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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม
VISION MISSION & CORE VALUES
วิสัยทัศน์ VISION
“เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจ
ที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท”
“To be among the top 3 leading wealth management companies
in Thailand and focus on sustainable growth and revenue of the Company.”

ภารกิจ MISSION
“ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง
โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพและระบบ
งานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม”
“To provide wealth management
services by a professional team
with continually updated systems
in accordance with international
standard in order to satisfy
the customer and society.”

ค่านิยม CORE VALUES
1. การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
Customer Oriented
2. ความเป็นมืออาชีพ
Professional
3. ความพร้อมในการปรับตัว
Change Catalyst
4. ค�ำมั่นสัญญา
Commitment
5. ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ
Winning Team Spirit
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ในรอบปี 2562 สถานการณ์การเงินโลก มีความผันผวน
ค่อนข้างมาก ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดทุน และตลาดเงิน อาทิ ผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน การปรับลดลงของอัตรา
ดอกเบีย้ ของธนาคารกลางหลักๆ รวมถึงของประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปัญหาการ
ถอนตัวจากการเป็นสมาชิก สหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร หรือ Brexit ซึง่ ยังคงเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจโลก โดยในช่วงระหว่างปี 2562 ตลาดทุน
ทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก1,563.88 จุด ณ
สิ้นปี 2561 และปิดปี 2562 ที่ดัชนี 1579.84 จุด เพิ่มขึ้น
15.96 จุดจากต้นปี หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ1.02
ส�ำหรับปี 2563 คาดว่าสภาวะการลงทุนและเศรษฐกิจโลก
ยังมีความผันผวนต่อเนือ่ งอยูค่ อ่ นข้างสูง เนือ่ งจากปัจจัย
หลักที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนตลอดในปี 2562
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาททางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทิศทางของเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวลง การถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักรหรือ Brexit วันที่ 31 มกราคม
2563 การเลื อ กตั้ ง ในสหรั ฐ อเมริ กาที่ จ ะมี ขึ้ น ในช่ ว ง
เดือนพฤศจิกายน 2563 และสถานการณ์ความตึงเครียด
ระหว่างสหรัฐอมริกากับอิหร่านซึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่
ยืดเยื้อและขยายผลเป็นวงกว้างได้
ส�ำหรับปัจจัยภายในประเทศ ภาครัฐได้ออกมาตรการ
กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การลงทุ น ภาครั ฐ
มี โ อกาสปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา การ
ลงทุ น ภาคเอกชนเริ่ ม มี สั ญ ญาณที่ ดี ขึ้ น เช่ น กั น เช่ น
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern
Economic Corridor (EEC) ซึ่งน่าจะท�ำให้ภาพรวม
การลงทุนภายในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากการระบาดของไวรั ส โคโรนา ที่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ใ น
ประเทศจีน และมีการแพร่กระจายไปในหลายประเทศ
ยอดนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของ
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ประเทศลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ประกอบกับค่าเงินบาทที่
แข็งค่ามากกว่าสกุลเงินหลักอย่างต่อเนือ่ ง ปัญหาภัยแล้ง
ที่มีแนวโน้มค่อนข้างรุนแรง รวมถึงความไม่แน่นอน
ทางการเมือง อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ปี 2562 จากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยด้านต่างๆ ข้างต้น
ที่มีความผันผวน การปรับปรุงระบบงาน ผลกระทบจาก
การตั้งส�ำรองค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบับที่ 7 ที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2562 รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ ท�ำให้บริษัทจ�ำเป็นต้อง
ปรับแผนการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว แม้ผลการด�ำเนินงาน
ส่วนรายได้จะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ผลการด�ำเนินงานส่วน
ก�ำไรมิได้เพิ่มขึ้นตาม โดยงบการเงินรวมของบริษัทใน
ปี 2562 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 916.57
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ทีบ่ ริษทั มีรายได้รวม 913.94
ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.29 ขณะที่ค่าใช้จ่าย
รวมปี 2562 อยู่ที่ 750.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยรวม 706.25 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ
6.27 ส่งผลให้ในปี 2562 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ 130.45 ล้านบาท
หรือ เท่ากับ 1.04 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2561 ที่มี
ก�ำไรสุทธิ 168.08 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.34 บาทต่อหุ้น
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 22.39 เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ด�ำเนินงานเฉพาะของบริษัท ส�ำหรับงวดปี 2561 และปี
2562 บริษัทมีก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงจาก 168.82
ล้านบาท เป็น 130.96 ล้านบาท โดยลดลงจ�ำนวน 37.86
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.43
ในรอบปี 2562 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนใหม่ทุกประเภท
กองทุน รวมทั้งสิ้น 27 กองทุน ระดมเงินได้ 25,733.73
ล้ า นบาทท� ำ ให้ ต ลอดทั้ งปี บ ริ ษัท มี ก องทุ น ภายใต้ การ
จัดการทุกประเภท 219 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 450,330 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนต่างๆ
ดังนี้ กองทุนรวม 107 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
234,238.46 ล้านบาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 12 กองทุน มูลค่า
ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ร วม 45,166.37 ล้ า นบาท กองทุ น
ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ 34 กองทุ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ

STATEMENT OF CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS
In the year 2019, global finance situation were
high volatility by influencing from many factors
affecting capital market and money market, such
as effects from trade war between U.S. and China
and the increase of interest rate by main central
banks including Thailand for supporting economic
expansion, Brexit problem by withdrawal of the United
Kingdom, as EU member, which still influences the
world economic system. During the year 2019, the
global capital markets mostly adjusted higher. The
SET index was inclined from 1,563.88 points of yearended 2018 and closed at 1,579.84 points at yearended 2019 or increased by 15.96 points from the
year beginning or equivalent to 1.02% higher.
For the year 2020, it can be expected that the
situation of global investment and economics are
also volatile highly, since the main factors that have
caused concerns to investors during the year 2019
still exist. The said factors include the unsettled trade
disputes between U.S. and China, global economic
slowdown, Brexit issues by withdrawal of the United
Kingdom, as EU member, which happened on 31
January 2020, the U.S. election to be held during
November 2020 and the tension between U.S. and
Iran which tends to be prolonged and expanded in
wide range.
In term of domestic factors, the government section
has issued the economic stimulus measures
continuously. The government investment tends to
be better than the previous year, while investments
of private sector initially has a good signal, such
as a project for Eastern Economic Corridor (EEC)
development, which may enable the overall domestic
investment to be better. However, since the beginning
of the year 2020, Thai economics, especially tourism
sector, which has been affected severely from the
outbreak of Coronavirus starting from in China
before spreading to various countries. The number of
Chinese tourist which is the main group of tourist of
the country significantly decreased. Also, the situation
of hard currency happened to Thai currency is severer

than the main currency continuously. Other factors
also include the problem of drought which tends to be
violent, and the political uncertainty which affects the
confidence of investors.
In 2019, due to the economic condition and other
factors as mentioned presenting a volatility, the
results from the reserve for benefits of employees
according to the Labour Protection Act No.7 which
was in effect in 2019, as well as a change of
the President, the Company, therefore, adjusted
strategies for fund establishment and management
to support an incurred impact, which results in an
increase of revenue but not increase in part of
operational profits. It can be seen in the Company’s
consolidated financial statement for the year 2019
that the Company’s total revenue was at Baht 916.57
million increasing from of the year 2018, that the
Company’s total revenue having at Baht 913.94
million, or equivalent to 0.29% higher. Meanwhile, the
Company’s total expenses in the year 2019, which
was at Baht 750.56 million, is higher than the year
2018, which was at Baht 706.25 million, or equivalent
to 6.27% higher. This results in the Company’s net
profit in the year 2019 being at Baht 130.45 million
or equivalent to Baht 1.04 per share decreasing from
the year 2018, which had a net profit at Baht 168.08
million or at Baht 1.34 per share, which was equivalent
to 22.39 % lower. However, when comparing the
Company performance for the year 2018 and for the
year 2019, the Company has the net profit after taxes
lower from Baht 168.82 million to be Baht 130.96
million, which was lower by Baht 37.86 million or
equivalent to 22.43%.
During 2019, the Company set up 27 new funds, in
total, for every fund type with a combined net asset
value of Baht 25,733.73 million. Overall, throughout
the year there were funds under management in the
total of 219 funds with a combined net asset value of
Baht 450,330 million comprising of 107 mutual funds
with the net asset value of Baht 234,238.46 million,
12 property funds and infrastructure funds with the net
Sustainability Development Report 2019

03

รวม 151,893.79 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล 65
กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,512.85 ล้านบาท
กองทรั ส ต์ เ พื่ อ กิ จ การร่ ว มลงทุ น ซึ่ ง บริ ษั ท เป็ น ทรั ส ตี
1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 518.62 ล้านบาท
ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 2 รางวัลคือ รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้ า นผลการด� ำ เนิ น การยอดเยี่ ย ม (Best Company
Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กับ
รางวัลยอดเยี่ยม Deal of the year การเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) นอกจากนี้
บริษัทยังได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์อวอร์ด (Morningstar
Award 2019) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทกองทุนหุ้นภายในประเทศ ปี 2019 (Best Fund
House Awards- Domestic Equity) และกองทุนเปิด
เอ็มเอฟซีเซ็ท 50 ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอด
เยี่ยมแห่งปี 2019ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Best
Thailand Equity Large- Cap Fund :M -S 50)
บริษทั ยังคงด�ำเนินนโยบายด้านการพัฒนาและมีสว่ นร่วม
ต่อสังคม บริษัทได้ด�ำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
เงิน การลงทุนและการออมไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
ผ่ า นทางสาขาของบริ ษั ท ในกรุ ง เทพและภู มิ ภ าคทั้ ง
6 สาขา และร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดสัมมนาให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนผ่านกองทุน นอกเหนือจากการ
สนับสนุนด้านความรู้แก่สังคมแล้ว บริษัทยังจัดสรรทุน
ทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล แก่บุคคล
ผู้ด้อยโอกาส นักเรียนและผู้ยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร เป็น
ประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้น�ำหลักการบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยได้ก�ำหนดไว้ในกระบวนการท�ำงานและ
มีการตรวจสอบและปรับปรุงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ จัดอบรมและ
ซักซ้อม ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ
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ในปี 2562 กรรมการที่ครบวาระมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน
คือ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร. โชคชัย อักษรนันท์
นายสดาวุ ธ เตชะอุ บ ล นายบุ ญ ลื อ ประเสริ ฐ โสภา
และนายพิษณุ วิชิตชลชัย โดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร.โชคชัย อักษรนันท์ และ นายสดาวุธ เตชะอุบล
ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
นายบิน วิริงกา นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง เข้ า เป็ น กรรมการอิ ส ระและกรรมการ แทน
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา และนายพิษณุ วิชิตชลชัย
กรรมการที่ลาออกระหว่างปีมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1 ท่าน คือ
นายลิม ชอง บุน เดนนิส คณะกรรมการขอขอบคุณ
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา นายพิษณุ วิชิตชลชัย และ
นายลิม ชอง บุน เดนนิส เป็นอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลา
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม
อนึง่ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายลิม ชอง บุน เดนนิส
ได้ แ จ้ ง ลาออกจากการเป็ น กรรมการผู ้ จั ด การ เพื่ อ
ให้การด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจึงได้มีมติแต่งตั้ง นาย
สดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหารท�ำ
หน้าที่เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นการชั่วคราว
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้ถือหน่วย
ลงทุ นของกองทุ น ต่ างๆภายใต้ การจั ด การของบริ ษัท
องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอ
ขอบคุณฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั ทุกคนที่
ให้ความร่วมมือท�ำงาน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ท�ำงานเพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และต่อเนื่อง

