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Mission

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทจัดการบริหารความ
มั่งคั่ง 3 อันดับแรกในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโต
และรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท”

ภารกิจ

“To be among the top 3
leading wealth
management companies
in Thailand and focus on
sustainable growth and
revenue of the Company.”

“ให้บริการด้านการบริหารความ
มั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากรมือ
อาชีพ และระบบงานที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม”

“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.”

CONTENTS 2011/2554

สารบัญ

2 ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน

ย้อนหลัง 5 ปี
Five Year Financial Statistic Summary

3 ตัวเลขส�ำคัญทางการเงินของบริษัท
Important Financial Figures
of the Company

4-5 สารจากประธานกรรมการ

Chairman of the Board of Directors’ Statement

6-20 คณะกรรมการ

Board of Directors

21-29 คณะจัดการ / ผู้บริหาร

Management Committee / Executive Officers

30-31 ข้อมูลสรุป

Summary Information

32-33 ผังองค์กร

Organization Chart

34-35 ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors

36-39 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Business of the Company

40-45 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
Business of Each Product Line

46-47 การวิจัยและการพัฒนา

Research and Development

48-51 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
Business Assets

52-53 โครงการในอนาคต

74-113 การกำ�กับดูแลกิจการ

Corporate Governance

114-125 การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

Corporate Social Responsibility Activities

126-127 บุคลากร

Human Resources

128-129 การควบคุมภายใน

Internal Control

130-133 รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

134-135 รายการระหว่างกัน

Connected Transactions

136-137 การถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการและคณะจัดการ
Holding of MFC Shares by Directors
and The Management

138-141 ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

Operational Performance and Financial Status
of the Company

142-143 รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
The Board of Directors’ Report on its
Responsibility to Financial Report

144-214 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบแสดงฐานะการเงิน
Auditor’s Report and Financial Statements

215 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
Company Profile

Future Plan

216 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

54-55 ข้อพิพาททางกฏหมาย
Legal Dispute

217 ที่ปรึกษากฎหมาย

56-57 โครงสร้างเงินทุน

Capital Structure

58-59 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม ของบริษัท

The Company’s Vision Mission and Core Values

60-73 โครงสร้างการจัดการ

Management Structure

Other Reference
Legal Advisor

218 การแสดงรายการที่กำ�หนดตามแบบ 56-2

ในรายงานประจำ�ปี 2554
List of Items in Accordance with
Form 56-2 In the Annual Report 2011

2

รายงานประจ�ำปี 2554

Your Investment Partner

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

ผลการด�ำเนินงานรวม / Consolidated
2554
2011

2553
2010

2552
2009

2551
2008

2550
2007

1,435.97

1,642.32

1,464.34

1,417.27

1,437.07

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
Cash & Deposit of Financial Institutions

360.47

423.73

71.35

339.00

301.96

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
Investment in Securities

900.53

1,035.91

1,218.63

632.36

660.63

หนี้สินรวม
Total Liabilities

156.44

193.29

114.47

102.25

108.30

ทุนจดทะเบียนเรียกช�ำระแล้ว
Registered and Paid-up Capital

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
Par Value (Baht)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders Equity

1,279.54

1,449.02

1,349.87

1,315.02

1,328.77

รายได้ค่าธรรมเนียม
Fee Income

700.74

694.01

548.24

517.79

463.70

รายได้รวม
Total Income

750.88

734.89

580.68

560.34

529.18

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานรวม
Total Operating Expenses

493.62

479.68

429.46

453.68

369.83

ก�ำไรสุทธิ
Net Profit

187.42

191.53

120.93

71.55

115.17

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)**
Earnings per Share (Baht)

1.56

1.60

1.01

0.60

0.96

เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)**
Dividend Per Share (Baht)

-

2.90

0.85

0.70

0.70

สินทรัพย์รวม
Total Asset
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Important Financial Figures of the
Company (as at 31 December)
ตัวเลขส�ำคัญทางการเงินของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
หน่วย : ร้อยละ
Unit : %

2554
2011

2553
2010

2552
2009

2551
2008

2550
2007

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อรายได้รวม
Operating Expenses to Total Income

65.74

65.27

73.96

80.97

69.89

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Assets (ROA)

13.05

11.66

8.26

5.05

8.01

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return of Equity (ROE)

14.65

13.22

8.96

5.44

8.67

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม
Total Assets Growth

(12.56)

12.15

3.32

(1.38)

4.59

อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity Growth

(11.70)

