทำนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น และสื่่�อสารในทุุกระดัับขององค์์กรและต่่อบุุคคล
ภายนอก เพื่่�อให้้เกิิดการนำไปปฏิิบััติิได้้จริิง
5. กำกัับดููแลให้้มีีกลไกในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการดำเนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส และมีีมาตรการในการคุ้้�มครองผู้้�ชี้้�เบาะแส
6. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีจิิตสำนึึกในจริิยธรรมและคุุณธรรม และปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณธุุรกิิจ หลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุน
นโยบายต่่อต้้านการให้้สินิ บนและคอร์์รัปั ชั่่น� นโยบายการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และคู่่�มืือปฏิิบัติั งิ าน (Compliance
Manual) พร้้อมทั้้�งกำกัับดููแลให้้มีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิต
อัันก่่อให้้เกิิดความเสีียหายต่่อบริิษััท
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7. มอบหมายให้้ฝ่่ายจััดการจััดตั้้�งคณะกรรมการนโยบายการลงทุุน (Investment Policy Committee) ทำหน้้าที่่�พิิจารณากำหนด
นโยบายการลงทุุน กลยุุทธ์์การลงทุุนในภาพรวม และแนวทางหรืือทิิศทางการลงทุุนในตราสารประเภทต่่าง ๆ ให้้มีคว
ี ามเหมาะสม
ในการบริิหารกองทุุนต่่าง ๆ โดยฝ่่ายจััดการรายงานผลการดำเนิินงานต่่อคณะกรรมการบริิหารและคณะกรรมการอย่่างสม่่ำเสมอ
8. ติิดตามดููแลให้้มีีการกำหนดและทบทวนขั้้�นตอนการทำงาน (Work Flow) และคู่่�มืือปฏิิบััติิงาน (Work Manual) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
การปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ เป็็นไปอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วนตามขั้้�นตอน และมีีประสิิทธิิภาพ
9. ติิดตามดููแลให้้มีีการจััดฝึึกอบรมพนัักงานอย่่างสม่่ำเสมอ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบััติิงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย
รวมทั้้�งจััดอบรมให้้ความรู้้�ด้้านกฎหมาย ข้้อกำหนด และจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้พนัักงานรัับทราบกฎระเบีียบต่่าง ๆ และ
สามารถนำไปใช้้ได้้อย่่างถููกต้้อง
10. ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� ระหว่่างบริิษัทั กัับฝ่า่ ยจััดการ โดยมีีการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์
อัันมิิควรในทรััพย์์สิิน ข้้อมููล และโอกาสของบริิษััท และการทำธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทในลัักษณะ
ที่่�ไม่่สมควร
11. จััดให้้มีีมาตรการรองรัับความเสี่่�ยงด้้านความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอัันเกิิดจากการชะงัักงัันของธุุรกิิจที่่�สามารถคาดการณ์์ได้้ล่่วงหน้้า
เช่่น การสููญเสีียทรััพยากรบุุคคล ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�บริิหารคนสำคััญหรืือพนัักงานในคราวละจำนวนมาก ๆ พร้้อม ๆ กััน เนื่่�องจาก
พนัักงานยกทีีมลาออกหรืือเกิิดอุุบััติิเหตุุ โดยกำหนดกรอบการบริิหารจััดการ ดัังนี้้�
(ก) มุ่่�งเน้้นการสร้้างบรรยากาศการทำงานที่่�ดีี การให้้ค่่าตอบแทนที่่�จููงใจและสวััสดิิการที่่�ดีี การปลููกฝัังคุุณธรรม ความซื่่�อสััตย์์
ความมีีวิินััย การสร้้างจิิตสำนึึกและทััศนคติิที่่�ดีีต่่อองค์์กร ลููกค้้า และเพื่่�อนร่่วมงาน ส่่งเสริิมและพััฒนาการทำงานเป็็นทีีม
การช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน รวมทั้้�งมีีการโยกย้้ายสัับเปลี่่�ยนพนัักงานเพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลายและพร้้อมที่่�จะ
ทำงานทดแทนกัันได้้
(ข) กำหนดระเบีียบเกี่่�ยวกัับการลาออกจากการเป็็นพนัักงาน ให้้พนัักงานที่่�ประสงค์์จะลาออกจะต้้องแจ้้งให้้บริิษััททราบล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 1 เดืือน
(ค) ในกรณีีที่่บ� ริิษัทั จััดกิจิ กรรมนอกสถานที่่ บ
� ริิษัทั จะต้้องกระจายพนัักงานในส่่วนงานเดีียวกัันให้้อยู่่�ในเที่่ย� วการเดิินทางที่่ต่� า่ งกััน
หรืือโดยสารพาหนะคนละคััน เพื่่�อกระจายความเสี่่�ยง
(ง) กำหนดมาตรการแก้้ปััญหาเพื่่�อให้้บริิษััทสามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การโยกย้้ายพนัักงานที่่�มีีประสบการณ์์
จากหน่่วยงานอื่่น� มาทำงานที่่จ� ำเป็็นและเร่่งด่่วน จััดรับั พนัักงานใหม่่โดยการสรรหาจากฐานข้้อมููลใบสมััคร ประกาศรัับสมััคร 
หรืือจััดหาผ่่านบริิษัทั จััดหางาน จััดจ้า้ งบุุคคลภายนอก (outsource) สำหรัับงานที่่บ� ริิษัทั ไม่่จำเป็็นต้้องดำเนิินการเองหรืือไม่่มีี
ข้้อกำหนดห้้ามมิิให้้บริิษััทจััดการจััดจ้้างบุุคคลภายนอก
12. จััดให้้มีนี โยบายการรัักษาความปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีีและสารสนเทศ ที่่�ได้้จัดั ทำขึ้้น� ตามแนวทางที่่ส� ำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด  และมีีการทบทวนอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง หรืือเมื่่�อมีีความจำเป็็น โดยครอบคลุุม
เรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
(ก) การกำกัับดููแลการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีและสารสนเทศระดัับองค์์กร
(ข) นโยบาย มาตรการ และโครงสร้้างการบริิหารจััดการ
(ค) การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินสารสนเทศและการควบคุุมการเข้้าถึึงข้้อมููลและระบบสารสนเทศ
(ง) การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านการสื่่�อสารข้้อมููลสารสนเทศผ่่านระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ และการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน
(จ) มาตรฐานการควบคุุมอื่่�น ๆ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

13. จััดให้้มีีแผนรองรัับการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง (Business Continuity Plan) โดยจะต้้องมีีการทดสอบการปฏิิบััติิตามแผนและ
ทบทวนแผนอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
หลัักปฏิิบััติิ 7	รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
											 (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
บริิษััทให้้ความสำคััญเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลและสารสนเทศ เนื่่�องจากเป็็นเรื่่�องที่่�มีีผลกระทบต่่อการตััดสิินใจของผู้้�ลงทุุนและผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย จึึงจำเป็็นที่่�จะต้้องมีีการควบคุุมและกำหนดมาตรการในการเปิิดเผยสารสนเทศ ทั้้�งที่่�เป็็นข้้อมููลทางการเงิินและไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน
ให้้ถููกต้้องตามที่่�กฎหมายกำหนด โดยมีีสาระสำคััญครบถ้้วน เพีียงพอ โปร่่งใส เชื่่�อถืือได้้ และทัันเวลา ทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ โดยเปิิดเผย
บนเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์ของบริิษััท นอกจากนั้้�น ยัังได้้จััดตั้้�งหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ทำหน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสาร
กัับนัักลงทุุนสถาบััน ผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งนัักวิิเคราะห์์และหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง อย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม
“ข้้อมููลทางการเงิิน” ได้้แก่่ งบการเงิิน ซึ่่�งประกอบด้้วย ฐานะการเงิินและผลการดำเนิินงาน โดยมีีรายละเอีียดตามมาตรฐานบััญชีี
และเป็็นไปตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและประกาศของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
คำอธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
“ข้้อมููลทั่่�วไปที่่�ไม่่ใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน” ได้้แก่่ ข้้อมููลสำคััญที่่�บริิษััทต้้องเปิิดเผยตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และประกาศของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ เช่่น การเปิิดเผยการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการและผู้้�บริิหาร 
การได้้มาและจำหน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ของบริิษััท รายการระหว่่างบริิษััท บริิษััทในเครืือ นิิติิบุุคคลหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
องค์์ประกอบของคณะกรรมการ  หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร 
ปััจจััยความเสี่่�ยง การกำกัับดููแลกิิจการ เป็็นต้้น
การเปิิดเผยข้้อมููล
1. กำหนดให้้ฝ่่ายจััดการรายงานผลการดำเนิินงานด้้านการเงิินต่่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริิหาร  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็็นประจำ รวมทั้้�งติิดตามดููแลสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำระหนี้้�
2. กำกัับดููแลให้้บริิษััทมีีแผนในการแก้้ไขปััญหาเมื่่�อประสบปััญหาทางการเงิินหรืือมีีแนวโน้้มจะประสบปััญหา หรืือมีีกลไกอื่่�นที่่�จะ
สามารถแก้้ไขปััญหาทางการเงิินได้้ โดยคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเป็็นสำคััญ
3. มอบหมายให้้คณะกรรมการตรวจสอบร่่วมกัับฝ่่ายจััดการ  ผู้้�สอบบััญชีี และผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ ทำการสอบทานและดููแลให้้งบการเงิินระหว่่างกาลหรืือรายงานทางการเงิินอื่่�น ๆ จััดทำและเปิิดเผยอย่่างถููกต้้อง
เพีียงพอ ทัันเวลา และเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. กำหนดนโยบายให้้กรรมการและผู้้�บริิหารต้้องรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตนและบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง ตามหลัักเกณฑ์์
รููปแบบ และวิิธีีการที่่�บริิษััทกำหนด
5. กำหนดนโยบายให้้กรรมการต้้องเปิิดเผยรายงานการซื้้�อขายหรืือการถืือครองหุ้้�นสามััญของบริิษััทของตน คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิิน
ด้้วยกัันฉัันสามีีภรรยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ ตามหลัักเกณฑ์์ รููปแบบ และวิิธีีการที่่�บริิษััทกำหนด และเปิิดเผยจำนวน
หุ้้�นที่่�ถืือ ณ ต้้นปีี สิ้้�นปีี และที่่�มีีการซื้้�อขายระหว่่างปีีไว้้ในรายงานประจำปีี
6. จััดทำรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน และเปิิดเผยไว้้ในรายงานประจำปีี
7. เผยแพร่่หนัังสืือนััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและรายงานประจำปีีภายใน 120 วัันนัับแต่่วัันสิ้้�นสุุดรอบปีีบััญชีี ซึ่่�งรวมถึึงรายงาน
การประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งล่่าสุุด ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
8. เปิิดเผยข้้อมููลต่่อไปนี้้�ไว้้ในรายงานประจำปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
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(ก) ชื่่�อกรรมการ วัันเดืือนปีีที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง บทบาทหน้้าที่่�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย จำนวนครั้้�งของ
การประชุุมและจำนวนครั้้�งของกรรมการแต่่ละคนที่่�เข้้าร่่วมประชุุม และข้้อมููลการเข้้าร่่วมอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�เป็็นรายบุุคคล
(ข) วิิธีกี ารสรรหากรรมการ การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร 
รวมทั้้�งรููปแบบ ลัักษณะ จำนวนค่่าตอบแทนที่่�กรรมการแต่่ละคนได้้รัับ และค่่าตอบแทนรวมของผู้้�บริิหาร
(ค) โครงสร้้างการดำเนิินงาน โครงสร้้างการถืือหุ้้�น การลงทุุนในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม
(ง) ชื่่�อผู้้�สอบบััญชีี ค่่าสอบบััญชีีและค่่าบริิการอื่่�นนอกเหนืือจากค่่าสอบบััญชีี
(จ) นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการและผลการปฏิิบััติิตามนโยบาย
(ฉ) นโยบายด้้านความยั่่�งยืืนและรายงานการพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
9. เปิิดเผยข้้อบัังคัับของบริิษััทไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ช่่องทางการเผยแพร่่ข้้อมููลสารสนเทศของบริิษััท
บริิษััทกำหนดเผยแพร่่ข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่�วไปที่่�มิิใช่่ข้้อมููลทางการเงิิน แก่่ผู้้�ลงทุุน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยการ
จััดกิิจกรรม การจััดทำเอกสารเผยแพร่่ และการนำเทคโนโลยีีมาใช้้ในการเผยแพร่่ข้้อมููล ดัังนี้้�
(1) เผยแพร่่ข้อ้ มููลบนเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(2) เผยแพร่่ข้้อมููลและข่่าวสารผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mfcfund.com สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย Line Official Account และแอปพลิิ
เคชั่่�น MFC Wealth
(3) จััดทำสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เช่่น รายงานประจำปีี จดหมายข่่าว 
(4) จััดให้้มีีหน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ : 0-2649-2131 - 37 และ Contact Center : 0-2649-2000 กด 0 เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการ
ติิดต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนโดยตรง
(5) เผยแพร่่ข่่าวผ่่านสื่่�อมวลชน เช่่น ข่่าวประชาสััมพัันธ์์ ภาพข่่าว บทความ
(6) การจััดสััมมนาเกี่่�ยวกัับการลงทุุน การบรรยายให้้ความรู้้�ในหััวข้้อต่่าง ๆ
(7) การจััดแถลงข่่าวผลการดำเนิินงานและกิิจกรรมที่่�สำคััญ
(8) การจััดกิิจกรรมพบผู้้�ถืือหุ้้�น นัักวิิเคราะห์์ นัักลงทุุน สื่่�อมวลชน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ
ผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษััทมอบหมายให้้สายกลยุุทธ์์องค์์กรรัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่�อทำหน้้าที่่�ในการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีส่่วนได้้เสีีย เช่่น
นัักลงทุุน นัักวิิเคราะห์์ ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม เท่่าเทีียมกััน และตรงเวลา โดยเปิิดเผยช่่องทางการติิดต่่อหน่่วยงานหรืือผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ไว้้ในรายงานประจำปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท โดยกำหนดช่่องทางการติิดต่่อผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ดัังนี้้�
สายกลยุุทธ์์องค์์กร
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 199 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
โทร : 0-2649-2131 - 37
อีีเมล : Company_Secretary@mfcfund.com
www.mfcfund.com
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น
											 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
คณะกรรมการมีีหน้้าที่่�ในการดููแลให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�องที่่�สำคััญของบริิษััท มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
ทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน รวมทั้้�งปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็นธรรม โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ และเอื้้�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน
เช่่น สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลบริิษััท สิิทธิิในการออกเสีียง สิิทธิิในการรัับเงิินปัันผล สิิทธิิที่่�จะได้้รัับการดููแลอย่่างเป็็นธรรม และสิิทธิิที่่�จะได้้รัับ
การอำนวยความสะดวกในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เป็็นต้้น รวมทั้้�งให้้ความสำคััญแก่่สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน
หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก โดยบริิษััทได้้กำหนดสิิทธิิและความเท่่าเทีียมกัันของผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ ดัังนี้้�
(1)	ผู้้�ถืือหุ้้�น
1.1 ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิิดัังต่่อไปนี้้�
(ก) สิิทธิิในการออกเสีียงและแสดงความคิิดเห็็น
(ข) สิิทธิิในการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเรื่่�องที่่�สำคััญ
(ค) สิิทธิิในการเลืือกตั้้�งกรรมการ
(ง) สิิทธิิในการได้้รัับเงิินปัันผลและผลตอบแทนอื่่�น ๆ โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีนโยบายจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำเนิินงาน
ในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50 ของกำไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น
(จ) สิิทธิิในการได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารอย่่างโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้
1.2 บริิษััทต้้องจััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีีภายใน 4 เดืือนหลัังจากวัันสิ้้�นปีี โดยผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้้รัับหนัังสืือเชิิญประชุุม และ
สารสนเทศเกี่่�ยวกัับสถานที่่� เวลา วาระ และเรื่่�องที่่�ต้้องพิิจารณา โดยประกาศผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทและจััดส่่งหนัังสืือ
นััดประชุุมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้าเป็็นเวลาอย่่างน้้อย 21 วััน รวมทั้้�งประกาศแจ้้งการจััดประชุุมในหนัังสืือพิิมพ์์รายวัันอย่่างน้้อย
1 ฉบัับ
1.3 บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมและอำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นรวมถึึงนัักลงทุุนสถาบััน ในการเข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยบริิษััทได้้คััดเลืือกสถานที่่�จััดการประชุุมที่่�มีีการคมนาคมสะดวกและเพีียงพอสามารถเข้้าถึึงได้้ทั้้�งการเดิินทางโดยรถ
ส่่วนบุุคคลและระบบขนส่่งมวลชน เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเดิินทางเข้้าร่่วมการประชุุมได้้อย่่างสะดวก
1.4 เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นจััดส่่งเอกสารลงทะเบีียนเข้้าร่่วมการประชุุมและส่่งคำถามล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบเอกสารในวัันประชุุม และจััดช่อ่ งทางการลงทะเบีียน ณ สถานที่่จั� ดั การประชุุมสำหรัับผู้้�ถือื หุ้้�นบุุคคลธรรมดา
และนัักลงทุุนสถาบััน โดยหากผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องการสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม สามารถติิดต่่อได้้ที่่�ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััทผ่่านช่่องทาง
ดัังนี้้�
ฝ่่ายเลขานุุการบริิษััท
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 199 อาคารคอลััมน์์ ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
โทร : 0-2649-2131 - 37
อีีเมล : Company_Secretary@mfcfund.com
1.5 บริิษััทอำนวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในวัันประชุุม ด้้วยการนำระบบบาร์์โคด (Barcode) มาใช้้ในการลงทะเบีียนและ
นัับคะแนนเสีียง เพื่่�อช่่วยให้้ขั้้�นตอนการลงทะเบีียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสีียงเป็็นไปอย่่างรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�ง
ได้้จััดเตรีียมอากรแสตมป์์ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการมอบฉัันทะ
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1.6 บริิษัทั ต้้องจััดการประชุุมอย่่างโปร่่งใสและมีีกลไกที่่ส� ามารถตรวจสอบได้้ เป็็นไปตามวิิธีกี ารจััดประชุุมที่่ก� ำหนดไว้้ในข้้อบัังคัับ
ของบริิษัทั  ซึ่่�งรวมทั้้ง� เป็็นไปตามวาระและรายละเอีียดที่่�ปรากฏในหนัังสืือนััดประชุุม พร้้อมทั้้ง� สนัับสนุุนให้้กรรมการ กรรมการ
ผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหารระดัับสููง ที่่�ปรึึกษากฎหมายและผู้้�สอบบััญชีีเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างพร้้อมเพรีียงกััน เพื่่�อตอบคำถาม
และรัับทราบความคิิดเห็็นของผู้้�ถือื หุ้้�น โดยก่่อนเริ่่ม� การประชุุม ประธานในที่่ป� ระชุุมได้้ชี้้แ� จงให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้ทราบถึึงวิิธีลี งคะแนน
เสีียงและสิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�นไว้้อย่่างชััดเจน ระหว่่างการประชุุม ประธานในที่่ป� ระชุุมได้้เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นมีีสิทิ ธิิอย่่างเท่่าเทีียม
กัันในการซัักถามการดำเนิินงานของบริิษััท และแสดงความคิิดเห็็น ตลอดจนข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ก่่อนการออกเสีียง