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

asset value of Baht 45,166.37 million, 34 provident
funds with the net asset value of Baht 151,893.79
million, 65 private funds with the net asset value of
Baht 18,512.85 million, 1 private equity trust which the
Company acts as Trustee with the net asset value of
Baht 518.62 million.
In the year 2019, the Company was awarded by the
Stock Exchange of Thailand for 2 award winning,
which are the Best Company Performance Awards
for the listed companies with capital market not over
Baht 3,000 million and the Deal of the Year Awards
for the initial public offering of the Thailand Future
Fund - Infrastructure Fund (TFFIF). In addition, the
Company was also awarded the Morningstars Award
as the Best Fund House Awards - Domestic Equity
for the year 2019 and the MFC SET50 Open-end fund
was also awarded for the Best Thailand Equity LargeCap Fund: M-S50) for the year 2019.
In terms of corporate social responsibility and
development, the Company has continually educated
in developing and educating knowledge of finance,
and investment and saving through the Company’s
6 branches. Also, the Company has cooperated with
the Government Saving Bank in arranging a seminar
for training on the fund investment. Apart from social
educational support, the Company also contributes a
part of fund for public donation to support students
and people-in-need in the far-flung areas every year
continually.
The Company recognized an importance of operating
in compliance with the corporate governance
principle by specifying in its operational process and
educating knowledge of good corporate governance
to employees regularly.
For the Year 2019, there were 5 directors retired
by rotation as follows: Dr. Narongchai Akrasanee,
Dr. Chokchai Aksaranan, Mr. Sadawut Taechaubol,
Mr. Boonlue Prasertsopar and Mr.Pitsanu

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

(Dr.Narongchai Akrasanee)
Chairman
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การปฏิบัติตามหลักสากล
ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักการสากล

แนวทางการด�ำเนินการของบริษัท

สิทธิมนุษยชน
• สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้อง
• พิจารณาก�ำหนด และทบทวนแนวนโยบาย
สิทธิมนุษยชนสากลตามขอบเขตอ�ำนาจ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทให้
ที่เอื้ออ�ำนวย
สอดคล้องและสนับสนุนกับการส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชนสากล
• ดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
สิ่งแวดล้อม
• ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึงผลกระทบ
• ปลูกจิตส�ำนึกในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมใช้
ต่อสิ่งแวดล้อม
กระดาษรีไซเคิล โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัด
พลังงานภายในบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำโครงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในสถานประกอบการเพื่อน�ำผลประหยัด
ค่าใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานใน
สถานประกอบการของบริษัท โดยบริษัทได้ด�ำเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงสมรรถนะอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
ระบบไฟฟ้าของบริษัท
• พัฒนาแอพพลิเคชั่นส�ำหรับการซื้อขาย และสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile
Application) ทั้งระบบ Andriod และ IOS เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าให้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และสนับสนุนนโยบายองค์กรในการลด
การใช้กระดาษ และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ในการเดินทางด้วย
• บริษัทมีการ reorganize การใช้ printer ในองค์กรใช้
brand ที่มีฉลากเขียว รับรองว่าสินค้ามีมาตรฐาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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PRACTICE UNDER INTERNATIONAL PRINCIPLE
RELATED TO SOCIAL RESPONSIBILITIES
International Principle

Implementation of the Company

Human Right
• Business should support and respect
• Specify and review the Company’s
the protection of internationally
corporate governance policies to
proclaimed human rights; and
conform with and support to the
protection of internationally proclaimed
• Ensure that business does not engage
human rights
in any human right abuses.
Environment
• Operate business with environmental - friendly • Implanted the energy saving spirit and support a
spirit with regard to the impact on the
use of recycle paper by organizing activities to
environment; and
support energy saving within the Company
regularly;
• Undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility.
• Arranged an energy saving project for a use of
electric power within a place of business and bring
a saving fee of electric usage to be expenditure in
adjusting and developing the effective use of
energy within the Company’s place of business.
• Developed an application for trading and switching
the fund investment unit for serving online service
via mobile phone, both Andriod and IOS system in
order to increase servicing channel to be more
convenient and faster and to support
a corporate policy in reducing a paper usage
and saving fuel in travelling.
• Reorganized a printer usage within organization
by using brand with green label which certified
that the products have an environment
friendly standard
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หลักการสากล

แนวทางการด�ำเนินการของบริษัท
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
• ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
• เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการ
ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ
ต่อต้านทุจริต ( “CAC”)
ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม
• ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ CAC ประจ�ำ
และความมั่นคงของประเทศ
ไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ได้มีมติให้การรับรองการต่ออายุสมาชิกแก่บริษัท
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
• ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์
ในหน้าที่โดยมิชอบ และก�ำหนดเรื่องการต่อต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจนโดยจัดท�ำนโยบาย
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และบรรจุเป็นในขั้นตอน
การท�ำงานของบริษัท (Workflow)
• จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืน
กฎหมาย และการกระท�ำทุจริต เพื่อร้องเรียน
ไปยังคณะกรรมการของบริษัทได้โดยตรง
• เผยแพร่ นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าว และช่องทางการแจ้งเบาะแส
และร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเวปไซต์
ของบริษัท ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทราบ
• จัดให้มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)
• ถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบัติให้
พนักงานในองค์กรได้รับทราบโดยน�ำไปบรรจุ
อยู่ในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจ�ำปี
• จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน
และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล
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International Principle

Implementation of the Company
Anti-Corruption

• Promote an anti-corruption, in any form, and
no bribery for business interests and not
cooperate or support any party to infringe
in engaging any illegal activities or
national-security threaten activities

• Signed to declare its ideology to support the
project of Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption (CAC).
• In 2018, the CAC meeting of the 4th
quarter/2018 held on February 4, 2019
resolved to approve the Company’s
membership renewal for continuing a
member of the CAC for a period of 3 years
as from February 4, 2019 to February 3,
2022.
• Declared policies for protection of taking
benefits from any wrongful acts; and
adopted a policy of anti-corruption, in any
form, by clearly reflecting in a written policy
of the Company and included the same into
the Company’s workflow.
• Provided a channel for raising concerns and
complaints relating to incorrect actions
violating the law and committing fraud in
order to allow a direct complaint to the board
of directors.
• Publicized the policies and practical
guideline and promote the raising concern
and complaint channel on the Company’s
website clearly to let the customers and
stakeholders noted.
• Provided a protection to the
whistleblower who give information.
• Transferred policies and practices to
employee within organisation by including
the same into the annual staff training
course.
• Send the Company’s staffs to attend the
training program related to the prevention of
corruption organized by the institutes for
study, revision and disclosure development.
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หลักการสากล

แนวทางการด�ำเนินการของบริษัท
ธรรมภิบาลการลงทุน
• ด�ำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ากิจการที่บริษัทไปลงทุน
• ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
มีกลยุทธ์ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความ
การลงทุน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และน�ำมา
• ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ และจัดท�ำนโยบาย
ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของเจ้าของ
ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment
เงินลงทุน/ลูกค้า/บริษัท
Governance Policy) ส�ำหรับองค์กร เพื่อเป็น
หลักปฏิบัติในการจัดการลงทุนและสอดคล้อง
และเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และบทบาท
หน้าที่ของบริษัทจัดการลงทุน และน�ำขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ทรัพย์สินทางปัญญา
• เคารพและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สิน
• ก�ำหนดนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทางปัญญาสากลตามขอบเขตอ�ำนาจที่เอื้ออ�ำนวย
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
โดยบริษัทก�ำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
• ตรวจตราดูแลให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปโดย
พนักงานของบริษัท จะต้องใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
ไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น
• ก�ำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทและมีตรวจสอบการใช้
ระบบโปรแกรมซอฟแวร์ในการท�ำงานของ
พนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
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International Principle

Implementation of the Company
Investment Governance
• Take steps to ensure that the business
• Announced the implementation of the
that the company has invested has a
investment governance principle since
strategy Good corporate governance
June 15, 2017.
And have responsibility to society and
• Set role and responsibilities and arrange
the environment And bring good and
the corporate investment governance
sustainable returns for investment
policy to be a guideline in managing
owners / customers / companies
investment and in line with duties and
responsibilities of the investment
management company, as well as
published the said policy on the
Company’s website.
Intellectual Property
• Business should support and respect the
• Stated an operational policy in relation to
protection of internationally proclaimed
non-infringement of intellectual property
intellectual property rights; and
rights and required the directors,
executives and employees to use
• Monitor and ensure that business does
licensing software provided by the
not engage in any intellectual property
Company solely.
right abuses.
• Stated an operational policy in using
information technology system and
monitored a use of the Company’s
software by each employee to protect a
piracy of software or non work-related
activities.
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ข้อมูล
บริษัท
ข้อมูล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทะเบียนเลขที่ :		

0107536001371

ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : 		

			

ชั้น จี และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

MFC Call Center : 		

(662) 649-2000

หมายเลขโทรสาร : 		

(662) 649-2100, (662) 649-2111

เว็บไซต์ :			

www.mfcfund.com

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อ : โทร. (662) 649-2130 - 33

			

หรือ อีเมล์ Company_Secretary@mfcfund.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจเมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชอื่ เมือ่ จดทะเบียนแรกเริม่ ว่า “บริษทั กองทุนรวม จ�ำกัด” โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการจั ด ตั้ ง ให้ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการระดมเงิ น ออมจากประชาชนทั่ ว ไปเพื่ อ พั ฒ นาตลาดทุ น
ของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance
Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการ
ลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518
ใน ปี 2536 บริษัทได้ขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบการ
จดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และบริษัทได้ด�ำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จ�ำกัด (มหาชน)” เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการ
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจนมีความโดดเด่น และเป็นที่จดจ�ำได้ง่ายส�ำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ใน
ขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 125,615,708 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
125,615,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคาร
ออมสิน และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจรวม 6 ประเภท คือ
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COMPANY
PROFILE
PROFILE OF MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED:
MFC Asset Management Public Company Limited operates a fund management business incorporated under
the Securities and Exchange Act B.E. 2535 and other related laws and regulations.
Registration no:		

0107536001371

Head Office : 		

			
			

Ground Floor & 21st - 23rd Floor, Column Tower, 199
Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District,
Bangkok 10110, Thailand

MFC Call Center : 		

(662) 649-2000

Fax :

(662) 649-2100, (662) 649-2111

		

Website :			

www.mfcfund.com

Investor Relationship Unit :

Tel. (662) 649-2130 - 33
or via email: Company_Secretary@mfcfund.com

			