7.35

2.65

(1.03)

3.34

อัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม
Fee Income Growth

0.97

26.59

5.88

11.66

24.51

อัตราการเติบโตของรายได้รวม
Total Income Growth

2.18

25.56

3.63

5.89

25.91

อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงาน
Operating Expenses Growth

2.91

11.69

(5.34)

22.67

23.10

อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ
Net Profit Growth

(2.15)

58.39

69.01

(37.87)

30.74

อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
EPS Growth

(2.50)

58.42

68.33

(37.50)

31.51

อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin

24.96

26.06

20.83

12.77

21.76

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share (Baht)

10.66

12.08

11.25

10.96

11.07

อัตราส่วนเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
Dividend Payout Ratio

-

181.25

84.15

116.67

72.92

MFC Asset Management Public Company Limited
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับสถาน
การณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีการเลือกตั้งและจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ และประสบเหตุอทุ กภัยครัง้ ใหญ่ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ส่งผลกระทบต่อทั้งในส่วนของภาครัฐ การด�ำเนินธุรกิจของภาค
เอกชน รวมถึงความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
อย่างมีนยั ส�ำคัญ เนือ่ งจากเศรษฐกิจภาคการผลิตได้รบั ผลกระทบ
สูง โรงงานทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตนิคมอุตสาหกรรมทีป่ ระสบอุทกภัยได้รบั
ความเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก มีการหยุดหรือลดก�ำลังการผลิต
ซึง่ ส่งผลให้อตั ราการว่างงานของประชากรเพิม่ สูงขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน จึงได้มี
การปรับกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดยบริษทั ยังสามารถรักษาผลการ
ด�ำเนินงานให้อยูใ่ นระดับเป็นทีน่ า่ พอใจ และเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีต่ งั้ ไว้ ซึง่ งบการเงินเฉพาะของบริษทั ในปี 2554 ได้แสดงให้เห็น
ว่า บริษทั มีรายได้รวม 753.24 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553
ทีบ่ ริษทั มีรายได้รวม 714.57 ล้านบาท ประมาณ 38.67 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.41 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2554 อยู่ที่
486.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี 2553 ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยรวม
472.62 ล้านบาทประมาณ 13.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
2.91 ท�ำให้บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ 201 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.67 บาท
ต่อหุน้ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ทีม่ กี ำ� ไรสุทธิ 182.61 ล้านบาท
หรือเท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ้น เป็นจ�ำนวนประมาณ 18.39
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.07 ปัจจัยหลักที่ท�ำให้บริษัท
มีกำ� ไรสุทธิเพิม่ ขึน้ นัน้ คือ ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการกองทุน
ประเภท Target Fund เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ� หนดไว้ รายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการจากการจัดตัง้ กองทุนใหม่ๆ หลายกองทุน
รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารจัดการองค์กร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในรอบปี 2554 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุก
ประเภท 179 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ 100 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 18 กองทุน
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ 33 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 28
กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 268,579 ล้านบาท โดย
เป็นกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่จำ� นวนทัง้ สิน้ 32 กองทุน มูลค่าทรัพย์
สินสุทธิ 28,570 ล้านบาท ประกอบด้วยกองทุนรวม 23 กองทุน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 3 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 6
กองทุน
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ดังนัน้ แม้สภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึง่ ปีหลังจะไม่เอือ้ อ�ำนวย
ต่อการลงทุน แต่บริษทั ยังสามารด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อม
และความเป็นมืออาชีพของบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพของบริษทั ในการปรับแผนการด�ำเนินงานเพือ่ รองรับ
เหตุการณ์ทยี่ ากล�ำบากได้ทนั ทุกช่วงเวลา
ในส่วนของการช่วยเหลือสังคม บริษทั ได้รว่ มมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กระทรวงการคลัง ธนาคาร
ออมสิน และศูนย์ปฎิบตั กิ ารช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย (ศปภ.)
สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 3 ในการร่วมฟืน้ ฟูสถานทีแ่ ละผูป้ ระสบอุทกภัย
โดยการบริจาคเงินและสิง่ ของอุปโภคบริโภค
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินงานให้เป็น
ไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริม
จริยธรรมในการท�ำงาน รวมถึงการให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
ทักษะและคุณภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน
ให้ทนั สมัย เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทัง้ ทางสังคมและของบริษทั อย่าง
สมบูรณ์
ในปี 2554 กรรมการที่ครบวาระออกมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
5 คน กล่าวคือ คุณสดาวุธ เตชะอุบล คุณวัชรา ตันตริยานนท์
คุณยงยุทธ ตะริโย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และดร. โชคชัย
อักษรนันท์ โดยกรรมการดังกล่าวทัง้ 5 คนได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้า
มาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ ส่วนคุณสุรเธียร จักรธรานนท์ ทีไ่ ด้
ลาออกนัน้ คุณธีรภ์ ทั ร สูตะบุตร เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน ทัง้ นี้
คณะกรรมการขอขอบคุณ คุณสุรเธียร จักรธรานนท์ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ รรมการและให้การสนับสนุนกิจการของบริษทั เป็นอย่างดี
ยิง่ ตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
รวมถึง องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศทีใ่ ห้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษทั มาโดยตลอด
พร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัททุกคนที่มี
ส่วนร่วมเป็นก�ำลังส�ำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคและพัฒนาบริษทั ให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและต่อเนือ่ ง