เพื่่อ� ลงมติิในแต่่ละระเบีียบวาระการประชุุม โดยบริิษัทั จััดให้้มีที่่ี ป� รึึกษากฎหมายอิิสระภายนอกเป็็นผู้ต้� รวจสอบการนัับคะแนนเสีียง
1.7 กำหนดให้้วาระดัังต่่อไปนี้้�เป็็นวาระที่่�สำคััญที่่�ต้้องนำเสนอในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ ประกอบด้้วย
(ก) การอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งกรรมการ  โดยมีีข้้อมููลประกอบการพิิจารณาบุุคคลที่่�เสนอแต่่งตั้้�ง เช่่น อายุุ  การศึึกษา ความรู้้� 
ประสบการณ์์ในธุุรกิิจ เป็็นต้้น
(ข) การอนุุมััติิเกณฑ์์การกำหนดค่่าตอบแทนกรรมการ บุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้ปฏิิบััติิงาน
(ค) การอนุุมััติิการแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี และกำหนดค่่าตอบแทน
(ง) การอนุุมััติิงบดุุลและงบกำไรขาดทุุน
(จ) การอนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล หรืือผลตอบแทนอื่่�น ๆ
(ฉ) ประเด็็นสำคััญอื่่�น ๆ เช่่น การเพิ่่�มทุุน การรวมกิิจการ เป็็นต้้น (ถ้้ามีี)
1.8 ภายหลัังจากเสร็็จสิ้้�นการประชุุม ให้้บริิษััทเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุมและจััดทำรายงานการประชุุมอย่่างถููกต้้องและครบถ้้วน โดย
บัันทึึกสาระสำคััญอย่่างชััดเจนเกี่่�ยวกัับรายชื่่�อกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุม รวมถึึงประเด็็นซัักถามต่่าง ๆ และข้้อคิิดเห็็นโดยสรุุป ทั้้�งนี้้� มติิที่่�ประชุุม
บัันทึึกแยกเป็็นคะแนนที่่�เห็็นด้้วย ไม่่เห็็นด้้วย หรืืองดออกเสีียง และจััดเก็็บรายงานการประชุุมพร้้อมทั้้�งได้้นำรายงานการประชุุมดัังกล่่าวเผยแพร่่
ผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทที่่� www.mfcfund.com ภายใน 14 วััน นัับจากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อให้้ทุุกฝ่่ายสามารถตรวจสอบได้้ ซึ่่�งเป็็นไปตามหลััก
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
(2)	ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ
บริิษัทั ดำเนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่น� ในความรัับผิดิ ชอบต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่ายเพื่่อ� ประโยชน์์ร่ว่ มกัันอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยคณะกรรมการให้้ความ
สำคััญในการกำกัับดููแลให้้มีีระบบการบริิหารจััดการที่่�เชื่่�อมั่่�นได้้ว่่าบริิษััทรัับรู้้�สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน
ซึ่่�งได้้แก่่ ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายนอก ซึ่่�งได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�แข่่ง เจ้้าหนี้้� ภาครััฐ และ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบีียบต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งที่่�ได้้กำหนดไว้้ในกฎหมายและ
ที่่�ได้้กำหนดแนวทางไว้้เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจนในหลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณของบริิษััทเพื่่�อให้้สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
ได้้รัับการดููแลเป็็นอย่่างดีี
2.1 การดููแลสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยแบ่่งออกเป็็น
ก. ลููกค้้า
บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้ลููกค้้าได้้รัับประโยชน์์สููงสุุดทั้้�งด้้านคุุณภาพและบริิการ  และมุ่่�งหมายที่่�จะพััฒนาและรัักษา
ความสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืน รัักษาความลัับของลููกค้้า และดููแลไม่่ให้้ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดนำความลัับของลููกค้้าไปหาผลประโยชน์์ส่่วนตน และผู้้�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
จััดให้้มีีหน่่วยงานรัับผิิดชอบในการให้้ข้้อเสนอแนะ คำปรึึกษาการลงทุุน เพื่่�อให้้ลููกค้้าได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุดในการบริิการ ดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

(1) ให้้ความสำคััญในการให้้บริิการและมีีความรัับผิิดชอบต่่อลููกค้้าทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมกััน
(2) จััดการลงทุุนด้้วยความซื่่�อสััตย์์ ระมััดระวัังเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
(3) รัักษาความลัับของลููกค้้า และดููแลไม่่ให้้ผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดนำความลัับของลููกค้้าไปหาผลประโยชน์์ส่่วนตน หรืือเพื่่�อผู้้�อื่่�น
(4) มีี หน่่วยงานที่่�ทำหน้้าที่่�รัับข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า
ข. คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาทางธุุรกิิจ
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการให้้ความเป็็นธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกัับคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาทางธุุรกิิจด้้วยการดำเนิินการภายใต้้
หลัักการ ดัังนี้้�
(1) ประกอบกิิจการด้้วยความเป็็นธรรม โดยปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรม
(2) กำหนดหลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าหรืือจััดซื้้�อจััดจ้้าง โดยกำหนดนโยบายและระเบีียบปฏิิบััติิในการจััดซื้้�อจััดจ้้างที่่�เป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร ง่่ายต่่อการเข้้าใจ และเป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน และเคารพสิิทธิิในทรััพย์์สิินโดยมีีการตรวจสอบอย่่าง
เหมาะสมเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าบริิษััทดำเนิินกิิจการโดยได้้รัับอนุุญาตอย่่างถููกกฎหมายในการใช้้ทรััพย์์สิินต่่าง ๆ
(3) จััดทำเอกสารสััญญาในรููปแบบที่่�เหมาะสมและเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
(4) ปฏิิบัติั ติ ามเงื่่อ� นไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษัทั และคำมั่่น� ที่่ใ� ห้้ไว้้กับคู่่�ธุุรกิ
ั
จิ และได้้ปฏิิบัติั ติ ามข้้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึึง
เงื่่�อนไขการใช้้เงิิน การชำระคืืน และข้้อตกลงและหน้้าที่่�ที่่�พึึงมีีอื่่�น ๆ ต่่อคู่่�ค้้าและคู่่�สััญญาอย่่างเคร่่งครััด
(5) รายงานข้้อมููลทางการเงิินและข้้อมููลทั่่ว� ไปอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา โปร่่งใส และเป็็นไปตามเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(6) มีีนโยบายรัักษาความลัับของคู่่�ค้า้ และคู่่�สัญั ญา ในการดำเนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและอิิสระไม่่ดำเนิินธุุรกิิจโดยมิิชอบระหว่่าง
คู่่�ค้้าและคู่่�สััญญา ไม่่ติิดสิินบนหรืือจััดหาสิ่่�งของให้้ผู้้�อื่่�นโดยหวัังผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
ค. เจ้้าหนี้้�
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนระหว่่างบริิษััทและเจ้้าหนี้้�อยู่่�เสมอ โดยปฏิิบััติิภายใต้้หลัักการ ดัังนี้้�
(1) ปฏิิบััติิต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเสมอภาคและเป็็นธรรม โดยให้้ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง โปร่่งใส และตรวจสอบได้้แก่่เจ้้าหนี้้�
(2) ปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไขสััญญา จรรยาบรรณบริิษััท และคำมั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ธุุรกิิจ และได้้ปฏิิบััติิตามข้้อตกลงทางกฎหมาย
รวมทั้้ง� ในเรื่่อ� งการชำระคืืนเงิินต้้น ดอกเบี้้ย� ค่่าธรรมเนีียม การดำรงอััตราส่่วนทางการเงิิน และข้้อตกลงและเงื่่อ� นไขอื่่น� ๆ
ต่่อเจ้้าหนี้้�อย่่างเคร่่งครััด
ง. พนัักงาน
บริิษััทให้้ความสำคััญกัับการบริิหารทรััพยากรบุุคคลมาโดยตลอด  และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะให้้พนัักงานทุุกคนมีีความภาคภููมิิใจและ
เชื่่�อมั่่�นในองค์์กร บริิษััทมีีนโยบายสนัับสนุุนบรรยากาศการทำงานร่่วมกััน เพื่่�อสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ ๆ และรองรัับการขยายธุุรกิิจตามวิิสััยทััศน์์บริิษััท
ตลอดจนส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรให้้พนัักงานเปิิดใจรัับฟััง กล้้าคิิด กล้้าแสดงออก และใฝ่่เรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนี้้�
(1) กำหนดวิิธีีการและเงื่่�อนไขการจ้้างงานที่่�เป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน
(2) ให้้ความมั่่�นคงและก้้าวหน้้าในการทำงาน รวมถึึงการจััดให้้มีีการฝึึกอบรม การให้้ความรู้้�และพััฒนาพนัักงาน
(3) ให้้ผลตอบแทนและจััดสวััสดิิการที่่�เหมาะสม จููงใจ และทััดเทีียมกัับบริิษัทั ที่่อ� ยู่่�ในธุุรกิิจเดีียวกัันและสถาบัันการเงิินทั่่ว� ไป
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(4) มีีหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย หรืือเลื่่อ� นตำแหน่่งพนัักงานด้้วยความสุุจริิตและเป็็นธรรม โดยพิิจารณาจากความรู้้� 
ความสามารถ และความเหมาะสม  
(5) จััดให้้มีสี ภาพแวดล้้อมและสุุขอนามััยที่่ดี� ใี นการสถานที่่ท� ำงาน ให้้มีคว
ี ามปลอดภััยต่่อชีีวิติ และทรััพย์์สินิ ทั้้ง� ของพนัักงานและ
ของบริิษัทั พร้้อมทั้้ง� ได้้จัดั ให้้มีกี ารอบรมอย่่างสม่่ำเสมอแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานเพื่่อ� ตระหนัักถึึงนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิ
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยและสุุขอนามััยในสถานที่่�ทำงานเพื่่�อให้้สามารถปฏิิบััติิตามได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(6) สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับพนัักงานรวมถึึงเคารพต่่อความเป็็นปััจเจกชนและศัักดิ์์�ศรีีของบุุคคล
(7) เผยแพร่่แนวปฏิิบััติิของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและข้้อพึึงปฏิิบััติิทางจริิยธรรมแก่่พนัักงานทุุกคนโดยสม่่ำเสมอ
(8) ควบคุุมดููแลให้้พนัักงานปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และแนวปฏิิบััติิการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีดัังกล่่าวข้้างต้้น
จ. คู่่�แข่่ง
บริิษััทปฏิิบััติิตามกรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่่�สุุจริิต โดยยึึดมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรม ภายใต้้กรอบของ