MFC Asset Management Public Company Limited is Thailand’s first asset management company registered
on 14th March 1975. It was founded by the cooperation between the Thai Government and the International
Finance Corporation (IFC) under the name of “the Mutual Fund Co., Ltd.” with the objective of mobilizing
savings from the public for development of the Thai capital market. A securities license to manage investment
funds was granted by the Ministry of Finance on 29 December 1975.
In 1993, the Company filed with the Stock Exchange of Thailand to register as the listed company and
obtained the approval on 12th November 1993. In 2001 the Company changed its name from “Mutual Fund
Public Company Limited” to be “MFC Asset Management Public Company Limited” and registered the new
name with the Ministry of Commerce on 9th March 2001. The purpose of changing Company’s name was
to reflect its business image and be recognized by the customers and investors. Meanwhile the Company
took such opportunity to change its logo.
As of 30 December 2019, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 125,615,708 consisting
of 125,615,708 ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and its current major shareholders of the
Company are the Ministry of Finance, the Government Savings Bank, and Country Group Holdings Public
Company Limited. Currently, The Company has licensed to operate 6 businesses comprising of:
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1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
2. เป็นผู้จัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
3. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
4. เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
5. เป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
6. เป็นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ทีม่ กี ารพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยถือตามแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ การด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมี
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
บริษัทยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ส่งเสริมนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ ตามแนว
เจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศและก�ำหนดนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตโดย
มติที่ประชุมของคณะกรรมการ CAC ประจ�ำไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับการรับรองการ
ต่ออายุสมาชิก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ CAC ประจ�ำไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะ
เวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมกับพันธมิตร เครือข่าย และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่างๆ เพื่อรับแนวนโยบายมาปฏิบัติและร่วมกันพัฒนาระบบการท�ำงานและแบ่งปันความรู้ อาทิ สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างรากฐานของพัฒนาการเพื่อความยั่งยืนให้แก่องค์กรในอนาคต
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1. Securities business in type of “asset management”
2. Acting as provident fund manager
3. Securities business in type of “private fund management”
4. Acting as securities registrar
5. Acting as manager of the real estate investment trusts (REITs)
6. Acting as trustee of trusts
The Company recognizes an importance of the Good Corporate Governance and extensively complied
intensively with ideology within the scope of business ethic which are also developed to be in line with
economic and social changes along with a practical guideline of the Good Corporate Governance Principle
of the Stock Exchange of Thailand, integrity, transparency, impartiality fairness to all stakeholders together
with firms determination towards moral business practices and responsibility for improvement of society,
quality of life and the environment by emphasizing on energy saving and fully utilizing resource.
On top of that, the Company also aims to create a positive image of the organization as a credible and
transparent organization by focusing on policies to promote an anti-corruption, in any form, and no bribery
for business interests and not cooperate or support any party to infringe in engaging any illegal activities or
national-security threaten activities, which are in accordance with the spirit of unified practices of The Private
Sector Collective Action Coalition against Corruption. The Company has clearly announced its ideology
and finally been certified as a member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption
(CAC) in the CAC Board Meeting for Quarter 4/2015 on January 22, 2016 and been certified a renewal of
CAC membership by the resolution of the CAC Board Meeting for Quarter 4/2018 on February 4, 2019 for
a period of 3 years from February 4, 2019 to February 3, 2022.
The Company also joins a partner network and an organization established for the economic and social benefit
to adopt the policy into practice and to jointly develop working systems and share member’s knowledge,
such as the Association of Investment Management Companies (AIMC), in order to create a foundation for
sustainable development of the organization in the future.
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ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบริษัท
ณ สิ้นปี 2019 บริษัทมี:

สินทรัพย์รวม 1,328.51 ล้านบาท
รายได้รวม 916.58 ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิ 130.45 ล้านบาท หรือ 1.04 บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วจ�ำนวน 125,615,708 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 125,615,708 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตรา (par value) ไว้หุ้นละ 1 บาท
กองทุนภายใต้การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 218 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 449,811.47 ล้านบาท

218 กองทุน*ภายใต้การบริหารจัดการ

กองทุนรวม จ�ำนวน 119 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 279,404.83 ล้านบาท
กองทุนรวมในประเทศ
81 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 49,301.66 ล้านบาท

กองทุนรวมต่างประเทศ
1 กองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 6,502.61 ล้านบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 12 กองทุน
(รวมทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
45,166.37 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 54.07
ล้านบาท

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
1 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
178,380.13 ล้านบาท

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 34 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 151,893.79 ล้านบาท
โดยมีนายจ้างจ�ำนวน 739 ราย และสมาชิกกองทุนจ�ำนวน 328,231 ราย
กองทุนส่วนบุคคล
65 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,512.85 ล้านบาท

*หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทข้างต้น ยังมิได้รวมกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสตี
อีกจ�ำนวน 1 กองทรัสต์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 518.62 ล้านบาท
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SUMMARY OF COMPANY’S
PERFORMANCE
As of the end of 2019, the Company has:

The total assets is Baht 1,328.51 million.
The total revenue is at Baht 916.58 million.
The net profit is Baht 130.45 million or Baht 1.04 per share.
The Company’s registered and paid-up capital is at Baht 125,615,708 consisting of 125,615,708
ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.
The funds under management managed 218 funds with total net asset value of Baht 449,811.47
million.

218 FUNDS* UNDER MANAGEMENT

119 mutual funds
Total net asset value of Baht 279,404.83 million
81 Domestic Investment funds
with net asset value of
Baht 49,301.66 million

1 Country fund
with net asset value of
Baht 54.07 million

24 Foreign investment funds
with net asset value of
Baht 6,502.61 million

12 Property and
Infrastructure funds
(including the real estate
investment trusts which
the Company acts as trust
manager)
with net asset value of
Baht 45,166.37 million

Vayupak1 Fund
with net asset value of
Baht 178,380.13 million

34 Provident funds
with net asset value of Baht 151,893.79 million
for 739 employers and 328,231 fund members
65 Private funds
with net asset value of Baht 18,512.85 million

Remark : The total net asset value of the Company as referred above does not include another 1 private equity trust under
trusteeship of the Company with the net asset value of Baht 518.62 million.
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การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยผ่าน
การทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอทุกปี เพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างจิตส�ำนึกที่ดี
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้สง่ เสริมความรู้ ความเข้าใจ เพือ่ ถ่ายทอดและปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น การบรรจุใน
หลักสูตรการอบรมพนักงานประจ�ำปี การจัดกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ น
องค์กรไปในทิศทางเดียวกันในการเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งนโยบายที่ส�ำคัญมี ดังนี้

เศรษฐกิจ
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ด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และให้มีระบบงานที่มีการควบคุม
ภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนองเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการ
ติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
การให้ความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องแก่สาธารณชน
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยการเป็นองค์การที่โปร่งใส
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ปลูกฝังจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง

สังคม

ส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ดูแลและปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรในองค์กร
ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงาน
งานด้านสาธารณประโยชน์

สิ่งแวดล้อม

ด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินนโยบายอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
และการน�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
สร้างจิตส�ำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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OPERATIONS RELATED TO
SUSTAINABILITY DEVELOPMENT
The Company operates by adhering to the responsibilities of all stakeholders for a mutually sustainable benefit.
The Company has regularly reviewed its good corporate governance policy on yearly basis in order that the policy
will be up to date, comply with sustainable development of the Company by coordinating with all stakeholders and
cover various issues, by focusing on creating awareness of the economic, social and environmental responsibility.
Moreover, as a concrete evidence, the Company also promotes knowledge in order to transfer and cultivate
awareness of economic, social and environmental responsibility through reflecting these issues in the Company’s
policies, including those in the annual staff training arranging, activities to instill responsibility in order to drive
the whole organization in the same direction for being as the sustainably developed organisation further.
The important policies are as follows:

ECONOMY

SOCIETY

ENVIRONMENT

Operate business according to the good corporate governance principle
and with good internal control system in accordance with relevant laws.
Adherence to a “Customer Centricity” philosophy and effective
customer responsiveness.
Be responsible to consumers by compliance with the standard practice
for contacting and serving the customers.
Sharing of proper financial knowledge with the general public.
Efficient risk management.
Promote the image and credibility of the organization that is
transparent and free of corruption.
Create the conscious of anti-corruption through concrete evidence consecutively.
Promote the social aspects together with local communities,
particularly, the increase in the education and development of youth.
Care and treat counterparties and employees with fairness.
Employee development.
Promote of occupational health safety and welfare of employees.
Community and Social Development.
Environmentally-friendly business operations.
Promote policies in conservation, cost-effectiveness and reuse of
resources.
Building on awareness and corporate culture in environmental protection.
Avoid any act adversely affecting to country’s reputation, natural
resource and environment.
Sustainability Development Report 2019
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โดยในการด�ำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่
ในการด�ำเนินการพิจารณาและทบทวนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงานและคู่มือจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการด�ำเนินงานตามแผนงานด้าน
ก�ำกับดูแลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

นโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการก�ำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มี
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการก�ำหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการก�ำกับดูแลที่ดี จัด
ท�ำระเบียบแนวปฏิบัติ มีคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง
2. การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ซึ่งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิงป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
3. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยมีการ
พิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการท�ำงานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในส�ำหรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ก�ำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่
ผู้บริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้
ยังห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด (Blackout Period) ซึง่ นอกจากจะรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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The Board of Directors has assigned the Corporate Governance Committees to regularly review and adjust
the relevant policies every year and update code of conduct and code of ethics, as well as, to recommend
and monitor the implementation of the corporate governance working plan for the sustainability development
of the organization.

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT SUPPORTED POLICY
1. Internal Control

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

Internal Audit is an independent operation which has a duty on investigation and assessment all activities
within the organization. The purpose of internal audit is to ensure that all operators in each level performs their
duties efficiently and to encourage an effective internal audit with an appropriate expenses by emphasizing
on a creative inspection of protective policy pursuant to international standard, and development of
investigation process to be modern and comply with a gradual alteration of business condition.
3. Use of Inside Information

The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be under
only the authority of the Company. The company has reviewed code of conduct and code of ethic by
adding more policies on preventing conflict of interest and the use of insider information for fund managers
and operators in accordance with the SEC’s notifications as well as publicizing the same to its employees,
executives and directors. The Company also set a clear penalty in case of executives or employees’
disclosure of inside information toward the public or for their personal use. In addition, the Company also
prohibits securities trading during the blackout period not only to protect shareholder’s rights but also to
prevent the conflict of interests.