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานกรรมการ
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Chariman of the Board of Directors’
Statement
Dear Shareholders:
During 2011, Thailand experienced a political change
represented by the establishment of new government and
a flooding crisis at the last quarter, which critically affected
on governmental sector, business progress of private sector
and the investors’ confidence, either local or international.
This can be obviously seen from great damages of the
supply chains, particularly factories of industrial zone located
in flooding crisis area, which, in turn suspended or decreased
in manufacturing by those factories, resulting on large
increase of unemployed rate.
However, the Company recognised those impacts
of the Thai economics, including financial and capital market.
Thus, the Company has adjusted its business plan and
strategy to comply with the situation changing, which, in
turn, enabled the Company to maintain its performance to
be at satisfying level and meet a prospective target. Based
upon the 2011 separate financial statement of the Company,
it can be seen that the Company’s total revenue was at
Baht 753.24 million increasing from of the year 2010, that
the Company’s total revenue having at Baht 714.57 million,
approximately Baht 38.67 million or equivalent to 5.41%.
In the meantime, the total expenses of the Company in
2011, which was at 486.38, is slightly higher than the
year 2010, which was at Baht 472.62 million, approximately
Baht 13.76 million or equivalent to 2.91%. This results in
the Company’s net profit in the year 2011 being at Baht
201 million or equivalent to Baht 1.67 per share increasing
from of the year 2010, which had a net profit at Baht
182.61 million or equivalent to Baht 1.52 per share,
approximately Baht 18.39 million or 10.07%. The main
factor that the Company had its net profit increasing
apparently is from the achievement of the target fund
management effectively within short period, incomes of
management fees from establishing new funds, including
a mutual property fund, and the effectiveness of
management within organization.
In 2011, there were funds under management in
the total of 179 funds comprising of 100 local and offshore
mutual funds, 18 property funds, 33 provident funds and
28 private funds. The total net asset value was Baht
268,579 million. There are 32 new funds with a total net
asset value of Baht 28,570 million which consisted of 23
mutual funds, 3 provident funds and 6 private funds.

Nevertheless, the economic situation during the
second half of the year has not encouraged investment
but the Company was able to operate its business
continuously and achieved its prospective target. This shows
that the Company’s staffs have high potential, readiness
and professionalism coupled with the efficiency of the
Company’s management in adjusting business plan to coup
with the onerous situations immediately.
In terms of Corporate Social Responsibility, the
Company cooperated with many organizations, either
governmental or private, such as, Ministry of Finance,
Government Saving Bank, Flood Relief Operation Center
(FROC) and Thai Television Channel 3, contributing to
remedy affected properties and people by donation of
subsidies and consuming goods.
The Company recognised an importance of operating
in compliance with the Good Corporate Governance Principle
and business ethics. Moreover, the Company emphasizes
on developing skills and qualities of its employees together
with the development of its working systems to be update
in order to accomplish both social and corporate targets
completely.
For the Year 2011, there were 5 directors retired
by rotation as follows: Mr. Sadawut Taechaubol, Mr. Vachara
Tuntariyanond, Mr. Yongyuth Tariyo, Mr. Narongchai
Akrasanee and Mr. Chokchai Aksaranan, which those all 5
directors were re-elected to be as director for another time.
Additionally, Mr. Teepat Sutabutra was elected to be a
director in replacement of Mr. Surathian Chakthranont who
resigned from his directorships. In this regard, the Board
wishes to take this opportunity to thank Mr. Surathian
Chakthranont for his great contribution of excellent
performance and well support to the Company during
serving as a director.
Finally, the Board wishes to thank our shareholders,
clients, 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 also wishes to
thank our Management Committee and also all of employees
for their critical devotion in overcoming and supporting the
stable and continual development of the Company.

Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman
MFC Asset Management Public Company Limited
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รายงานประจ�ำปี 2554

Board of Directors
คณะกรรมการ

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
Dr. Narongchai Akrasanee

ต�ำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท
อายุ : 67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอพคิ้นส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 5/2003 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2540 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี
2547 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
• ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - ปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิค
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
2551 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร ส�ำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (สบร.)
2549 - ปัจจุบัน
• สมาชิกคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 - ปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการและ
รองประธานสภา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน�้ำโขง
2546 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน
• สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2527 - ปัจจุบัน
• สมาชิกคณะกรรมการและกรรมการสภา มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Position : Chairman of the Board of Directors
Age : 67
Education :
• M.A.(1971) and Ph.D. in Economics,
Johns Hopskin University, USA
• B.Econ. (Hons.), University of Western
Australia, Australia
Training :
• Director Accreditation Program (DAP),
Class 5/2003 by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
Experience (The last 5 years) :
1997 - Present
• Chairman of the Board of Directors, Seranee
Group of Companies
2004 - Present
• Chairman of the Board of Directors, MFC Asset
Management Public Company Limited
2011 - Present
• Business Expertise to the Office of the
Insurance Commission (OIC)
• Member, Monetary Policy Committee of the
Bank of Thailand (BOT)
2010 - Present
• Chairman, Thailand National Committee for
Pacific Economic Cooperation Council (TNCPEC)
2009 - Present
• Director, National Economic and Social
Development Board, (NESDB)
2008 - Present
• Chairman, the Office of Knowledge Management
and Development (OKMD)
2006 - Present
• Council Member, Khon Kaen University
2004 - Present
• Chairman of the Steering Committee and Vice
Chairman of the Council of Mekong Institute
(MI)
2003 - Present
• Chairman of the Board of Directors and
Independent Director, Brooker Group Public
Company Limited
2002 - Present
• Honorary Advisor, the Fiscal Policy Research
Institute Foundation (FPRI)
1984 - Present
• Member of the Board of Directors & Council of
Trustees, Thailand Development Research
Institute (TDRI)
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นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai Pattanasukwasun
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ต�ำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ : 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 60
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
• Diploma in Advance Business Management King’s
College ประเทศสหราชอาณาจักร
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร State Enterprise’s CEO Management
Program จัดท�ำโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า)
• หลักสูตร IPMA Certificated Professional
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนร่วม
กับ International Public Management Association for
Human Resources ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Professional Management Program
จัดโดยกระทรวงการคลังร่วมกับ Cambridge University
ประเทศสหราชอาณาจักร
• หลักสูตรก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
(PDI 6) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
รุ่นที่ 81 จัดโดย Kellogg School of Management
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
30 ก.ย. 2551 - ปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
1 ก.พ. 2551 - 29 ก.ย. 2551
• นักวิชาการคลัง 9 ชช. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
30 ม.ค. 2549 - 31 ม.ค. 2551
• เลขานุการกรม ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
3 ต.ค. 2545 - 15 ม.ค. 2549
• นักวิชาการคลัง 8 ว. ปฏิบัติงานในฐานะผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 5 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
1 ต.ค. 2543 - 2 ต.ค. 2545
• นักวิชาการคลัง 8 ว. กลุ่มพัฒนานโยบายการเงินบัญชี
และมาตรฐานค่าตอบแทนรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์
ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
10 ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2553 - 8 มี.ค. 2554
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเชียน จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2552 - 22 เม.ย. 2552
• กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม จ�ำกัด
ม.ค. 2546 - 22 เม.ย. 2552
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
(บริษัทลูกของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน))
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Position : Director and Executive Director
Age : 54
Education :
• Master of Public Administration, Chulalongkorn
University
• Graduate Diploma Program in Public Law,
Thammasat University
• Bachelor of Law, Sukhothai Thammathirat University
• Bacherlor of Accountancy, Thammasat University
Training :
• Senior Executive (SE), Class 60 by Office of the
Civil Service Commission
• Diploma in Advance Business Management King’s
College, the United Kingdom
• Director Certification Program (DCP) by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) by Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• State Enterprise’s CEO Management Program,
National Institute of Development Administration
• IPMA Certificated Professional, joint program
between the Civil Service Commission and
International Public Management Association for
Human Resources, the United States of America
• Professional Management Program, joint program
between Ministry of Finance and Cambridge
University, the United Kingdom
• Corporate Governance Program for director and
senior executive of State Enterprise and Public
Organization (PDI 6), by King Prajadhipok Institute
• Executive Development Program (EDP), Class 81
Kellogg School of Management, Northwestern
University, USA
Experience (The last 5 years) :
30 Sep 2008 - Present
• Director of Law Division, State Enterprise Policy
Office, Ministry of Finance
1 Feb 2008 - 29 Sep 2008
• Finance Scholar 9 (specialist) acting for Director of
Law Division, State Enterprise Policy Office,
Ministry of Finance
30 Jan 2006 - 31 Jan 2008
• Secretary to State Enterprise Policy Office, Ministry
of Finance
3 Oct 2002 - 15 Jan 2006
• Finance Scholar 8 acting for Director of Bureau of
State Enterprise Development 5, State Enterprise
Policy Office, Ministry of Finance
1 Oct 2000 – 2 Oct 2002
• Finance Scholar 8, the Group of Policy
Development of Finance, Account and
Remuneration Standard of State Enterprises and
Government Securities, The Comptroller General’s
Department, Ministry of Finance
10 Jan 2012 - Present
• Director and Chairman of Risk Management
Committee, MCOT Public Company Limited
Mar 2010 - Present
• Director and Executive Director, MFC Asset
Management Public Company Limited
Dec 2010 - 8 Mar 2011
• Chairman of Audit Committee and Director, Asean
Potash Mining Public Company Limited
Feb 2009 - 22 Apr 2009 		
• Director, Cogeneration Company Limited
Jan 2003 - 22 Apr 2009
• Director and Audit committee, Thai - Amadeus
Southeast Asia Company Limited (subsidiary
company of Thai Airways Public Company Limited)