กฎหมาย และจรรยาบรรณ ดัังนี้้�
(1) ไม่่แสวงหาข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับของคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีีการที่่�ไม่่สุุจริิต ผิิดกฎหมาย
(2) ไม่่ทำลายชื่่�อเสีียงของคู่่�แข่่งด้้วยการกล่่าวร้้าย หรืือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริิงและไม่่เป็็นธรรม
(3) ไม่่ทำข้้อตกลงกัับคู่่�แข่่งหรืือผู้้�ประกอบธุุรกิิจอื่่�นที่่�เป็็นการผููกขาดหรืือลดการแข่่งขัันในตลาด
ฉ. หน่่วยงานของรััฐ
ปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และข้้อกำหนดของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น กระทรวงการคลััง ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำนัักงานป้้องกัันและปราบปรามการฟอกเงิิน และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
เป็็นต้้น
ช. สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทยึึดมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจภายใต้้หลัักจริิยธรรมและการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ควบคู่่�ไปกัับการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อนำไปสู่่�การพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยให้้ความสำคััญเป็็นอย่่างมาก ในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง รวมถึึง
สนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่อ� ส่่งเสริิมคุุณภาพของสัังคมด้้านต่่างๆ ร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่น� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การเพิ่่ม� โอกาสในการศึึกษาและพััฒนาศัักยภาพ
ของเยาวชน โดยบริิษััทยึึดถืือปฏิิบััติิตามแนวทางความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ดัังนี้้�
(1) ส่่งเสริิมการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีโดยจััดให้้มีีระบบงานที่่�มีีการควบคุุมภายในที่่�ดีีเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีการตรวจสอบภายในและรายงานต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่่ำเสมอ มีีการบริิหารความเสี่่�ยง และเผยแพร่่การกำกัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทในรายงานประจำปีีและบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(2) มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภค โดยปฏิิบััติิตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงานในการติิดต่่อและให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
(3) ส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและพััฒนาชุุมชนและสัังคม รวมถึึงการดำเนิินงานใด ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ชุุมชนและสัังคมโดยรวม
(4) ไม่่กระทำการใด ๆ ที่่�จะมีีผลเสีียหายต่่อชื่่�อเสีียงของประเทศ ทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
(5) ปลููกฝัังจิิตสำนึึกความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสัังคมส่่วนรวมให้้เกิิดขึ้้�นในบริิษััทและพนัักงานทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
(6) ปลููกฝัังจิิตสำนึึกในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
(7) ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ มีีมาตรการประหยััดการใช้้พลัังงานภายในองค์์กร และส่่งเสริิมนำทรััพยากร
กลัับมาใช้้ใหม่่

212

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ซ. ความสััมพัันธ์์กัับผู้้�ลงทุุน
บริิษััทกำหนดให้้การเผยแพร่่ข้้อมููลของบริิษััทแก่่นัักลงทุุน ทั้้�งที่่�เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ที่่�สนใจจะถืือหุ้้�นในอนาคตเป็็นอำนาจของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการ  นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้มอบหมายให้้สายกลยุุทธ์์องค์์กรเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ (Investor
Relations) เพื่่อ� ทำหน้้าที่่ติ� ดต่
ิ อ่ สื่่อ� สารกัับนักั ลงทุุนสถาบััน ผู้้�ถือื หุ้้�น รวมทั้้ง� นัักวิิเคราะห์์และหน่่วยงานภาครััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้องอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม
2.2	กำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
(1) นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษัทั พึึงยึึดถือื แนวปฏิิบัติั ใิ นการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความระมััดระวัังในการประกอบธุุรกิิจโดยไม่่ละเมิิดหรืือส่่งเสริิมต่่อการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน
(2) นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทมีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นทุุกรููปแบบ  ไม่่จ่่ายสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ ไม่่ให้้ความร่่วมมืือหรืือ
สนัับสนุุนบุุคคลใด ๆ ที่่�ทำธุุรกิิจผิิดกฎหมาย หรืือเป็็นภััยต่่อสัังคมและความมั่่�นคงของประเทศ โดยบริิษััทได้้เข้้าร่่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์์ใน
โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”)
และได้้รัับมติิรัับรองให้้เป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตแล้้วในการประชุุมของคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบััติิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต ประจำไตรมาสที่่� 4/2558 เมื่่�อวัันที่่� 22 มกราคม 2559 และได้้เข้้ารัับมอบประกาศนีียบััตรรัับรองการเป็็น
สมาชิิกแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิตอย่่างสมบููรณ์์ เมื่่�อวัันที่่� 29 กุุมภาพัันธ์์ 2559 ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้รัับการประเมิินผล
Anti-corruption progress indicator อยู่่�ในระดัับ  “ได้้รัับการรัับรอง CAC” เนื่่�องจากบริิษััทมีีการแสดงให้้เห็็นถึึงการนำไปปฏิิบััติิโดยมีีการ
สอบทานความครบถ้้วนเพีียงพอของกระบวนการทั้้�งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่อ� ส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ติ ามแนวนโยบายดัังกล่่าว บริิษัทั ได้้มีหี นัังสืือแจ้้งคู่่�ค้้าและตััวแทน โดยขอความร่่วมมืือปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
ต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นและงดเว้้นการให้้ของขวััญแก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท และได้้เผยแพร่่ให้้บุุคคลทั่่�วไปทราบเพิ่่�มเติิมบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ภายใต้้ประกาศนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทมีีนโยบายส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่�องดัังกล่่าว  โดยการจััดสััมมนาหลัักสููตร  “นโยบายการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชั่่�น” ไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการอบรมประจำปีีของพนัักงาน นอกเหนืือจากการอบรมเรื่่�องนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นในการอบรมประจำปีี
ของพนัักงานแล้้ว บริิษัทั ยัังได้้จัดส่
ั ง่ พนัักงานเข้้าร่่วมการอบรมหลัักสููตรที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการป้้องกัันการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� ที่่จั� ดั โดยสถาบัันต่่าง ๆ เพื่่อ� ศึึกษา
ทบทวน และพััฒนาการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััท พร้้อมกัันนี้้�บริิษััทยัังจััดส่่งพนัักงานในหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การตรวจสอบและติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตเข้้าอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบและติิดตามความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตดัังกล่่าว 
ซึ่่ง� จััดโดยสมาคมสถาบัันการศึึกษาธนาคารและการเงิินไทย ร่่วมกัับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้้องกัันการทุุจริิตอยู่่�เสมออีีกด้้วย
ในการควบคุุม การติิดตามการปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย และการติิดตามความเสี่่ย� งจากการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น�  คณะกรรมการกำหนดให้้
ฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง และฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ รัับผิิดชอบร่่วมกัันในการทดสอบ
และประเมิินความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้การนำมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นไปปฏิิบััติิอย่่างมีีประสิิทธิิผล
ตลอดจนติิดตาม ทบทวน และปรัับปรุุงมาตรการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชั่่�นอย่่างสม่่ำเสมอ โดยเสนอผลการประเมิินต่่อ คณะกรรมการ
ด้้านกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่่อคณะกรรมการ ตามลำดัับ
นัับตั้้ง� แต่่ปีี 2558 เป็็นต้้นมา บริิษัทั ได้้ประกาศนโยบายการป้้องกัันการหาผลประโยชน์์ในหน้้าที่่โ� ดยมิิชอบและกำหนดเรื่่อ� งการ
ต่่อต้้านทุุจริิตทุุกรููปแบบอย่่างชััดเจน และได้้จััดทำนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรขึ้้�น เพื่่�อเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน
ในการดำเนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�ง เผยแพร่่ นโยบายและการปฏิิบััติิตามแนวทางดัังกล่่าว และช่่องทาง การแจ้้งเบาะแสและร้้องเรีียน ไว้้อย่่างชััดเจน
ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท และถ่่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิิบััติิตามแนวนโยบายดัังกล่่าวเพื่่�อให้้พนัักงานในองค์์กรได้้รัับทราบด้้วยการนำประเด็็น
เรื่่อ� งการปฏิิบัติั ติ ามแนวนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชั่่น� นี้้ไ� ปบรรจุุอยู่่�ในหลัักสููตรการอบรมพนัักงานประจำปีี เพื่่อ� ให้้มีคว
ี ามรู้้�ความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้องและ