Sustainability Development Report 2019
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การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญโดยระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในจรรยาบรรณการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณพนักงาน และรายงานประจ�ำปีของบริษัท โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง หน่วยงานของรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และได้ก�ำหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยพิจารณา
ตามความเกี่ยวข้องในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางเพื่อการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ต่างๆ เพื่อไปแก้ไขปรับปรุงการด�ำเนินการของบริษัท โดยจัดท�ำเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ อาทิ:
ข่าวสารผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / รายงานประจ�ำปี / จดหมายข่าวรายไตรมาส / การจัด
สัมมนา และช่องทางดังนี้
เว็บไซต์ :			

www.mfcfund.com

MFC Call Center :		

(662) 649 2000

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

(662) 649 2130 - 33 หรือ Company_Secretary@mfcfund.com

สรุปสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ :

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
•

ผู้ถือหุ้น

•
•
•
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ประชุมใหญ่ สามัญ/วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น
เข้าพบและให้ข้อมูลแก่
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ให้ข้อมูลผ่านทางเวปไซต์
ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง
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แนวปฏิบัติที่ด�ำเนินการ
• ด�ำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ ให้มี
ระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไป
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

THE PARTICIPATION
OF STAKEHOLDERS
The company focuses on clearly identifying practical guidance to stakeholders in written in the Company’s
business code of conduct, the employees’ code of conduct, and the Company’s annual report. The Company
has divided stakeholders into 8 groups namely; shareholders, customers, partners and counterparties,
creditors, employees, competitors, governmental agencies, society and environment. The Company has
identified the rights and equitability of shareholders and other stakeholders based on relevant business
processes of the Company.
The company has provided a channel for communication with the stakeholders in order to obtain comment
and complaint for improving the Company’s operation. The Company has prepared publication documents and
other media, such as SET’s system, annual report, quarterly newsletter, seminar, and the followings channel:
Website :			

www.mfcfund.com

MFC Call Center :		

(662) 649 2000

Investor Relations :

(662) 649 2130 - 33 or Company_Secretary@mfcfund.com

Summary of stakeholders’ participation :

Group of
stakeholders

Shareholders

Participation procedures

Regulations

• Attend the general meeting
of shareholders/
extraordinary general
meeting of shareholders.
• Meet and provide
information to
shareholders and
investors.
• Provide information via the
web site.
• Contact through
whistle-blowing for filling
complaint directly to the
Board of Directors.

• To operate business according to the good
corporate governance principle and with an
effective internal control system in
accordance with relevant laws.
• Reporting financial and general information in an
accurate, complete, timely and transparent basis
and in line with regulations as set forth by Stock
Exchange of Thailand and the Office of
Securities and Exchange Commission.
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้า

•
•
•
•
•
•

คู่ค้าและ
คู่สัญญาทาง
ธุรกิจ
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กระบวนการมีส่วนร่วม
หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
ผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านบูธ
ส่งเสริมการขาย
บทวิเคราะห์/จดหมายข่าว
ผ่านทางเวปไซต์
ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

• พบปะคู่ค้า
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคู่ค้าและกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง
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•
•
•
•
•
•

แนวปฏิบัติที่ด�ำเนินการ
ให้ความส�ำคัญในการให้บริการและมีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการ
แก่ลูกค้า
จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่ง
ผู้ใดน�ำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์
ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น
มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
จัดท�ำนโยบายธรรมภิบาลการลงทุนส�ำหรับองค์กร
เผยแพร่ทางเวปไซต์บริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
และบทบาทหน้าที่ของบริษัทจัดการจัดการลงทุน

• ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติใน
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทด�ำเนินกิจการ
โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้
ทรัพย์สินต่างๆ
• จัดท�ำเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท
และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน
การช�ำระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่นๆ
ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
• มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่
ด�ำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา
ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดย
หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

Group of
stakeholders

Customers

Partners and
Counterparties

Participation procedures

Regulations

• Customer relations.
• Customer relationship
activities.
• Arrange educated
seminars.
• Provide product
information through
promotional booth.
• Review / newsletter via
web site.
• Contact through
whistle-blowing for filling
complaint directly to the
Board of Directors.

• To emphasize an equitable and responsible
service to all of its customers.
• To be responsible to the consumers by
complying with operation standard in
communication and providing services to the
customers.
• To manage any investment with integrity and
due care as a professional business operator.
• To protect customers’ confidential information
and prevent the abuse of customers’ confidential
information or seeking benefits of oneself or
other persons.
• To organize a special unit for receiving
customer’s complaints.
• To establish the Investment Governance Policy
and public such policy on the Company’s
website for being a practical guideline within
organization which is in line with duties and
responsibilities of the investment management
company.

• Meet with partners.
• Setting the rule on the
selection of partners and
any related to its business
fairly.
• Contact through
whistle-blowing for filling
complaint directly to the
Board of Directors.

• To engage its business with the fairness, in
doing so the Company treats its partners and
counterparties fairly.
• Setting the rule on the selection of partner and
procurement, in this regard, the Company fixed
the policy and rule of procurement in written
which eases understanding and is in the same
practice. Additionally, the Company also
respects the right over the asset by having a
proper examination which is to ensure that the
Company engages its business with having the
legally grant to use the asset.
• Preparing agreements to be in the same
standard and proper form.
• Strictly complying with all contractual conditions,
business ethics, commitments giving to business
partners, legal agreements, including conditions
of payment, repayment, and other conditions to
partners and counterparties.
• Having the policy of keeping the confidentiality of
partners and counterparties. The Company
engages its business based upon the fairness
and independence and abstention from any
bribery or offering any incentive to any person
for its business benefit.
Sustainability Development Report 2019

25

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าหนี้

พนักงาน

26

กระบวนการมีส่วนร่วม
• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

แนวปฏิบัติที่ด�ำเนินการ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และ
ค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลง
ทางกฎหมาย รวมถึงทั้งในเรื่องการช�ำระคืนเงินต้น
ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การด�ำรงอัตราส่วนทางการ
เงิน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด

• ปฐมนิเทศพนักงาน
• อบรมประจ�ำปี
• คณะกรรมการสวัสดิการ
พนักงาน
• คณะกรรมการกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ
• คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาวะแวดล้อมในที่
ท�ำงาน
• ส�ำรวจความคิดเห็น
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

• ก�ำหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน
• ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการท�ำงาน รวมถึง
การจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนา
พนักงาน
• ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ
และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและ
สถาบันการเงินทั่วไป
• มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ
เลื่อนต�ำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและ
เป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และความเหมาะสม
• จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่
ท�ำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งของพนักงานและของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มี
การอบรมอย่างสม�่ำเสมอแก่ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อตระหนักถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงานเพื่อ
ให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน รวมถึงเคารพ
ต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
• เผยแพร่แนวปฏิบัติของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคน
โดยสม�่ำเสมอ
• ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว
ข้างต้น
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Group of
stakeholders

Participation procedures

Regulations

Creditors

• To treat with the creditors
equally and fairly.
• Contact through
whistle-blowing for filling
complaint directly to the
Board of Directors.

• To comply with all terms of agreements, ethic
and commitment given to the counterparties
including to principle repayment, interest, fee
and the maintenance of financial ratio and
other terms and condition given to the creditor.

• Employee orientation.
• Annual Training.
• Employee Welfare
Committee
• Provident Fund
Committee
• Committee of
Occupational, Safety
and Work Environment
in the Workplace
• Polling.
• Contact through
whistle-blowing for filling
complaint directly to the
Board of Directors.

• Establish a fairness and equitable standard
and condition for recruitment.
• Provide stability and career path, including
training courses, learning opportunities and
personal development for employees.
• Give suitable and motivational remunerations
and welfare which shall be comparable to the
companies either in the same business or of
general financial institutes.
• Establish procedures regarding appointments,
re-allocation, or promotions of each employee
in good faith and fairness based on
knowledge, ability and suitability.
• Provide a proper working environment and
well sanitation in the workplace to be safe for
life and properties of employees and the
Company. Furthermore, in order to recognize
the policy and guideline of safety and
sanitation of work place, the Company
regularly held the relating training course
for the employees and the executives
to comply efficiently.
• Develop good relations with employees with
regard to employee’s individuality and human
dignity.
• Publicize a good corporate governance
practice to all employees regularly.
• Monitor all employees to comply with rules,
regulations and guideline of good corporate
governance practice as referred above.

Employees
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คู่แข่ง

กระบวนการมีส่วนร่วม
• สร้างเงื่อนไขในการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมร่วมกัน
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

แนวปฏิบัติที่ด�ำเนินการ
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
• ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย
หรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริง
และไม่เป็นธรรม

หน่วยงานรัฐ

• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

• ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
• ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนผ่าน
สาขาบริษัทตามภูมิภาคต่างๆ
• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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• ให้ความรู้ทางการเงิน
• เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ลงทุน
• โครงการลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้า
• เปลี่ยนอุปกรณ์ส�ำนักงาน
บางอย่าง เช่น เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ซึ่งใช้อยู่ใน
ทุกหน่วยงาน ให้เป็นชนิด
ประหยัดพลังงานและมี
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยัง
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ขององค์กร
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Group of
stakeholders

Participation procedures

Competitors

• Mutually create
conditions for fair
competition.
• Contact through
whistle-blowing for filling
complaint directly to the
Board of Directors.

Regulations
• Not acquire the competitor’s confidential
information by fraud or illegal means.
• Not discredit the competitor’s reputation by
slanderous activities, or perform any action
without truth and fair treatment.

through
Governmental • Contact
whistle-blowing for filling
Agencies
complaint directly to the

• The Company is in compliance with rules,
regulations, and restrictions of related
governmental entities, such as, the Ministry of
Finance, Bank of Thailand, Stock Exchange of
Thailand, Anti-Money Laundering office, and
the office of the SEC.

• Financial awareness
• Disseminate knowledge
in investment
• Reduce Expense on
Electrical Energy Project
• Changed some office
utilities, such as printer
which mostly used by all
units, to be an
energy-saving type with
environmentally friendly
technologies, and also
saves the expense of the
organization.

• Conduct business with integrity, environmental
responsibility and social participation.
• Disseminate knowledge in investment and
finance through the Company’s branches
located in each region.
• Support public benefit activities to the
community.
• Encouraging employees to participate in
corporate social responsibility activities.

Board of Directors.

Society and
Environment
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การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอทุกปี และให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อ
ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน การรักษา
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การ
ควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว
ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 13 คน และกรรมการ
บริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์
ของบริษัท ซึ่งได้ก�ำหนดไว้เป็นไปตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 5 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการด�ำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย ง และคณะกรรมการด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน โดยมีก�ำหนดการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา
ทบทวน กลั่นกรองนโยบายและเรื่องส�ำคัญต่างๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ หรือด�ำเนินการในเรื่องที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
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CORPORATE
GOVERNANCE
The Board of Directors has assigned the Corporate Governance Committees to regularly review and adjust
the corporate governance policy every year to ensure that the Company complies with the good corporate
governance principles for the listed companies to cover various issues i.e., human rights, labour, health and
sanitation & work safety, security, environment, conflict of interest, internal, insider trading, anti-corruption,
internal control, and disclosure of information.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
Board of Directors

The Board of Directors consists of experts being acceptable in national level and also having an important
role in stipulating the Company’s policies. In doing so, the Board of Directors have to work closely with the
senior executives to fix operating plans for both short and long term as well as a policy on finance, risk
management and organization’s image. Additionally, they also have a significant role in supervising and
assessing performance of the Company and of the Company’s senior executives to ensure that everything
is in line with plans, independently.
The Company has 14 directors comprising of 13 non-executive directors and 1 executive director, as the
President. Such non-executive directors also comprise of 5 independent directors qualified as the Company’s
rules and qualification which is in accordance with the rule set forth by the Office of SEC. Additionally, in
order to ensure shareholders that the Company has performed and scrutinized judiciously, the Board of
Directors has nominated various sub-committees, including the Executive Committee, the Audit Committee,
the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Committee and the Good Corporate
Governance Committee, to deal with special topics before submitting to the Board for consideration and
acknowledgement.