MFC Asset Management Public Company Limited
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นายสุวิชญ โรจนวานิช
Mr. Suwit Rojanavanich

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 ก.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน
และการธนาคาร, North Texas State University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
11 ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
• รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
2546 - 2550
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักนโยบายและแผน
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2540 - 2545
• เศรษฐกร 8 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
(Since 11 July 2011)
Position : Director and Member of the Good
Corporate Governance Committee
Age : 54
Education :
• Master of Business Administration (MBA),
Banking and Finance Major, North Texas State
University, USA
• B.A., Chulalongkorn University
Experience (The last 5 years) :
11 July 2011 - Present
• Director and Member of the Good Corporate
Governance Committee, MFC Asset
Management Public Company Limited
Present
• Director, PTT International Trading Pte Ltd.
2008 - Present
• Deputy Director - General Public Debt
Management Office, Ministry of Finance
2003 - 2007
• Director, Policy and Planning Bureau, Public
Debt Management Office, Ministry of Finance
1997 - 2002
• Senior Economist, Level 8, Fiscal Policy Office,
Ministry of Finance
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นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
Mr. Lersuk Chuladesa
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ต�ำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• ปริญญาบัตร หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาค
รัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17/2547
จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA)
รุ่นที่ 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Management Development Program for Middle
Manager จัดโดย Standard Chartered
ประเทศสิงคโปร์
• วุฒิบัตร หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4 จัดโดยสมาคมสถาบัน
การศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
17 เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
• ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
2551 - ก.ค. 2551
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจ
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2551
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจและ
ปฏิบัติการ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - 2550
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2547
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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Position : Director
Age : 58
Education :
• Master of Public Administration (M.P.A.),
the National Institute of Development
Administration (NIDA)
• B.A. in Accounting, Chulalongkorn University
Training :
• The National Defence College, Class 17/2004
by the National Defence College, the National
Defence Studies Institute
• Director Accreditation Program (DAP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Mini MBA, Class 2 by Thammasat University
• Management Development Program for
Middle Manager, Standard Chartered, Singapore
• Diploma of Banking and Financial Institutes
Executive Development Program, Class 4
by the Thai Institute of Banking and Finance
Association
• Chief Executive Program, Class 9 by Capital
Market Academy, the Stock Exchange of Thailand
Experience (The last 5 years) :
17 Apr 2009 - Present
• Director, MFC Asset Management Public
Company Limited
Present
• President & CEO, Government Savings Bank
2008 - Jul 2008
• Chief Corporate Client Officer, Siam City Bank
Public Company Limited
2004 - 2007
• Chief Corporate Client and Operations Officer,
Siam City Bank Public Company Limited
2005 - 2007
• First Senior Executive Vice President,
Siam City Bank Public Company Limited
2002 - 2004
• Senior Executive Vice President,
Siam City Bank Public Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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Your Investment Partner