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สามารถนำนโยบายไปปฏิิบััติิให้้เป็็นรููปธรรมได้้อย่่างเกิิดประสิิทธิิผล ทั้้�งนี้้� ผู้้�ฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบายจะได้้รัับการพิิจารณาโทษทางวิินััย
ตามระเบีียบหรืือข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการทํํางานที่่�บริิษััทกำหนด และอาจจะมีีโทษตามกฎหมาย
(3) นโยบายการแจ้้งเบาะแสและการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแส
บริิษัทั ได้้จัดั ทำนโยบายการแจ้้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่่อ� สนัับสนุุนและให้้ความสำคััญแก่่ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
ไม่่ว่่าจะเป็็นบุุคลากรจากองค์์กรภายใน หรืือจากบุุคคลภายนอกสามารถแจ้้งเบาะแสในกรณีีที่่�อาจเกิิดการทุุจริิต การคอร์์รััปชั่่�น การให้้สิินบน
แก่่เจ้้าหน้้าที่่� หรืือผิิดต่่อจริิยธรรมทางธุุรกิิจ หรืือขััดต่่อกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อช่่วยกัันปรัับปรุุงแก้้ไข หรืือดำเนิินการให้้เกิิดความถููกต้้อง
เหมาะสม โปร่่งใส และมีีประสิิทธิิภาพในการดำเนิินธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงมาตรการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้งเบาะแสเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับบุุคคล
เหล่่านั้้�นในการให้้ความร่่วมมืืออย่่างเต็็มที่่�  และได้้จััดให้้มีีช่่องทางการแจ้้งเบาะแส โดยสามารถส่่งรายละเอีียดได้้ตามช่่องทางดัังต่่อไปนี้้�
			 คณะกรรมการรัับแจ้้งเบาะแส หรืือ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน)
เลขที่่� 199 อาคารคอลััมน์์ทาวเวอร์์ ชั้้�น 22 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110
โทรศััพท์์แจ้้งเบาะแสที่่�หมายเลข
02-649-2140 ผู้้�บริิหารฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในฯ หรืือ 02-649-2160 ผู้้�บริิหารฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
อีีเมล์์ whistleblowing@mfcfund.com
ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่ม� สามารถติิดต่อ่ หรืือร้้องเรีียนต่่อคณะกรรมการได้้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการต่่อต้้าน
การคอร์์รััปชั่่�นที่่�เปิิดเผยบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีโอกาสแสดงความคิิดเห็็นและร้้องเรีียนโดยตรงต่่อคณะกรรมการ 
ในกรณีีได้้รัับความไม่่เป็็นธรรมหรืือความเดืือดร้้อนจากการกระทำของบริิษััท
นอกจากนี้้� พนัักงานทุุกคนมีีหน้้าที่่�ต้้องรายงานให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือผู้้�บริิหารในลำดัับที่่�สููงกว่่า หรืือคณะกรรมการรัับแจ้้ง
เบาะแสทราบโดยทัันทีี ถึึงเหตุุการณ์์ หรืือพฤติิกรรมในที่่�ทำงานที่่�ไม่่ถููกต้้องหรืือสงสััยว่่าจะไม่่ถููกต้้องหรืือละเมิิดต่่อธรรมาภิิบาลของบริิษััท
กฎระเบีียบหรืือกฎหมายใด ๆ หากพบเห็็นหรืือสงสััยการกระทำใด ๆ ที่่�ไม่่ชอบด้้วยกฎหมายหรืือฝ่่าฝืืนต่่อหลัักในการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้าน
การคอร์์รัปั ชั่่น�  ระเบีียบปฏิิบัติั แิ ละคู่่�มืือการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั รวมถึึงข้้อกำหนดของกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้ บ
� ริิษัทั มีีมาตรการให้้ความคุ้้�มครอง
แก่่ผู้แ้� จ้้งเบาะแสโดยข้้อมููลของผู้แ้� จ้้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอีียดอื่่�น ๆ ที่่�ได้้รับั จะถููกเก็็บเป็็นความลัับไม่่เปิิดเผยแก่่บุุคคลที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้อง
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจแก่่ผู้้�แจ้้งเบาะแส
(4) นโยบายการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สิินทางปััญญา
บริิษัทั มีีนโยบายในการปฏิิบัติั เิ กี่่ย� วกัับการไม่่ละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญา โดยบริิษัทั กำหนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ของบริิษััทจะต้้องใช้้ซอฟแวร์์ที่่�มีีลิิขสิิทธิ์์�ถููกต้้องตามกฎหมายที่่�บริิษััทจััดเตรีียมให้้เท่่านั้้�น พร้้อมทั้้�งมีีการกำหนดนโยบายการใช้้งานระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศของบริิษััทและมีีการตรวจสอบการใช้้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์์ในการทำงานของพนัักงาน เพื่่�อป้้องกัันการใช้้ซอฟต์์แวร์์ ที่่�ละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�
หรืือที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการทำงาน
(5) นโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ (Information Security Policy)
บริิษััทมีีการจััดทำและทบทวนนโยบายการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศให้้สอดรัับตามมาตรฐาน ISO 27001
ที่่คร
� อบคลุุมเรื่่อ� ง Cyber Security โดยมีีคณะทำงานด้้าน IT Security ทำหน้้าที่่ก� ำกัับดูแู ลการปฏิิบัติั ติ ามนโยบายดัังกล่่าวและบริิหารจััดการเหตุุการณ์์
ความมั่่น� คงปลอดภััยสารสนเทศ นอกจากนั้้น�  บริิษัทั ยัังเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกกัับกลุ่่ม� ความร่่วมมืือด้้านการยกระดัับความพร้้อมรัับมือื ภััยคุุกคามไซเบอร์์
ในภาคธุุรกิิจตลาดทุุน (TCM-CERT) โดยความร่่วมมืือของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์
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แห่่งประเทศไทย และสมาคมบริิษััทจััดการลงทุุน (AIMC) เพื่่�อเป็็นการแลกเปลี่่�ยน และ/หรืือรวบรวมข้้อมููล พร้้อมแนวทางแก้้ไขปััญหาเรื่่�อง
ภััยคุุกคามไซเบอร์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในกลุ่่ม� ผู้้�ประกอบธุุรกิิจตลาดทุุน รวมทั้้ง� จััดกิจิ กรรมอบรมภายในเพื่่�อให้้ความรู้้�กับั พนัักงานในเรื่่อ� ง Security Awareness
Training เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องซึ่่�งสามารถช่่วยให้้พนัักงานตระหนัักถึึงภััยคุุกคามทางด้้าน Cyber ที่่�ปััจจุุบัันมีีความรุุนแรงและ
ส่่งผลกระทบในการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น การควบคุุมการใช้้งานสื่่�ออุุปกรณ์์ประเภท Removable Media และการควบคุุมการรั่่�วไหลของ
ข้้อมููล เป็็นต้้น
(6) นโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Policy)
บริิษััทเป็็นบริิษััทจััดการกองทุุนชั้้�นนำของประเทศ ดำเนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำคััญต่่อการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยยึึดมั่่�น
ในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและอุุดมการณ์์ซึ่่�งได้้ถืือปฏิิบััติิสืืบเนื่่�องกัันมาเป็็นเวลานาน ภายใต้้กรอบจรรยาบรรณ ที่่�มีีการพััฒนาให้้เหมาะสมกัับ
ความเปลี่่ย� นแปลงทางเศรษฐกิิจและสัังคม และเพื่่อ� ให้้การดำเนิินการตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนบัังเกิิดผลอย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษัทั จึึงได้้ประกาศ
รัับการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุน เมื่่�อวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2560
บริิษััทได้้จััดทำนโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุน (Investment Governance Policy) เพื่่�อเป็็นหลัักปฏิิบััติิในการจััดการลงทุุน
และสอดคล้้องกัับแนวทางเตรีียมความพร้้อมและการปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และนำขึ้้�นเผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ทั้้ง� นี้้ บ
� ริิษัทั ได้้กำหนดแนวทางปฏิิบัติั ที่่ิ ส� อดคล้้องและเหมาะสมกัับความรัับผิดิ ชอบและบทบาทหน้้าที่่ข� องบริิษัทั จััดการจััดการ
ลงทุุน ซึ่่�งสรุุปได้้โดยสัังเขปไว้้ดัังนี้้�
(ก) จััดให้้มีีนโยบายธรรมาภิิบาลการลงทุุนที่่�ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
(ข) จััดให้้มีีการป้้องกัันและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์อย่่างเพีียงพอเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของลููกค้้า
(ค) จััดให้้มีกี ระบวนการในการตััดสินิ ใจและติิดตามบริิษัทั ที่่เ� ข้้าลงทุุนอย่่างใกล้้ชิดิ และทัันเหตุุการณ์์ (actively) โดยมีีประเด็็น
เรื่่�องกลยุุทธ์์ การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทที่่�ไปลงทุุนเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการตััดสิินใจและติิดตามผล
(ง) จััดให้้มีีการเพิ่่�มระดัับการติิดตามบริิษััทที่่�ลงทุุน กรณีีเห็็นว่่าการติิดตามตามหลัักปฏิิบััติิในข้้อ 3 ไม่่เพีียงพอ
(จ) จััดให้้มีีการเปิิดเผยนโยบายการใช้้สิิทธิิออกเสีียงและผลการใช้้สิิทธิิออกเสีียงต่่อลููกค้้า
(ฉ) ร่่วมมืือกัับผู้้�ลงทุุนอื่่�นตามความเหมาะสม เพื่่�อให้้การปฏิิบััติิตามหลัักธรรมภิิบาลการลงทุุนเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
(ช) เปิิดเผย นโยบายธรรมภิิบาลการลงทุุน และ การปฏิิบััติิตามหลัักธรรมาภิิบาลการลงทุุนในเว็็บไซต์์และรายงานประจำปีี
(7) นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
บริิษัทั ได้้กำหนดนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลเพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานยึึดถือื และปฏิิบัติั ติ ามมาตรการใน
การเก็็บรวบรวม การใช้้ และการเปิิดเผย รวมทั้้�งบริิหารจััดการ ข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่างเหมาะสมและเป็็นไปตามที่่�พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึึงกฎหมายอื่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในการรัักษาความมั่่น� คงปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลต่่อเจ้้าของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยกำหนดให้้มีีการทบทวนนโยบายอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง เพื่่�อให้้สอดคล้้องต่่อการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบีียบ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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นโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลครอบคลุุมเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