Sub-Committees

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

The Executive Committee comprises of 5 directors, which usually holds the meeting once a month. This
is to consider, revise, and scrutinize the policy and any significant matter before proposing to the Board of
Directors. The First Executive Vice President of the Corporate Strategy Division shall serve as the Company
Secretary and the secretary to the Executive Committee.
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจ�ำเป็น
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง
รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และบุคคลที่กรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นไป
อย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ท�ำหน้าที่ดูแลจัดการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน การปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัทเป็นต้น โดยมี ดร. เจริญชัย
เล็งศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการ
คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่เกิน 4 คน ท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลที่ดีของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดย
มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ

รายชื่อของ คณะกรรมการบริษัท
และ คณะอนุกรรมการ
แต่ละคณะ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ
โปรดดูเพิ่มเติมใน

“รายงานประจ�ำปี 2562”
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Audit Committee

The Committee comprises of 3 members where Mr. Aphirak Poomklin, the Senior Vice President of the
Internal and IT Audit Department serves as a secretary to the Committee. The meeting of the Audit
Committee shall be held once a month or more as deemed necessary.
Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee comprise of 3 members. This Committee shall consider the
nomination of independent directors, executive officers including the remuneration of directors, executive
officers and employees as well as other persons worked for the Company as assigned by the Board of Directors according to the Good Corporate Governance Principle. Senior Vice President of Human Resources
& General Admin. Dept. serves as secretary to the Committee.
Risk Management Committee

The Risk Management Committee consists of 5 members appointed and authorized to monitor and supervise
the management of risks arising from the Company’s business operation; such as, investment risk, operation
risk, legal risk and reputation risk etc., to which Dr. Chareonchai Lengsiriwat, Executive Vice President of
Risk Management Department served as member and secretary.
Good Corporate Governance Committee

There are 4 members, at maximum, in this Committee for supervising the Company to engage its business
in compliance with the good corporate governance principle as stipulated by the Office of SEC and the
Stock Exchange of Thailand in order to create the investors’ trust. The First Executive Vice President of the
Corporate Strategy Division shall serve as secretary to the Committee.

PLEASE SEE A LIST OF
BOARD OF DIRECTORS AND
SUB-COMMITTEE TOGETHER
WITH OTHER DETAILS IN

“ANNUAL REPORT 2019”
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การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการให้ความเห็นชอบ และก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แนวนโยบาย และแผนการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปี ตลอดจนพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี พร้อมทั้ง ติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ดังกล่าวไป
ปฏิบัติ โดยผ่านคณะจัดการของบริษัท โดยมอบหมายให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมผู้บริหารของแต่ละสายงาน
เพื่อก�ำหนดแผน และให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป และให้คณะจัดการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และร่วมมือกับฝ่ายจัดการ
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดประสิทธิผลตามแนวกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้มีความหลากหลายโดยพิจารณาจากทักษะ
ความรู้ความสามารถ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะได้
รับมอบหมายให้ ด�ำเนินการพิจารณาและสรรหากรรมการอิสระจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณา
ถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังอาจพิจารณาจากความต้องการและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนให้
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทตามความจ�ำเป็นเป็นกรณีไปอีกด้วย

การติดตาม ประเมินผล และการก�ำหนดค่าตอบแทน

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนจะได้รับการกลั่นกรอง และทบทวน โดยคณะกรรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนซึ่งจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเป็นส�ำคัญ และรายงานไปยัง
คณะกรรมการเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเอง (self-assessment) ของกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และข้อแก้ไขในระหว่างปีที่ผ่านมา
ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลการท�ำงานของคณะกรรมการอีกด้วย
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้กำ� หนดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว
ไว้เป็น คู่มือการปฏิบัติงาน (practical guideline) และหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาทบทวนคู่มือ
การปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นปัจจจุบันและติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเผยแพร่เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และดูแลให้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้หลักการที่ก�ำหนดมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกิจการของบริษัท
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The participation of the Board of Directors.

The Board of Directors shall be responsible for approving and setting the vision, mission, strategy and
annual business plan including a revision of the annual business plan together with monitoring the
implement of such strategy via the Management Committee and assigning the executive of each division
to organize the action plan seminar for setting plan and revise such action plan which may adjust to be in
line with the change of situation and the Management Committee shall report the progress to the Board of
Directors. Also, the Board of Directors shall ensure to have an appropriate internal control system and risk
management process, and shall coordinate with the Management for the effectiveness of the Company’s
business operation to be in accordance with the setting strategy and target.
The Board of Directors has specified the qualification of directors which shall be recruited from various factors
by considering from skill, knowledge, professional, specialist and gender. The Nomination and Remuneration
Committee shall be responsible for the recruitment and nomination of independent director by considering
and recruiting from the data of Director Pool and relying on the principle as stipulated in the relevant Law
together with scrutinizing the qualification of each director to meet the requirement and conform the business
strategy of the Company as necessary.

Monitoring, Assessment, and Remuneration

For the directors’ remuneration, the Company has specified the directors’ remuneration policy with clearly
and transparently. The directors’ remuneration will be screened and reviewed by the Nomination and
Remuneration Committee who will consider of appropriation and compliance with the scope of duties and
responsibilities of the directors in critical and will also report to the Board of Directors for proposing the
same to the approval of the shareholders meeting further.
For performance evaluation, the Company has provided annual self-assessment of the Board of Directors
in order to support the directors of reviewing works, issues, and any amendments during the past year also
optimize the performance of the Board of Directors as well.
The Board of Directors realizes the importance of good corporate governance. Therefore, the Board has set
good corporate governance principle to be included in practical guideline and code of ethic for the operation
of the employees as a concrete written form. The Corporate Governance Committee has been assigned to
revise and update the Company’s code of conduct and ethics for the Company’s business operation and to
monitor the implementation of those policies, as well as, to support a training of the employees for a proper
knowledge, understanding and acknowledgement of related regulations for their correct application. Also,
the Corporate Governance Committee has been assigned to monitor good corporate governance principles
and sustainability development in order that the said principles will continually affect in practices and in line
with business of the Company.
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คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
นอกจากนี้ บริษัทก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท
โดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการท�ำงานที่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนด
ให้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณา จะ
ไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม
เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างแท้จริง
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The Board of Directors represented by Audit Committee provides the internal control system of the Company
for 5 material aspects; organization and environment, risk management, executive management control,
information and communication system including monitoring system. Moreover, the Company specifies its
corporate governance policy regarding the use of inside information to be under only the authority of the
Company, which is considered as one of work ethic that the employees, executives and directors must
adhere strictly. If one of directors or executives has stake or share benefits in any agendas, such person shall
not attend in the meeting or vote those agendas for a fair determination done by directors and executives
and the utmost benefit of shareholders.
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การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ส่งเสริมนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ ไม่จา่ ยสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�ำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

จรรยาบรรณของพนักงาน
บริษัทได้ก�ำหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ ในหน้าที่โดยมิชอบ
นับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ ในหน้าที่โดยมิชอบและก�ำหนดเรื่องการ
ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจน และได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง เผยแพร่ นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และ
ช่องทาง การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเวปไซต์ของบริษัท และถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบัติ
ตามแนวนโนบายดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในองค์กรได้รับทราบด้วยการน�ำประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจ�ำปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
สามารถน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกีย่ วกับการทาํ งานทีบ่ ริษทั ก�ำหนด และอาจจะมีโทษตามกฎหมาย
โดยในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลัก
ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร
“นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประจ�ำปีของพนักงาน โดยในปี 2562 นอกเหนือ
จากการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในการอบรมประจ�ำปีของพนักงานแล้ว บริษัทยังได้จัดส่งพนักงาน
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน
และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมกันนี้บริษัทยังจัดส่งพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต อยู่เสมออีกด้วย
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ANTICORRUPTION
The Company aims to create a positive image of the organization as a credible and transparent organization
by focusing on policies to promote an anti-corruption, in any form, and no bribery for business interests
and not cooperate or support any party to infringe in engaging any illegal activities or national-security
threaten activities.

CODE OF CONDUCT
The Company sets the issue of anti-corruption, in any form, to be included in a code of ethics with which
the directors, executives and staffs must comply strictly.

ANTI-CORRUPTION POLICY
Since 2015, the Company has declared the policy on protecting any corruption and set the regulation
regarding anti-corruption clearly including to prepare the anti-corruption policy in written for using as the
guideline in engaging business and disclose such policy and guideline together with channel of whistleblowing and complaint on the Company’s website. By the way, as concrete evidence, the Company also
conveys the aforementioned policy and guideline to its employees by including the topic of a compliance
of collective action coalition against corruption to be one of curriculum in the employee’s annual training
for their accurate understanding and implements the policy efficiently. If any employee violates or does not
comply with the said policy, such employee shall be considered the disciplinary penalty according to the
rules or regulations as specified by the Company and may be punished by laws. However, in 2019, there
is no any complaint regarding any corruption activities or violation of the specified anti-corruption policy to
be raised against the Company.
The Company has the policy to promote its employees’ knowledge of the aforementioned matters by
organizing the seminar “Anti-corruption Policy” which deemed as a part of annual employee’s seminars.
In 2019, in addition to being a part of annual employee’s seminar, in order to educate, revise and develop
the information disclosure of the Company regarding the Anti-corruption issues, the Company has sent
its employees to attend the seminar relating to the anti-corruption set by any institute. In this regard, the
Company has arranged its employees, who work for the department relating to audit and monitor any risk
caused from the corruption, to attend various courses which relate to the said auditing and risk monitoring
organized by the Thai Institute of Banking and Finance Association, the Thai Bankers Association and/or
the Fraud Management Club.
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การควบคุม การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบร่วมกันในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน
และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ โดยเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการด้าน
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ

บริษัทและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ( Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต ประจ�ำไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก โดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการ CAC ประจ�ำไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption progress
indicator อยู่ในระดับ “ได้รับการรับรอง CAC” เนื่องจากบริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการน�ำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทาน
ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในที่สุด
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวนโยบายของ CAC ดังกล่าว บริษัทยังได้
จัดตั้ง “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย (MFC Select Thai CG Equity Fund)” ซึ่งเปิดเสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไปครั้งแรกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561เป็นต้นมา กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนภายใต้โครงการ “กองทุน
รวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน” โดยความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ 11 บลจ. โดยรายได้ค่าธรรมเนียมบางส่วนจะสนับสนุนแก่หน่วยงานส่งเสริม
ธรรมาภิบาลไทยและหน่วยงานส่งเสริมการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยพิจารณาถึงความยัง่ ยืนของโครงการต่างๆเป็นส�ำคัญ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข 02-649-2140 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ หรือ
โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข 02-649-2161 ผู้บริหารฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
อีเมล์: whistleblowing@mfcfund.com
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CONTROL AND COMPLIANCE OF THE POLICIES & MONITORING THE RISKS
RELATING TO THE CORRUPTION
The board of directors assigns the Compliance Department, the Risk Management Department and the
Internal and Information Technology Audit Department to be mutually responsible for testing and assessing
the risks relating to the Corruption consecutively for the effective implementation of the anti-corruption
measures. Additionally, the in-charge units as aforesaid will be responsible for control, revision and
adjustment of the applicable anti-corruption measures regularly by proposing their assessment report to
the consideration of the Good Corporate Governance Committee, the Audit Committee and also reporting
to the board of directors, respectively.