นายวัชรา ตันตริยานนท์
Mr. Vachara Tuntariyanond

ต�ำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท Master of Science in Management
Administration, Northrop University, California,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
25 มีนาคม 2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารออมสิน
30 ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2551 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - 2554
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2552 - 2553
• กรรมการ ธนาคารออมสิน
2551 - 2552
• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2550 - 2552
• ประธานกรรมการ สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
2544 - 2550
• ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายควบคุมงานเครดิตและหลักประกัน
บริษัทธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
Position : Director and Chairman of the
Executive Committee
Age : 54
Education :
• Master of Science in Management
Administration, Northrop University,
California, USA
Training :
• Director Accreditation Program (DAP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Experience (The last 5 years) :
25 Mar 2010 - Present
• Director and Chairman of the Executive
Committee MFC Asset Management Public
Company Limited
2009 - Present
• Director and Chairman of the Board of
Executive Directors, Government Saving Bank
30 Dec 2010 - Present
• Advisor, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance
May 2010 - Present
• Advisor, Double A (1991) Public Company
Limited
Feb 2008 - Present
• Advisor, National Power Supply Public Company
Limited
2010 - 2011
• Advisor, Port Authority of Thailand
2009 - 2010
• Director, Government Saving Bank
2008 - 2009
• Director and Deputy Chairman of Executive
Directors, Government Housing Bank
2007 - 2008
• Chairman of the Board, Bangkok Metropolitan
Pawnshop
2001 - 2007
• Executive Officer, Credit Control and Collateral
Department, Kasikorn Bank
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นายยงยุทธ ตะริโย
Mr. Yongyuth Tariyo

Your Investment Partner

ต�ำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ดี พอล
(DE PAUL University) นครชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทอร์น อิลลินนอยส์
(Northeastern Illinois University)
นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP)
รุ่นที่ 27/2555 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 91/2554 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 28/2546 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
(FND) รุ่นที่ 5/2546 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร FINEX (Financial Executive) รุ่นที่ 10
จัดโดยสมาคมธนาคารไทย
• หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
“Chief Information Officer : CIO” รุ่นที่ 4
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• SEP (The Senior Executive Program) รุ่นที่ 9
จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Postal Savings Bureau, Minister of Posts and
Telecommunication (MPT) Executive’s Seminar
on Postal Savings Service, JICA, ประเทศญี่ปุ่น
• QES (Quality Education System), Philips Crosby
Associates Inc. Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
15 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
(กลุ่มปฏิบัติการ) ธนาคารออมสิน
ธ.ค. 2551 - ก.ย. 2553
• รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
(กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ธนาคารออมสิน
ต.ค. 2547 - พ.ย. 2551
• รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
(สายสนับสนุนกิจการสาขา) ธนาคารออมสิน
ต.ค. 2542 - ก.ย. 2547
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการอาวุโสธนาคารออมสิน
เทียบเท่า รองผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
(สายงานบริหารธุรกิจ และวางแผนกลยุทธ์)
ธนาคารออมสิน
พ.ย. 2540 - ก.ย. 2542
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
(สายเทคโนโลยีสารสนเทศและบัญชี - การเงิน)
ธนาคารออมสิน
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Position : Director, Executive Director and
Chairman of the Risk Management Committee
Age : 60
Education :
• MSc. in Management Information Systems,
DE PAUL University, Chicago USA
• BSc. in Information Sciences, Northeastern
Illinois University, USA
Training :
• Role of Chairman Program (RCP),
Class 27/2012 by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP),
Class 91/2011 by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP),
Class 28/2003 by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Finance for Non-Finance Director (FND),
Class 5/2003 by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• FINEX (Financial Executive),
Class 10 by The Thai Bankers’ Association
• Chief Information Officer : CIO, Class 4 by
Office of the Civil Service Commission and
National Electronics and Computer
Technology Center (NECTEC)
• SEP (The Senior Executive Program), Class 9
by Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
• Postal Savings Bureau, Minister of Posts and
Telecommunication (MPT), Executive’s Seminar
on Postal Saving Service, JICA, Japan
• QES (Quality Education System), Philips Crosby
Associates Inc., Florida, USA
Experience (The last 5 years) :
15 Feb 2006 - Present
• Director, Executive Director and Chairman of
the Risk Management Committee, MFC Asset
Management Public Company Limited
Oct 2010 - Present
• First Senior Executive Vice President
(Credit and Operational Support Group), the
Government Savings Bank
Dec 2008 - Sep 2010
• Senior Executive Vice President Credit and
Operational Support Group and
IT Group, the Government Savings Bank
Oct 2004 - Nov 2008
• Senior Executive Vice President
(COO Branch Operation), the Government
Savings Bank
Oct 1999 - Sep 2004
• First Executive Vice President
(Finance, Corporate Policy and Strategy),
the Government Savings Bank
Nov 1997 - Sep 1999
• Executive Vice President
(ICT & Accounting and Finance),
the Government Savings Bank