(ก) การเก็็บรวบรวม การใช้้ และการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ข) สิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ค) บทบาทหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ซึ่่�งมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ง) หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของผู้้�ควบคุุมข้้อมููลส่่วนบุุคคลและผู้้�ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(จ) หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Protection Officer : DPO)
(ฉ) ขั้้�นตอนหรืือมาตรการรัักษาความปลอดภััยในการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(ช) การร้้องเรีียนและการแจ้้งเบาะแส
นอกจากนั้้�น เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกระดัับตระหนัักถึึงความสำคััญและเข้้าใจหลัักกฎหมายและวิิธีีปฏิิบััติิ บริิษััทจึึงกำหนดให้้มีี
การจััดการอบรมให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ให้้กัับผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับ อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง

จรรยาบรรณธุุรกิิจ
บริิษััทเปิิดเผยจรรยาบรรณธุุรกิิจไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mfcfund.com หััวข้้อ การกำกัับดููแลกิิจการ

กฎบััตร
บริิษััทเปิิดเผยกฎบััตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย ประกอบด้้วย กฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร  กฎบััตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน กฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และกฎบััตรคณะกรรมการด้้านการกำกัับ
ดููแลกิิจที่่�ดีี ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.mfcfund.com หััวข้้อ การกำกัับดููแลกิิจการ
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด  (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการบริิษััท
ซึ่่ง� กรรมการตรวจสอบที่่�แต่่งตั้้ง� ขึ้้น� ทุุกท่่านเป็็นกรรมการอิิสระที่่มี� คุุี ณสมบััติครบถ้
ิ ว้ นและเป็็นไปตามข้้อกำหนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการเอื้้�ออำนวยต่่อกระบวนการปฏิิบััติิงานที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับการกำกัับ
ดููแลกิิจการ (Good Corporate Governance) ให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลมากขึ้้�น ปััจจุุบัันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระจำนวน 3 ท่่าน โดยมีีผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศทำหน้้าที่่�เป็็นเลขานุุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีีกำหนดการประชุุมอย่่างน้้อยไตรมาสละครั้้�ง
ในรอบปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีการประชุุม 12 ครั้้�ง และได้้เสนอรายงานต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััททุุกครั้้�ง ประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�บริิหาร 4 ครั้้�ง ประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง 1 ครั้้�ง และประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมด้้วย 4 ครั้้�ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััท สรุุปได้้
ดัังนี้้�
1. พิิจารณาสอบทานและดููแลให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เพีียงพอและเหมาะสม และพิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
2. พิิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และรายงานการกำกัับดููแล
การปฏิิบััติิงานของฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน พร้้อมทั้้�งดููแลให้้มีีการติิดตามผลการปฏิิบััติิตามข้้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
3. พิิจารณาสอบทานงบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำปีี 2564 โดยมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่่า งบการเงิิน
ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำคััญตามหลัักการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป
4. พิิจารณาสอบทานการปฏิิบััติิงานของบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำหนดของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััท
5. พิิจารณาและจััดให้้มีกี ารเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับบุุคคลหรืือนิิติบุุคค
ิ ลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และรายการระหว่่างกััน
6. พิิจารณาทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้้เป็็นปััจจุุบััน และสอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โดยจััดทำ
กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบให้้มีรูี ปู แบบตามที่่ก� ำหนดไว้้ในแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ใี นการกำหนดบทบาท หน้้าที่่� และความรัับผิดิ ชอบ
ของคณะกรรมการและฝ่่ายจััดการ
7. พิิจารณาประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั ประจำปีี 2564 ตามแบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายใน
ของสำนัักงาน ก.ล.ต. เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทมีีความเหมาะสมและเพีียงพอ
8. พิิจารณารายงานการตรวจสอบการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น โดยรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััท
9. เข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง (ที่่�เป็็นกรรมการอิิสระ) โดยได้้มีีการหารืือถึึงการประสานงานระหว่่าง
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงผู้้�ปฏิิบััติิงาน ได้้แก่่ ฝ่่ายตรวจสอบกิิจการภายในฯ
ฝ่่ายกำกัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งได้้มีีการประสานการปฏิิบััติิงานในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างต่่อเนื่่�อง
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10. พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้ง� และเสนอค่่าตอบแทนผู้ส้� อบบััญชีีของบริิษัทั ประจำปีี 2564 เพื่่อ� เสนอที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
พิิจารณาอนุุมััติิให้้เสนอที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาแต่่งตั้้�ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาผลการปฏิิบััติิงาน
ความเป็็นอิิสระ และความเหมาะสมของค่่าตอบแทนแล้้ว เห็็นควรเสนอแต่่งตั้้ง� นายประวิิทย์์ วิิวรรณธนานุุตร์์ ผู้ส้� อบบััญชีีทะเบีียน
เลขที่่� 4917 หรืือนายเทอดทอง เทพมัังกร ผู้ส้� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 3787 หรืือนายอุุดม ธนููรัตั น์์พงศ์์ ผู้ส้� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 8501
หรืือนางสาวชุุติิมา วงษ์์ศราพัันธ์์ชัยั ผู้ส้� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 9622 หรืือนางสาวรฐาภััทร ลิ้้�มสกุุล ผู้ส้� อบบััญชีีทะเบีียนเลขที่่� 10508
หรืือผู้ส้� อบบััญชีีท่า่ นอื่่น� ภายในสำนัักงานเดีียวกััน แห่่งสำนัักงานบริิษัทั  พีีวีี ออดิิท จำกััด เป็็นผู้ส้� อบบััญชีีและลงลายมืือชื่่อ� ในรายงาน
การตรวจสอบและสอบทานงบการเงิินของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย สำหรัับปีสิ้้ี น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบ
มีีความเห็็นว่่า ผู้้�สอบบััญชีีได้้ปฏิิบััติิงานด้้วยความรู้้� ความสามารถในวิิชาชีีพ ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน
รวมทั้้�งมีีความเป็็นอิิสระในการปฏิิบััติิงาน โดยผู้้�สอบบััญชีีไม่่มีีความสััมพัันธ์์ใด ๆ กัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย
โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริิษััทในปััจจุุบััน มีีความ
เหมาะสมและเพีียงพอ รายงานทางการเงิินมีีความถููกต้้อง มีีการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำหนดและกฎหมาย และมีีการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงรายการที่่�เกี่่ย� ว
โยงกัันอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน

(ดร. โชคชััย  อัักษรนัันท์์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
รายงานคณะกรรมการบริิหาร
คณะกรรมการบริิหารของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการ ประกอบ
ด้้วยสมาชิิกจำนวน 4 คน ทำหน้้าที่่�ติิดตามผลการดำเนิินงานของบริิษััทและให้้คำปรึึกษาแก่่ฝ่่ายจััดการ เพื่่�อให้้การดำเนิินงานของฝ่่ายจััดการเป็็น
ไปตามนโยบาย งบประมาณ และเป้้าหมายที่่ก� ำหนด รวมทั้้ง� สนัับสนุุนการทำหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการในการกลั่่น� กรองเรื่่อ� งที่่จ� ะนำเข้้าสู่่�การพิิจารณา
ของคณะกรรมการ เพื่่�อให้้เรื่่�องที่่�พิิจารณามีีข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนเพีียงพอ อัันจะทำให้้การตััดสิินใจเป็็นไปด้้วยความรอบคอบและระมััดระวััง
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารได้้จััดประชุุมรวม 13 ครั้้�ง โดยได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ สรุุปสาระสำคััญได้้นี้้�
1. พิิจารณา อนุุมััติิ และติิดตามความคืืบหน้้าของผลการดำเนิินงานและงบการเงิินรายเดืือนของบริิษััท
2. พิิจารณาและติิดตามความคืืบหน้้าการจััดตั้้�งกองทุุน กองทรััสต์์ และผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ของบริิษััทในแต่่ละเดืือน
3. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการนำผู้้�ออกหลัักทรััพย์์เข้้า Debt Universe โดยพิิจารณาถึึงประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ลัักษณะ
การประกอบธุุรกิิจ อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ ปััจจััยความเสี่่�ยง การเติิบโตของธุุรกิิจ
4. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการปรัับปรุุงกระบวนการลงทุุนของสายบริิหารการลงทุุนให้้มีีความรอบคอบ รััดกุุม เป็็นธรรม และ
เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำหนด รวมทั้้�งมีีกระบวนการตรวจสอบการทำธุุรกรรมที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
5. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการเป็็นทรััสตีีของทรััสต์์เพื่่�อกิิจการเงิินร่่วมทุุน และการจััดตั้้�งทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า