MFC AND ENGAGEMENT IN ANTI-CORRUPTION
The Company has clearly announced its ideology and finally been certified as a member of Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption (CAC) in the Board Meeting of CAC at Quarter 4/2015 on
January 22, 2016. The meeting of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption
Council of the 4th quarter/2018 held on February 4, 2019 resolved to approve the Company’s membership
renewal for continuing a member of the Thai Private Sector Collective Action Coalition against Corruption
Council for a period of 3 years as from February 4, 2019 to February 3, 2022. In this regard, the Company
also obtained the assessment of the Anti-Corruption Progress Indicator at the CAC accredited level due to
the fact that the Company has proved its compliance with CAC whereby the Audit Committee has audited
the sufficiency and completion of all the process before announcement.
Additionally, in order to encourage the anti-corruption in accordance with the CAC guideline, the CAC also
established MFC Select Thai CG Equity Fund, which has been launched the IPO as from February 2018
onward. This fund is a fund under the Project “Thai CG Funds - a creativity for Thai Society and Investors”
in cooperation with the Stock Exchange of Thailand, Association of Investment Management Companies
and 11 asset management companies, whereby some portion of the fees will support to organizations
supporting corporate governance and anti-corruption with regard to a sustainability of each project as a basis.

WHISTLE-BLOWING CHANNEL FOR STAKEHOLDERS
The Company arranges the whistle-blowing channel as follow;
Whistleblowing Committee, MFC Asset Management Public Company Limited; OR Audit Committee, MFC
Asset Management Public Company Limited
No. 199, Column Tower, 22nd Floor Ratchadapisek Rd., Klongtoey Sub-district, Klongtoey District
Bangkok 10110
Whistleblowing Line: 0-2649-2140 Executive of Internal and IT Audit Department; OR
Whistleblowing Line: 0-2649-2161 Executive of Compliance Department
Email: whistleblowing@mfcfund.com
Sustainability Development Report 2019
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ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ ปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
ร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระท�ำของบริษทั

นโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�ำหนดช่องทางการ
รับแจ้งข้อมูล กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ มาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) พร้อมกันนี้ ยังก�ำหนดให้ เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาหรือผู้บริหารในล�ำดับที่สูงกว่า หรือผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ ทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์
หรือพฤติกรรมในที่ท�ำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบ
หรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติ หรือ
คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ในการดังกล่าว บริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของ
ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส
ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทในกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะอื่น สามารถติดต่อที่บริษัทได้ทาง :
ส�ำนักงานใหญ่ :		

			
			

ชั้น จี และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

MFC Call Center : 		

(662) 649-2000

โทรสาร : 			

(662) 649-2100, (662) 649-2111

เว็บไซต์ :			

www.mfcfund.com

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :

โทร. (662) 649-2130 - 33
หรือ อีเมล์ Company_Secretary@mfcfund.com
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The above channel is for the stakeholder being able to complain directly to the Board of Directors according
to the Company’s policy and anti-corruption measures as disclosed on the Company’s website. Then, if
there is an occurrence of any unfair treatment or a damage caused by the Company, the shareholders and
the stakeholders shall be entitled to make comment or complain to the Board of Directors.

WHISTLE-BLOWING AND COMPLAINT
The Company has provided a written whistle-blowing and complaint policy by setting a channel for receiving
information, managing process of received information, whistleblower protection, as well as, specified that all
employee shall have duty to report to their supervisor or higher executive officers or the executive officer
of the Internal Audit Department immediately in relation to any incorrect or suspect situation or action in
work place which infringed or may infringe to the Company’s good corporate governance or any other related
laws and regulations or violated to the compliance with the anti-corruption policy or the Company’s code of
conduct and code of ethics. In this regard, to ensure the whistleblower, the Company has the measurement
to protect a whistleblower by keeping all information of whistleblower as confidentiality information and shall
not disclose to any irrelevant person.
Any query or recommendation, please contact the Company via the following detail:
Head Office :		

			
			

Ground Floor & 21st - 23rd Floor, Column Tower 199
Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District,
Bangkok 10110, Thailand

MFC Call Center : 		

(662) 649-2000

Fax : 			

(662) 649-2100, (662) 649-2111

Website :			

www.mfcfund.com

Investor Relation Unit :

Tel: (662) 649-2130 - 33
or E-mail: Company_Secretary@mfcfund.com
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การดูแลและ
ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์ทยี่ งั่ ยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดน�ำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์สว่ นตน
และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้

จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์
ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้ความส�ำคัญในการให้บริการและมีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้
ผู้หนึ่งผู้ ใดน�ำความลับของลูกค้าไปหา
ผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น
มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

44

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2562

CARE AND
ATTENTION TO CUSTOMERS
The Company intends to offer its clients the best benefits either in aspect of qualities or services. The
Company also aims for developing and maintaining a sustainable relationship with customers, maintaining
a confidentiality of its clients and preventing anyone from abusing customers’ confidential information
for seeking benefits of one or others. Additionally, the Company has organized a specific unit to provide
customers suggestions and investing advices so as to ensure that the customers would be extremely pleased
in its services by operating as follows:

To manage any investment with integrity and
due care as a professional business operator
To provide equitable and responsible
service to each and all of its customers
To protect customers’ confidential information
and prevent the abuse of customers’
confidential information or seeking benefits
of oneself or other related persons
To organize a special unit for
receiving customer’s complaints
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มาตรการในการแก้ ไขปัญหาข้อร้องเรียน และความไม่พอใจจากลูกค้า
บริษทั ก�ำหนดให้มรี ะบบการด�ำเนินการเกีย่ วกับข้อร้องเรียนของลูกค้าจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจการจัดการกองทุน เพือ่
ให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดย
มีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการด�ำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้
การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ลูกค้าสามารถส่งเรือ่ งร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริษทั ได้หลายช่องทาง เช่น
ที่บริษัทโดยตรง ตัวแทนสนับสนุนการขาย ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน หรือกรณีลูกค้าร้องเรียนด้วยวาจา
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะท�ำการบันทึกการร้องเรียนของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ลูกค้า
ลงนาม แล้วส่งให้หน่วยงาน Contact Center ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบรับเรือ่ งร้องเรียนของลูกค้าเพือ่
ด�ำเนินการติดตามการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่อไป
บริษัทตรวจสอบเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนและด�ำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดท�ำ
หนังสือแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีข้อยุติ
เมื่อได้ข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแล้ว หน่วยงาน Contact Center จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปข้อมูลข้อร้องเรียนในแต่ละไตรมาสและจัดส่งให้สำ� นักงาน
ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็น และระงับข้อพิพาท
บริษัทมีกระบวนการระงับข้อพาทที่เกิดจากการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถท�ำหนังสือร้องเรียนส่งมายังหน่วยงาน
บริการลูกค้า (MFC Contact Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนของบริษัท เพื่อให้บริษัท แก้ไข และ/หรือ
ตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข:
(66)2-649-2000
นอกจากเหนือจากช่องทางทีก่ ล่าวมา ลูกค้าอาจมีหนังสือร้องเรียนไปยังส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ให้ตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของบริษัทได้เช่นกัน
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MEASURE FOR MANAGING WITH THE CUSTOMER’S COMPLAINT AND
DISSATISFACTION
The Company sets a system to coup with the Customer’s complaint classified by a type of fund
management for appropriation of each group of customers, namely mutual funds, private funds and provident
funds. The Company has the steps in relation to a receipt of complaint and managing process for solving
problems as follows:
To receive a customer’s complaint, the customers are able to complain to the Company in a written
form through various channels, such as, sending directly to the Company or via the Company’s selling
agents and custodians. And in case of the customer’s verbal complaint, the officer who received the
complaint shall record the said verbal in a written form and arrange it to be signed by the complained
customer before proposing to the Contact Center Unit, which is the main in-charge unit for coping
with the customer’s complaint, to solve the at-issued problem further.
When the Company has investigated on the complaint and processed to settle such problems, the
Company will notify the customer in writing within 7 days as from the date which the solution has
been finalized.
When the solution has been finalized, the Contact Center Unit will gather all documents relevant to
the complaint at-issued and will propose to the Compliance Department to summarize all complaints
received in every quarter, which will also be submitted to the Office of the Securities and Exchange
Commission within 15 days as from the end of each quarter.

CHANNEL FOR COMPLAINT, RECOMMENDATION AND DISPUTE
SETTLEMENT
The Company has a process for dispute settlement arising from its services, whereby the customers are
able to compliant in writing to MFC Contact Center which is assigned to be a center for receiving complaints
against the Company so that the Company can solve and respond to the said complaints.
For any further information or recommendation in relation to the Company’s services and/or products, please
contact to Tel: (66)2-649-2000
Without regard to the aforementioned channel, the customer may make a complaint to the Office of Securities
and Exchange Commission for investigation of the Company’s operation as well.
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การดูแลและให้ความส�ำคัญ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
มาเป็นเวลานาน
โดยบริษัทพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ส่งเสริมการด�ำเนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริม
น�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม
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CARE AND ATTENTION TO
SOCIETY AND ENVIRONMENT
The Company adheres to engage its business based upon code of ethic and good corporate governance
together with the social and environmental responsibility which shall lead to business sustainability. We
emphasize the environmental conservation extremely and consecutively including encouraging any activities
which work together with the local community to support social quality in any aspect especially increasing
the opportunity in educations and development the potential of juvenile as well as donating for public
interest continually.
In this regard, the Company complies with the social responsibility guideline in order to;
Support any activity which creates the benefit to whole community and society;
Avoid any action which may adversely affect to the country’s reputation, natural resources and
environment;
Raise awareness of social and community responsibility to the Company and employees in all
levels consecutively;
Use resource valuably and efficiently together with having the saving energy policy within the
organization and support the recycle policy.

COMPANY’S SOCIAL AND ENVIRONMENTAL PROMOTING PRODUCTS
Select Thai
CG Equity Fund*

Islamic Fund

Tsunami
Recovery Fund

Energy Fund

Funds/Trusts promoting
Society and Environment
Private Equity
Trust for SMEs

Recovery
Fund for Business
Experiecing Economic
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อสังคมโดยรวม โดยมุ่งปลูกฝังแนวคิดการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ตัวองค์กรและบุคลากรภายในองค์กรเป็นล�ำดับแรก เพื่อมุ่งผลเชิงบวกต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนเพื่อการลดการใช้พลังงานโดยภาพรวมในระยะยาวขององค์กรและน�ำผลประหยัด
พลังงานที่เกิดขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการของบริษัท
เพื่อด�ำเนินการตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้ริเริ่มกิจวัตรด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง

การปิดหน้าจอ
คอมพิวเตอร์
ช่วงเวลาพักกลางวัน

การเปลี่ยนมาใช้
PRINTER ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ประหยัด
พลังงาน และลดมลภาวะ
ทางอากาศ

ENERGY
SAVING
CYCLE

การเปลี่ยนมาใช้
อุปกรณ์โคมไฟ
ประหยัดพลังงาน
ชนิดหลอด LED
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การปิดเครื่อง
ปรับอากาศ
หลังช่วงเวลา
18.00น.
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การใช้บันได
แทนลิฟท์ ในกรณี
ขึ้นลง 1-2 ชั้น

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Energy Saving and Environmental Conservation Policy

The Company has a policy to promote energy saving and the environmental conservation as a whole. To do
so, the Company focuses on cultivating the energy saving and environmental conservation ideas within the
organization and to the Company’s staffs first in order to strive for long-term positive benefits to the society
and environment, as well as to reduce the overall energy consumption in the long run of the organization
and to bring the energy saving effect to be an expense of improving and developing the efficiency of the
Company’s operation.
For implementing such guidelines, the Company initiates as working routine for energy saving and
environmental conservation in all stage of its operation with a cooperation of all employees within the
organization and its stakeholders.