MFC Asset Management Public Company Limited
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Your Investment Partner

นายสดาวุธ เตชะอุบล
Mr. Sadawut Taechaubol

ต�ำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Honorable Degree (Business Administration),
Kensington University, California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Commerce Diploma, Davis School, Brighton
ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2552 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
• นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จ�ำกัด
• รองประธานกรรมการ
บริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จ�ำกัด
• กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบัน
• กรรมการ
บริษัท แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุ๊ป จ�ำกัด
2537 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด
2550 - 2552
• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - 2550
• ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
Position : Director and Executive Director
Age : 60
Education :
• Honorable Degree (Business Administration),
Kensington University, California, USA
• Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
• Bachelor of Arts (Political Science),
Ramkhamhaeng University
Training :
• Director Accreditation Program (DAP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Chief Executive Program, Class 12 by Capital
Market Academy, the Stock Exchange of
Thailand
Experience (The last 5 years) :
2009 - Present
• Chairman of Executive Directors, Country Group
Securities Public Company Limited
• Director and Executive Director, MFC Asset
Management Public Company Limited
2010 - Present
• Chairman of Thai Chamber of Commerce &
Industry
• Chairman of Sing Sian Yit Pao Company Limited
• Vice Chairman of Country Group Development
Public Company Limited
2006 - Present
• Director of Profit Ventures Company Limited
• Director of Baan Rai Taechaubol Company
Limited
2005 - Present
• Director of Bangkok Development Company
Limited
2004 - Present
• Director of Landmark Development Group
Company Limited
1998 - Present
• Chairman of Country Group Company Limited
2007 - 2009
• Chief Executive Officer and President, Country
Group Securities Public Company Limited
2006 - 2007
• Chief Executive Officer and Acting President,
Country Group Securities Public Company
Limited
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นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
Mr. Surabhon Kwunchaithunya

Your Investment Partner

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 พ.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ โดยทุนมหาวิทยาลัย University of
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 จัดโดยสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
11 พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน		
• กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ั ตลาดอนุพนั ธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• กรรมการ บริษท
(มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - 2553
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - 2552
• กรรมการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2540 - 2545
• กรรมการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สถาบันการเงินสังกัดกระทรวงการคลัง
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(Since 11 May 2011)
Position : Director, Executive Director and
Member of the Good Corporate Governance
Committee
Age : 60
Education :
• Master of Business Administration (MBA)
(sponsored by the University’s scholarship),
University of Washington, USA
• Bachelor of Engineering in Industrial
Engineering (sponsored by the University’s
scholarship), University of Washington, USA
• Bachelor of Engineering in Electrical
Engineering, University of Washington, USA
Training :
• Director Certification Program (DCP) by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Chief Executive Program, Class 11 by Capital
Market Academy, The Stock Exchange of Thailand
Experience (The last 5 years) :
11 May 2011 - Present
• Director, Executive Director and Member of the
Good Corporate Governance Committee,
MFC Asset Management Public Company Limited
2010 - Present
• Director, the Stock Exchange of Thailand
• Chairman of Risk Management Committee, the
Stock Exchange of Thailand
• Member of Discipline Committee, the Stock
Exchange of Thailand
• Director, Thailand Futures Exchange Public
Company Limited
2006 - Present
• Director and Vice Executive Chairperson, Country
Group Securities Public Company Limited
2003 - Present
• Chairman of the Audit Committee, Tycoons
Worldwide Group (Thailand) Public Company
Limited
2004 - 2010
• Chairman of the Audit Committee, Prinsiri Public
Company Limited
2005 - 2009
• Director, the Housing Finance Association
1997 - 2002
• Managing Director, Secondary Mortgage
Corporation, Banking and Financial Institute
Committee, Ministry of Finance

MFC Asset Management Public Company Limited
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พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
Pol.Gen Adul Sangsingkeo