6. รัับทราบการจดทะเบีียนจััดตั้้�งกองทุุนภายใต้้การบริิหารจััดการของบริิษััท เช่่น กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี อีีเมอร์์จิ้้�ง มาร์์เก็็ต ฟัันด์์
(M-EM), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี 2 ปีี ทวีีสุุข 2 (MT2Y2), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล อิินคััม 8 ห้้ามขายผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI8AI), กองทุุนเปิิด
เอ็็มเอฟซีี โกลบอล ออพพอร์์ทููนิิตี้้� ทริิกเกอร์์ ซีีรี่่�ส์์ 1 (M-GOT1), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี ฟิินเทค อิินโนเวชั่่�น (MFTECH), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี
คอนติิเนนทััล ยููโรเปีียน อิิควิิตี้้� (MEURO), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี ดิิสรััปทีีฟ อิินโนเวชั่่�น ทริิกเกอร์์ 8M1(MD8M1), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี โกลบอล
แคนนาบิิส (MCANN), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี ไชน่่า บอนด์์ (MCBOND), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล อิินคััม 9 ห้้ามขายผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI9AI),
กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี ไชน่่า เอโวลููชั่่�น (MCHEVO), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี ไทย ออพพอร์์ทููนิิตี้้� ซีีรี่่�ส์์ 1 (MTOP1), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล
อิินคััม 10 ห้้ามขายผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI10AI), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล อิินคััม 11 ห้้ามขายผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI11AI), กองทุุนเปิิด
เอ็็มเอฟซีี โกลบอล คอนเวอร์์ติิเบิิล บอนด์์ (MCONVERT), กองทุุนเปิิดเอ็็มเอฟซีี สเตเบิ้้�ล อิินคััม 12 ห้้ามขายผู้้�ลงทุุนรายย่่อย (MSI12AI), กองทุุน
เปิิดเอ็็มเอฟซีี ซััสเทนด์์ คอมเพ็็ททิิทีีฟ เอดจ์์ (M-EDGE)
7. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการทบทวนงบประมาณประจำปีี 2564 เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับภาวะเศรษฐกิิจและภาวะการลงทุุน
ในสิินทรััพย์์ต่่าง ๆ ในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 2564
8. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการต่่ออายุุกรมธรรม์์ประกัันภััยของบริิษััท
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9. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบนโยบายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่อ� กำหนดแนวปฏิิบัติั แิ ละมาตรการในการเก็็บรวบรวม การใช้้ และ
การเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล รวมทั้้�งการบริิหารจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคล ให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสมและเป็็นไปตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููล
ส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
10. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบงบประมาณประจำปีี 2565
11. พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการและหลัักการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
คณะกรรมการบริิหารได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามที่่ก� ำหนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบริิหาร และนโยบายการกำกัับดูแู ลกิิจการ โดยได้้ปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ด้้วยความรอบคอบ ระมััดระวััง และคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

(นายสดาวุุธ เตชะอุุบล)
ประธานคณะกรรมการบริิหาร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด  (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
โดยคณะกรรมการ ประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 3 คน ทำหน้้าที่่�สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสรรหาและคััดเลืือก
กรรมการอิิสระและผู้้�บริิหารระดัับสููง การประเมิินผลเพื่่�อการสรรหาและต่่อสััญญา การจััดทำแผนสืืบทอดตำแหน่่ง และพิิจารณาหลัักเกณฑ์์
การจ่่ายผลตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง ให้้มีีความเหมาะสม โปร่่งใส และสอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนได้้จััดประชุุมรวม 6 ครั้้�ง โดยได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ สรุุปสาระสำคััญได้้นี้้�
1. สรรหา คััดเลืือก และเสนอชื่่�อผู้้�ที่่�สมควรได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการอิิสระแทนกรรมการที่่�ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่่�อเสนอ
ให้้คณะกรรมการและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ครั้้�งที่่� 47 เดืือนเมษายน 2564
2. พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและบุุคคลที่่�คณะกรรมการมอบหมายให้้ปฏิิบััติิงาน เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการและที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาอนุุมััติิในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี ครั้้�งที่่� 47 เดืือนเมษายน 2564
3. สรรหา คััดเลืือก และเสนอผู้้�ที่่�สมควรได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ
4. พิิจารณาการเลื่่�อนตำแหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ
5. พิิจารณาการว่่าจ้้างงานภายหลัังเกษีียณอายุุ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ
6. พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบการทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
การกำกัับดููแลกิิจการและหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
7. การพิิจารณาการจ่่ายเงิินโบนััสพนัักงานประจำปีี 2564 และการปรัับเงิินเดืือนพนัักงานประจำปีี 2565 ในภาพรวมทั้้�งบริิษััท และ
พิิจารณาประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน การจ่่ายเงิินโบนััสประจำปีี 2564 และการปรัับเงิินเดืือนประจำปีี 2565 ของผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท
ซึ่่�งหมายถึึง กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการพิิจารณาอนุุมััติิ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามที่่ก� ำหนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
และนโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ โดยได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรอบคอบ ระมััดระวััง และคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

(นายสุุรพล ขวััญใจธััญญา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการ 
ประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 4 คน มีีหน้้าที่่�จััดทำนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับธุุรกิิจและครอบคลุุมความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ที่่�มีีนััย
สำคััญต่่อการดำเนิินงานของบริิษัทั กำหนดแนวทางและเครื่่�องมืือในการบริิหารความเสี่่ย� งให้้มีปี ระสิิทธิิภาพและเหมาะสม บริิหารจััดการความเสี่่ย� ง
ได้้อย่่างเป็็นระบบ รวมทั้้ง� ประเมิินและกำกัับดูแู ลให้้ความเสี่่ย� งอยู่่�ในกรอบที่่�กำหนด และรายงานผลการปฏิิบัติั งิ านต่่อคณะกรรมการอย่่างสม่่ำเสมอ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้บริิษััทมีีการบริิหารงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ ของบริิษััทว่่าการดำเนิินงาน
ของบริิษััทจะบรรลุุเป้้าหมายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้จััดประชุุมรวม 6 ครั้้�ง โดยได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ สรุุปสาระสำคััญได้้นี้้�
1. พิิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่่อ� พิิจารณานโยบายด้้านความเสี่่ย� งของบริิษัทั ได้้แก่่ นโยบายการบริิหารความเสี่่ย� ง
(Risk Management Policy) นโยบายการบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management Policy) และนโยบายรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านสารสนเทศ (IT Security Policy) รวมทั้้�งได้้จััดทำนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องของกองทุุนรวม เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับแนวทางของสำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในการยกระดัับมาตรฐานการบริิหารความเสี่่ย� งด้้านสภาพ
คล่่องของบริิษััทจััดการ 
2. พิิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาหลัักเกณฑ์์ Investment Risk Limit ของกองทุุนที่่�ใช้้ควบคุุมความเสี่่�ยง
ของกองทุุนที่่�อยู่่�ภายใต้้การจััดการ ซึ่่�งประกอบด้้วย VaR Limit, Tracking Error Limit, Liquidity Risk Limit (ตราสารทุุน) และ Firm-Wide Fixed
Income Issuer Limit รวมทั้้�งเพิ่่�มเติิม Liquidity Risk Limit สำหรัับกองทุุนตราสารหนี้้� และพิิจารณาการขยายหลัักเกณฑ์์ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ในการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ เพื่่�อให้้การบริิหารการลงทุุนของกองทุุนมีีความยืืดหยุ่่�นและมีีความคล่่องตััวมากยิ่่�งขึ้้�น ตลอดจนเพิ่่�มทางเลืือกและโอกาส
ในการลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโตในอนาคต โดยมีีเป้้าหมายในการรัักษาประโยชน์์สููงสุุดของกองทุุน
3. พิิจารณาทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณากฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับนโยบาย
การกำกัับดููแลกิิจการและหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
4. พิิจารณาอนุุมััติิแผนงานฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงประจำปีี 2564 โดยเชื่่�อมโยงกัับกลยุุทธ์์ของบริิษััท ประกอบด้้วย แผนงานในเรื่่�อง
นโยบายด้้านความเสี่่�ยงของบริิษััท ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุน (Investment Risk) และการวััดผลการดำเนิินงานของกองทุุน (Fund Performance)
ความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบัติั งิ าน (Operational Risk) และการบริิหารความต่่อเนื่่อ� งทางธุุรกิิจ (Business Continuity Management) เพื่่อ� ให้้ฝ่า่ ยบริิหาร
ความเสี่่�ยงใช้้เป็็นแนวทางในการปฏิิบััติิงาน
5. ประชุุมร่่วมกัับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้เกิิดการประสานงานระหว่่างกััน และหารืือร่่วมกัันในประเด็็นสำคััญด้้านความเสี่่ย� ง
ด้้านการกำกัับดููแล และด้้านการตรวจสอบภายใน
6. พิิจารณาผลการประเมิินความเสี่่�ยงของบริิษััทด้้านการดำเนิินการตามนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น (Anti-Bribery
and Corruption) ประจำปีี 2564 โดยภาพรวมบริิษััทมีีผลการประเมิินความเสี่่�ยงอยู่่�ใน “ระดัับต่่ำ” เนื่่�องจากบริิษััทมีีมาตรการควบคุุมเพื่่�อให้้การ
ดำเนิินงานต่่าง ๆ เป็็นไปตามนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น และสอดคล้้องกัับแนวทางภาครััฐ
7. พิิจารณาผลการประเมิินความเสี่่ย� งจากการประกอบธุุรกิิจของบริิษัทั ในด้้านการป้้องกัันการฟอกเงิินและการสนัับสนุุนทางการเงิิน
แก่่การก่่อการร้้ายและการแพร่่ขยายอาวุุธที่่�มีีอานุุภาพทำลายล้้างสููง ประจำปีี 2564 (Anti-Money Laundering and Combating the Financing
of Terrorism) โดยในภาพรวมบริิษััทมีีความเสี่่�ยงใน “ระดัับปานกลางค่่อนข้้างต่่ำ”
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี และรายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

8. พิิจารณาผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััท ประจำปีี 2564 โดยภาพรวมบริิษััทมีีความเสี่่�ยงอยู่่�ใน
“ระดัับปานกลาง-ต่่ำ” เนื่่อ� งจากมีีมาตรการและแนวทางต่่าง ๆ รองรัับเพื่่อ� ป้้องกัันและควบคุุมความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศได้้ครบถ้ว้ นและ
มีีประสิิทธิิภาพ
9. พิิจารณาผลการประเมิินความเสี่่�ยงจากการปฏิิบััติิงาน ประจำปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นการประเมิินความเสี่่�ยงเพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุง
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและลดขั้้�นตอนที่่�มีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อน โดยภาพรวมบริิษััทมีีความเสี่่�ยงอยู่่�ใน “ระดัับต่่ำ” โดยหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถปรัับปรุุงขั้้�นตอนการเปิิดบััญชีีออนไลน์์ผ่่านแอพพลิิเคชั่่�น MFC WEALTH จนสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้องตามขั้้�นตอนและ
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
10. ติิดตามการปฏิิบััติิตามแผนงานของฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงประจำปีี 2564 ซึ่่�งจากการปฏิิบััติิงานของฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงพบว่่า
บริิษััทมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุนให้้อยู่่�ในกรอบที่่�กำหนดและอยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ ภาพรวมตััวชี้้�วััดความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ และแบบจำลองที่่�ใช้้วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงยัังคงมีีคุุณภาพ น่่าเชื่่�อถืือ และมีีความเหมาะสม
11. ติิดตามการปรัับเปลี่่�ยนแผน BCP และการย้้ายไปยััง DR Site (Disaster Recovery Site) แห่่งใหม่่ ซึ่่�งเป็็นการปรัับรููปแบบการใช้้
บริิการ Second Site เพื่่อ� ให้้มีคว
ี ามเหมาะสมสอดคล้้องกัับความต้้องการและสถานการณ์์ที่่มี� คว
ี ามหลากหลายมากขึ้้น�  รองรัับการทำงานแบบ Work
From Home (WFH) หรืือ Work Anywhere และรองรัับโครงสร้้างด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศรููปแบบใหม่่ในอนาคต
12. ติิดตามการเตรีียมความพร้้อมรองรัับสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอกใหม่่ ที่่�เริ่่�มตั้้�งแต่่ช่่วงปลายปีี 2563 เป็็นต้้น
มา โดยบริิษััทกำหนดให้้พนัักงานเข้้ามาปฏิิบััติิงานที่่�บริิษััทเท่่าที่่�จำเป็็น และปรัับรููปแบบการทำงานเป็็นทำงานที่่�บ้้าน (Work From Home)
คณะทำงานงานแก้้ไขเหตุุฉุุกเฉิิน (BCP Team) ได้้กำหนดหลัักเกณฑ์์ในการคััดกรองผู้้�ติิดเชื้้�อและผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงตามหลัักเกณฑ์์ของกระทรวง
สาธารณสุุข และเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น จากผลการปฏิิบััติิงานพบว่่าบริิษััทสามารถควบคุุมการระบาดของ
โรคภายในสำนัักงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและบริิษััทสามารถดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
13. ติิดตามการทดสอบแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ (BCP) ผลการทดสอบอยู่่�ในเกณฑ์์ “ผ่่าน” โดยการปฏิิบััติิงานในธุุรกรรม
หลัักของบริิษััท ได้้แก่่ การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ การซื้้�อ ขาย และสัับเปลี่่�ยนหน่่วยลงทุุนของผู้้�ถืือหน่่วย การจััดสรรหน่่วยลงทุุน งานทะเบีียนกองทุุน
และการจััดทำรายงานมููลค่่าสิินทรััพย์์สุุทธิิของกองทุุน (NAV) ณ สิ้้�นวัันทำการ เป็็นไปตามเป้้าหมายและหลัักเกณฑ์์ที่่�กำหนด
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� งได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามที่่ก� ำหนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และนโยบายการกำกัับดูแู ล
กิิจการ โดยได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรอบคอบ ระมััดระวััง และคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

(ดร. วิิกรม คุ้้�มไพโรจน์์)
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
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รายงานคณะกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำกััด  (มหาชน) ได้้รัับการแต่่งตั้้�งโดย
คณะกรรมการ ประกอบด้้วยสมาชิิกจำนวน 4 คน ทำหน้้าที่่ใ� นการเสริิมสร้้างให้้บริิษัทั มีีแผนงานและมาตรฐานในการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำกัับดูแู ล
กิิจการที่่�ดีีอย่่างเป็็นรููปธรรม มีีกระบวนการให้้กรรมการ  ผู้้�บริิหาร  และพนัักงานของบริิษััทมีีความรู้้� ความเข้้าใจ และตระหนัักถึึงความสำคััญ
ในการนำหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีไปปฏิิบััติิ รวมทั้้�งมีีการกำกัับดููแลให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานปฏิิบััติิตามหลัักการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่ดี� อี ย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั มั่่น� ใจว่่าบริิษัทั มีีการดำเนิินงานภายในองค์์กรที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ โปร่่งใส
น่่าเชื่่�อถืือ และตรวจสอบได้้
ในปีี 2564 คณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีได้้จััดประชุุมรวม 3 ครั้้�ง โดยได้้พิิจารณาเรื่่�องต่่าง ๆ สรุุปสาระสำคััญได้้นี้้�
1. ติิดตามการปฏิิบััติิงานตามแผนงานด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีประจำปีี 2564
2. รัับทราบผลประเมิินคุุณภาพการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 โดยบริิษััทได้้รัับคะแนนประเมิินในระดัับ  4 เหรีียญ
(ร้้อยละ 90 - 99)
3. ทบทวนนโยบายการกำกัับดูแู ลกิิจการ โดยเห็็นชอบให้้นำเสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่อ� พิิจารณาการปรัับปรุุงแก้้ไขนโยบายการกำกัับ
ดููแลกิิจการ ให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััทจดทะเบีียน ปีี 2560
4. ทบทวนนโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในการจััดการกองทุุน และมาตรการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
โดยมีีความเห็็นว่่านโยบายและมาตรการป้้องกัันดัังกล่่าวยัังมีีความเหมาะสมสำหรัับการใช้้งานในปััจจุุบัันและเป็็นไปตามกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกำหนด
5. ทบทวนนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น และคู่่�มืือปฏิิบััติิ โดยเห็็นชอบให้้นำเสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อพิิจารณาการ
แก้้ไขนโยบายต่่อต้้านการให้้สินิ บนและคอร์์รัปั ชั่่น� และคู่่�มืือปฏิิบัติั ิ โดยเพิ่่ม� แนวปฏิิบัติั เิ รื่่อ� งการจ้้างพนัักงานรััฐเพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้บริิษัทั นำไปปรัับปรุุง
ในนโยบายต่่อต้้านการให้้สิินบนและคอร์์รััปชั่่�น และปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับองค์์กร
6. พิิจารณาอนุุมััติิแผนงานด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษััทในปีี 2565 โดยแผนงานได้้แบ่่งการดำเนิินการเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่
แผนด้้าน CG in substance แผนด้้าน CSR in process และแผนด้้าน Anti-corruption in practice
7. พิิจารณาให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎบััตรคณะกรรมการและกฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริิหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่่าตอบแทน คณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง และคณะกรรมการ
ด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
8. รัับทราบผลการประเมิินการกำกัับดููแลกิิจการตามโครงการสำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย (CGR) ประจำปีี
2564 โดยบริิษััทได้้รัับคะแนนประเมิินอยู่่�ในระดัับ 4 ดาว (80 - 89 คะแนน) ซึ่่�งเป็็นเกณฑ์์ในระดัับ “ดีีมาก”
คณะกรรมการด้้านการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีไี ด้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามที่่ก� ำหนดไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการด้้านการกำกัับดูแู ลกิิจการที่่�ดีี และ
นโยบายการกำกัับดููแลกิิจการ โดยได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรอบคอบ ระมััดระวััง และคำนึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

(นายจัักรกฤศฏิ์์� พาราพัันธกุุล)
ประธานคณะกรรมการด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