Turning off the
computer screen
during lunch break

Use the
environmental-friendly
printers with energy
saving and reducing
emission benefits

Use the LED bulb
and electric energy
saving devices

ENERGY
SAVING
CYCLE

Turning off the
air condition
after 6 p.m.

Use a stair instead
of the elevator in
case of going up-down
1-2 floor(s)
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นโยบายลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการใช้ E-DOCUMENT
บริษัทส่งเสริมให้มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ e-document โดยจัดมีการปรับปรุงโปรแกรมพื้นฐานการใช้งานใน
หน่วยงานที่มีความจ�ำเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานโดยลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ
นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนการบริหารการใช้อุปกรณ์ส�ำนักงานใหม่ โดยเฉพาะเครื่องปริ้นเตอร์ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์
จ�ำเป็นและสิ้นเปลืองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขององค์กร โดยนับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทหันมาเลือกใช้ปริ้นเตอร์ซึ่งมีเครื่อง
สแกนเนอร์และยังเปลี่ยนจากการซื้อมาเป็นการเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์พร้อมบริการบ�ำรุงรักษาแทน
ซึ่งนอกจากจะประหยัดพลังงานและลดการใช้กระดาษในองค์กรแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทลงได้ถึง
ประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี
นอกจากการปฏิบัติงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้น�ำแนวนโยบายดังกล่าวไปบรรจุในแผนการพัฒนาการให้บริการ
แก่ลูกค้าในระยะยาวด้วย บริษัทได้ริเริ่มช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ลูกค้าช่องใหม่โดยผ่านแอพพลิเคชั่น
LINE เพื่อความรวดเร็วในการกระจายข่าวสารและเป็นช่องทางเสริมอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ด�ำเนินการตามแผนส่งเสริมในขั้นตอนต่อไปในอนาคต
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PAPERLESS AND E-DOCUMENT POLICY
The Company has encouraged a document saving in e-document form by improving fundamental computer
program within organization, particularly required units, gradually in order to facilitate working operation
without wasting paper printing. Also, the Company has implemented a new management of the office
equipment usage, especially the printer, which is a necessary and inevitable device of the organization.
Since 2016, the Company has chosen a printer with scanning option and shifted from purchasing to leasing
a computer and printer with maintenance service. This implementation is not only resulting in energy-used
saving and paper-used saving, but also saving an overall expenses of the Company by approximately Bath
1 million per year.
Besides an operation within organisation, the Company also included the same policy in development plan
for serving customers in long terms. The Company has initiated a new information distributing channel via
LINE application for promptitude in news distribution and being an auxiliary option as a readiness to support
the next step of development plan in the future.
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ENVIRONMENTAL
SUPPORTED ACTIVITIES
กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม

MFC FUN(D) FAMILY 3/2562
“เพ้นท์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน” TOTE BAG PAINTING
คุณนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล เข้าร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน (Tote Bag Painting) โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณนิตยา
วิมานรัตน์ มาให้ความรู้ และเทคนิคแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับเทคนิคการเพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน การจัดองค์ประกอบ
การระบายสีสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ รวมถึงเทคนิคการระบายสีแบบไล่เฉดสีอย่างไรให้ลวดลายสวยงามและ
มีความน่าสนใจมากขึ้น
Narisara Amatayakul, Executive Vice President of Investment Planning Department observed the tote bag
painting class as part of the Fun(d) Family program provided for MFC clients. Led by Nittaya Wimanrat, the
program instructor, clients enjoyed discovering how easy and fascinating it was to create their own unique
tote bag using just fabric crayons.
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INVESTMENT
CHEF
เชฟคุณนนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่การลงทุน น�ำทีมผู้จัดการกองทุน เชฟพี่ผึ้ง
เชฟพี่ชาคริต เชฟอาจารย์ โจ้ และเชฟอาจารย์เจียง
ใส่ ผ ้ า กั น เปื ้ อ นร่ ว มปรุ ง เมนู ฟ ิ ว ชั่ น สุ ด พิ เ ศษ แนะน� ำ
กองทุนจานเด็ดแสนอร่อย กองทุนเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส
(M-INCOMEAI) ซึ่งมีส่วนผสม และกลยุทธ์ท่ีน่าสนใจ
เหมาะกั บ สภาวการณ์ ล งทุ น ในปั จ จุ บั น พร้ อ มเผย
เคล็ดลับการปรุงเมนูกองทุนเด็ด จากทีมผูจ้ ดั การกองทุน
ที่มีประสบการณ์ท�ำงานอย่างมืออาชีพ และทีมบริหาร
กองทุนที่มีความแข็งแกร่ง
Sumetha Lewchalermwong, Deputy Chief Executive
Officer and Chief Investment Officer, takes his tie
off, wears an apron, and brings everyone to the
world of MFC’s delicious fusion fund, M-INCOMEAI.
Also meet other experienced head chefs who have
worked hard to not just make the fund management
team strong, but one of the strongest in the industry.
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MFC MOVIE FOR YOU :

MALEFICENT THE MISTRESS OF EVIL
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) และคุณนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายวางแผน การลงทุน ร่วมต้อนรับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร่วมกิจกรรม MFC Movie For You
รับชมภาพยนตร์ เรื่อง Maleficent the Mistress of Evil
ซึ่งจัดขึ้น เพื่อขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ไว้วางใจให้
เอ็ ม เอฟซี บ ริ ห ารเงิ น ลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ณ Major
Cineplex @ Siam Paragon เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20
ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 200 ท่าน
Dennis Lim, CEO and Narisra Amartayakul,
Executive Vice President of Investment Planning
welcomed over 200 clients to MFC Movie for You:
Maleficent the Mistress of Evil. The event was
held at Major Cineplex, Siam Paragon on Sunday,
October 20, 2019.
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ทีโอที วางใจให้เอ็มเอฟซี

บริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลงนามใน
สัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดย
นายมนต์ชยั หนสูง (ล�ำดับที่ 5 จากขวา) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และคุณเดนนิส ลิม (ล�ำดับ
ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ซึ่ง
ทางเอ็มเอฟซี ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเป็นวาระ
ที่ 2 ติดต่อกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม
2565 โดยมีมูลค่ากองทุน กว่า 14,000 ล้านบาท และสมาชิก
กว่า 13,000 ราย
Bangkok, Thailand, September 19, 2019 - TOT Public Company Limited appointed MFC Asset Management
Public Company Limited to manage the Company’s provident fund for the second time in a roll. The signing
ceremony held at the TOT headquarters was presented by Monchai Noosong, President of TOT (3rd left)
and Dennis Lim, CEO of MFC Asset Management (4th left). The firm is expected to manage a total fund
size of over THB14 billion for over 13,000 TOT employees.
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การดูแลและให้ความส�ำคัญ
กับพนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ
และเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรองรับการ
ขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก
และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยห้ามการ
เลือกปฏิบัติกีดกันหรือกีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้าน
เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานเด็กอีกด้วย

การพัฒนาบุคลากร
บริษัทยังให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการก�ำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง
กับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐาน
สากล ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทให้ความส�ำคัญในการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2562 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 49 หลักสูตร ตามแผนการพัฒนาพนักงาน หรือคิดเป็น
จ�ำนวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งหมด 3,542.30 ชัว่ โมง ซึง่ ประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบริษทั จ�ำนวนทัง้ สิ้น 4 หลักสูตร
และหลักสูตรอบรมภายนอกจ�ำนวนทั้งสิ้น 45 หลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2.3 ล้านบาท โดยมี
พนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 286 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้พนักงานหลายคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร
เมื่อคิดค�ำนวณเป็นจ�ำนวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 1.63 วันต่อคนต่อปี โดยบริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนาพนักงาน ดังนี้
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CARE AND ATTENTION
TO THE EMPLOYEES
The Company has continually recognized an importance of human resources management and intended
to encourage all employees to be confident and proud of their organization. The Company had policies to
promote a good cooperative atmosphere for new creation as well as supporting business expansion reflecting
to the Company’s vision. In addition, the Company had also supported corporate culture by encouraging its
staffs to open their mind in hearing, thinking, doing and yearning to know continually.

TREATMENT TO THE EMPLOYEES
The Company has a policy to ensure an equal and fair treatment of all employees, as well as adherence
to principles of human rights and abstention from any form of discrimination, harassment or abuse on the
basis of race, color, religion, gender, age, nationality, citizenship, sexual orientation or disability. Also, child
or other illegal labor is prohibited as the Company’s policy.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
The Company recognizes in developing its staffs’ potential by planning human resources development in
harmonizing with the Company’s vision, mission and core value. To accomplish such goal, the employees
are intentionally developed to be a professional as qualified in the international standard. The Company
also encouraged its staffs to attend external seminars organized by a proficient institutes, both domestic
and foreign. Moreover, the Company has highlighted all employees to perform their duties in compliance
with the Good Corporate Governance Principles and business ethics.
In 2019, the Company has organized 49 training courses or equivalent to 3,542.30 hours, in total, for the
employees in accordance with the human resource development plan, comprising 4 internal courses and
45 external courses at the combined cost of Baht 2.3 million. The number of participants was 286 persons,
which meant some employees attended more than one course over the year and the average training ratio
for each staff was at 1.63 days per person per year. The Company’s activities in connection with the human
resources development were as follows:
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หลักสูตร

กลุ่มพนักงาน
เป้าหมาย

1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม
มาตรฐานของบริษัทโดยเน้นความรู้
ด้าน Management Skills,
Business Conceptual Skills และ
Technical Skills
2. จัดให้มีการอบรมและท�ำการทดสอบ
เรื่อง จรรยาบรรณและความรู้ที่เกี่ยว
กับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
การต่อต้านการคอรัปชั่น และเรื่อง
การป้องกันการฟอกเงินและการ
ป้องกันการก่อการร้าย
3. จัดให้มีการอบรมเรื่องการสร้างความ
ตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย
(Security Awareness Training)

พนักงาน
ทุกระดับ

4. จัดส่งพนักงานเข้ารับการศึกษา
อบรม และดูงานกับสถาบัน
การเงินที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
5.1 หลักสูตร Chartered Financial
Analyst (CFA)
5.2 หลักสูตร Certified
Investment and Securities
Analyst (CISA)
5.3 หลักสูตร Financial Risk
Manager (FRM)
5.4 หลักสูตร Chartered
Alternative Investment
Analyst (CAIA)
5.5 หลักสูตร Certified Financial
Planner (CFP)
5.6 หลักสูตร Certified Internal
Auditor (CIA)
5.7 หลักสูตรอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน

จ�ำนวนชั่วโมง
การฝึกอบรม
เฉลี่ยทั้งหมด
ต่อคน
4.18

พนักงาน
ทุกระดับ

3

พนักงาน
ทุกระดับ

3

พนักงาน
ทุกระดับ

5.34

พนักงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานตาม
ต�ำแหน่งหน้าที่
(พิจารณาให้
ทุนรายบุคคล
ตามหน้าที่และ
ต�ำแหน่ง)

มีพนักงานยื่น
ความจ�ำนงขอรับ
และได้รับทุน
จ�ำนวน 3 ราย

เป้าหมายการจัดหลักสูตร

เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน
ในความรู้ด้านการจัดการ
การท�ำงานเป็นทีม และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางการ
เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจ และปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับของทางการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
พนักงาน ในความรู้ต่างๆ
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
เพื่อให้พนักงานมีความรู้
และได้รับใบอนุญาตใน
การประกอบวิชาชีพ
ตามต�ำแหน่งหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเหล่านี้เพื่อทดสอบและรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท
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Average
Total Training
Hour per
person
4.18

Training Program

Target
Employee

1. Standard training programs especially
in the management skills, business
conceptual skills, and technical skills

Employees in
every level

2. The training and testing on securities
business ethics and related laws as
well as anti-corruption,
anti-money laundering and
anti-terrorism

Employees in
every level

3

3. Arrangement of Security Awareness
Training

Employees in
every level

3

4. Sending the employees to study, train Employees in
and attend the business visiting with
every level
the reputation financial institutions
both domestic and foreign
5. To increase learning opportunities of
Considering a
employees and develop their
scholarships
potentialities by providing scholarships for employees
for the following programs:
individually as
5.1 Chartered Financial Analyst (CFA)
required for
program
performing
5.2 Certified Investment and Securities their position
Analyst (CISA) program
and duties
5.3 Financial Risk Manager (FRM)
program
5.4 Chartered Alternative Investment
Analyst (CAIA) program
5.5 Certified Financial Planner (CFP)
program
5.6 Certified Internal Auditor (CIA)
program
5.7 Other program which the Company
think fit for its business

5.34

3 employees
applied and
received
scholarship

Objective of the
Training Program
To increase efficiency of
employees’ knowledge in
management, teamwork
and related skills in
performing duties.
To provide employees with
the knowledge,
understanding and to
ensure their operation to
comply with the rules and
regulations of the official.
To provide employees with
the knowledge,
understanding and to
ensure their operation to
comply with the rules and
regulations of the official.
To increase efficiency of
employees’ knowledge
both in the domestic and
foreign countries.
To enable the employees
to qualify with knowledge
and acquire a license
required for the position as
assigned.

In this connection, the Company also supported the employee’s examinations on those programs for acquiring
licenses relating to the Company’s business.
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การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
บริ ษั ท มี การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ พ นั ก งานทราบ โดยผ่ า นช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทต่างๆ อาทิเช่น เสียงตามสาย จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ประจ�ำวัน บอร์ดประชาสัมพันธ์
และการจัดกิจกรรรมด้านพนักงานสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. การสร้างความเข้าใจอันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานภายในองค์กร
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรณรงค์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. เสริมสร้างบรรยากาศ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ดีในการท�ำงาน

สวัสดิการพนักงาน
บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนโดยมีประเภทของสวัสดิการที่ได้รับเหมือนกัน และบางประเภทอาจ
แตกต่างกันบ้างเฉพาะสิทธิในการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดี บริษทั ได้มกี ารปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยแก่พนักงาน
รวมถึงครอบครัวของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยภาพรวมประกอบไปด้วยสวัสดิการ ดังต่อไปนี้
1. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2. การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต แก่พนักงานและครอบครัว
3. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
4. การตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงาน
5. สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตาของพนักงาน
6. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
7. โครงการพนักงานเกียรติยศดีเด่น
8. โครงการพนักงานเกียรติยศอายุงาน
9. การจัดสัมมนาพนักงานและสังสรรค์ปีใหม่ประจ�ำปี
10. การจัดงานทอดกฐินประจ�ำปี
11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
12. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีห้องออกก�ำลังกายและสนับสนุนการออกก�ำลังกายใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในที่ท�ำงานและภายนอกสถานที่ท�ำงาน
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COMMUNICATION AND ENGAGEMENT
The Company always disseminates news and information beneficial to the employees in performing their
duties via various internal communication channels, such as, internal broadcasting wire, e-newsletter,
internal public board and other employee relations activities. These are for covering the following issues:
1. Providing knowledge to the employees and ensuring a common understanding;
2. Creating mutual understanding and unity;
3. Exchanging beneficial information and promoting employee’s participation; and
4. Creating positive work environment and good working experience.

EMPLOYEE WELFARES
The Company provides welfares for all employees with some differences in some expenditure. However,
the Company also regularly provided its employees and their families’ welfare and safety, apart from those
specified by laws, for good living qualities during the continually changing of economic circumstances, such as:
1. Provident fund
2. The annual insurance on health, accident, and life contracts for the benefits of the employees and
their families
3. Vaccine program for protecting contagious disease
4. Annual health check-up campaign
5. Dental and optical welfare
6. Subsidy for educational support of the employees’ children
7. The honored award for the best employee
8. The honored award for the most loyalty employee
9. Annual seminar and new year party
10. Annual merit (Thod Kathin) Ceremony
11. The employees’ creativity, management and development skill supporting activities
12. The employees’ health supporting activities by providing exercise room and supporting various
exercising program both inside and outside the workplace.
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สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีแก่พนักงาน ทั้งที่ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่ และประจ�ำที่ส�ำนักงานสาขาต่างๆ โดย
จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสมตามช่วงอายุของพนักงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ
ได้แก่ ช่วงพนักงานอายุ ต�่ำกว่า 35 ปี, และ ช่วงพนักงานอายุ 35 ปีขึ้นไป พนักงานสามารถเลือกตรวจสุขภาพกับ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลชั้นน�ำต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ในจังหวัดที่ตั้งของส�ำนักงานที่พนักงานปฏิบัติงาน
อยู่ นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดให้มกี ารประกันสุขภาพกลุม่ แบบรายปีเพือ่ ให้การคุม้ ครองดูแลรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน
ในยามเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาการท�ำงานให้แก่บริษัท จัดให้มีห้องพยาบาลในสถานประกอบการเพื่อพักชั่วคราวกรณี
มีการเจ็บป่วยเล็กน้อย และยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย อาทิ การจัดให้มีการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเพิ่มเติมในช่วงที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท*
ลาป่วย (ร้อยละ)
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (ร้อยละ)
อื่นๆ (ร้อยละ)
จ�ำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน (ราย)

2562
76.30
23.70
4.62
-

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามตารางค�ำนวณจากจ�ำนวนพนักงานรวมของแต่ละปี (รวม เข้า-ออก ระหว่างปี)
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2561
77.04
23.35
4.57
-

2560
75.94
24.06
4.23
-

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Generally, the Company provides annual health check-up program with a variety and appropriation for each
group of age, dividing into 2 groups in total, namely a group of employee under 35 years and above 35
years. By this program, the employees have an option to choose their health check-up program with any
leading Hospital with international standard located within provincial areas where each employee works. The
Company also provides an additional group health insurance on a yearly basis for any sickness during their
work for the Company, a nursing room within a business place for any minimal sickness and updates the
welfares to be proper with current situations, such as, an additional provision of vaccine for communicable
diseases during a vulnerable outbreak period.

STAFF HEALTH AND SAFETY INFORMATION
Proportion of average leave days of staff classified by type*

Sick Leave (percentage)
Work related injury and sick leave (percentage)
Others (percentage)
Number of average sick leave days (days/person)
Work related accident death (persons)

2019
76.30
23.70
4.62
-

2018
77.04
23.35
4.57
-

2017
75.94
24.06
4.23
-

*Remark : Information in the above table is calculated from the total number of the Company’s employees of each year
(included in-out during the year)
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AWARDS
DURING THE
YEAR 2019
รางวัลเกียรติยศ
ปี 2562

2562/2019

ชื่อรางวัล/Awards

SET AWARDS
2019

SET AWARDS
2019

MORNINGSTAR
AWARD 2019

68

ประเภท/Type
บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินการ
ยอดเยี่ยม กลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
Best Company Performance Awards Listed Company with market capital
not over Baht 3,000 million
รางวัลยอดเยี่ยม Deal of the year
Deal of the Year

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภท
กองทุนหุ้น
Best Fund House Awards- Domestic
Equity
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กองทุน/หน่วยงานที่ ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Plc.

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF)
Initial Public Offering of Thailand Future
Fund - Infrastructure Fund (TFFIF)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF)
Thailand Future Fund – Infrastructure
Fund (TFFIF)

2561/2018

ชื่อรางวัล/Awards
SET AWARDS
2018
ACHIEVEMENT
AWARDS FINANCEASIA
2018

ประเภท/Type
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
Outstanding Asset Management
Company Awards
Best Thailand Deal

กองทุน/หน่วยงานที่ ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Plc.
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย
Thailand Future Fund
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2560/2017

ชื่อรางวัล/Awards
SET AWARDS
2017

70

ประเภท/Type
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น
Outstanding Asset Management
Company Awards
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กองทุน/หน่วยงานที่ ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Plc.

2559/2016

กองทุน/หน่วยงานที่ ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded

ชื่อรางวัล/Awards

ประเภท/Type

รางวัลการเงินการธนาคาร 2016 กองทุนรวมยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2016

กองทุนหุ้นต่างประเทศ
Global Equity Fund

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล
ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP)
MFC International Develop
Markets Fund (I-DEVELOP)

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนดีเด่น
Outstanding Asset
Management
Company Awards

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Plc.

MONEY &
BANKING AWARDS 2016 BEST MUTUAL FUND
OF THE YEAR 2016

SET AWARDS
2016
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2558/2015

ชื่อรางวัล/Awards
รางวัลการเงินการธนาคาร 2015 กองทุนรวมยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2015
MONEY&BANKING AWARDS
2015 - BEST MUTUAL
FUND OF THE YEAR 2015

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดีเด่น
ประจ�ำปี 2015 - รางวัลพิเศษ
บริษัทจัดการลงทุน ที่มีระบบงานดีเด่น
BEST PROVIDENT FUND OF
THE YEAR 2015 - SPECIAL
PRIZE FOR MANAGEMENT
COMPANY WITH THE BEST
OPERATIONAL SYSTEM
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ประเภท/Type

กองทุน/หน่วยงานที่ ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded

กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 100%
Long term equity fund
100%

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะ
ยาว (MVLTF)
MFC Value Long Term Equity Fund
(MVLTF)

กองทุนร่วม (จาก กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซี
มาสเตอร์ ฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)
Pooled Fund (From
Master Fund Registered
Provident Fund)

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
MFC Asset Management Plc.

เพื่อนสนิททางการลงทุน

YOUR INVESTMENT

PARTNER