ต�ำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.))
รุ่นที่ 29 โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
การอบรม :
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42
จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 33
จัดโดยวิทยาลัยเสนาธิการ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรการบริหารงานต�ำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15
จัดโดยวิทยาลัยการต�ำรวจ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 จัดโดยวิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
จัดโดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน
• เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
3 ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
• กรรมการข้าราชการต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พ.ย. 2552 - ต.ค. 2553
• ที่ปรึกษา (สบ 10)
(ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ต.ค. 2552 - 26 ต.ค. 2554
• กรรมการ บริษัท บ่อทองวินด์ฟาร์ม จ�ำกัด
มี.ค. 2552 - มี.ค. 2554
• กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
พ.ย. 2551 - ก.ย. 2554
• กรรมการอิสระ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยs

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
Position : Director
Age : 57
Education :
• Master of Arts (Social Development),
Faculty of Social Science, Kasetsart University
• Bachelor’s Degree in Public Administration,
Class 29, Royal Thai Police Cadet Academy
Traning :
• The National Defence College, Class 42
by the National Defence College, the National
Defence Studies Institute
• Joint Staff Course, Class 33 by Joint Staff
Course, the National Defence Studies Institute
• Senior Command, Class 15 by Institute of
Police Administration Development
• Chief Executive Program, Class 5 by Capital
Market Academy, the Stock Exchange of
Thailand
• The Programme for Senior Executives on
Justice Administration, Class 15 National
Justice Academy, Office of Judiciary
• Thailand Insurance Leadership Program,
OIC Advanced Insurance Institute
Experence (the last 5 years) :
Oct 2011 - Present
• Secretary - General, Narcotics Control Board
Oct 2010 - Present
• Deputy Commissioner-General, Royal Thai Police
3 Sep 2010 - Present
• Director, MFC Asset Management Public
Company Limited
Apr 2010 - Present
• Independent Director and the Corporate
Governance Committee, Thai Oil Public Company
Limited
Present
• Member of the Police Commission, Royal Thai
Police
Nov 2009 - Oct 2010
• Advisor (level 10) (Security and Special Tasks),
Royal Thai Police
Oct 2009 - 26 Oct 2011
• Director,
Golden Pond Wind Farm Company Limited
Mar 2009 - Mar 2011
• Director of The Market Organization,
Ministry of Interior
Nov 2008 - Sep 2011
• Independent Director, Industrial Estate Authority
of Thailand
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ดร.โชคชัย อักษรนันท์
Dr. Chockchai Aksaranan

Your Investment Partner

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาเอก (Ph. D.) ด้านเคมีวิศวกรรม University
of New Brunswick ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (Refresh)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง :
2554 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด
30 พ.ย. 2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ�ำกัด
2552
• ประธานกรรมการ
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
2550 - 2553
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน)
2550 - 2553
• ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - 2554
• ประธานกรรมการ
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - 2554
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2553
• ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2550
• ประธานกรรมการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด
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Position : Independent Director, Chairman of the
Audit Committee and Chairman of the Nomination
& Remuneration Committee
Age : 70
Education :  
• Ph.D. (Chemical Engineering), University of New
Brunswick, Canada
• B.Sc. (Hons) Chemical Engineering,
Chulalongkorn University
Training :
• Director Certification Program (Refresh)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
Experience (The last 5 years):
2011 - Present
• Chairman, Siam Samsung Life Insurance
Company Limited
30 Nov 2010 - Present
• Independent Director, Chairman of the Audit
Committee and Chairman of the Nomination &
Remuneration Committee, MFC Asset
Management Public Company Limited
2006 - Present
• Chairman, Thai Ethoxylate Company Limited
2009
• Chairman, Bangkok Industrial Gas Company
Limited
2007 - 2010
• Independent Director and Chairman of Audit
Committee, PTT Exploration and Production
Public Company Limited
2007 - 2010
• Chairman of the Executive Board, Siam City
Bank Public Company Limited
2005 - 2011
• Chairman, Saha Patana Interholding Public
Company Limited
2005 - 2011
• Independent Director and Chairman of Audit
Committee, PTT Aromatics and Refining Public
Company Limited
2002 - 2010
• Chairman of the Executive Board, Vinythai
Public Company Limited
2002 - 2007
• Chairman, Bangkok Commercial Asset
Management Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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นายบุญชัย โชควัฒนา
Mr. Boonchai Chokwatana

นายกริช อัมโภชน์
Mr. Krit Umpote

รายงานประจ�ำปี 2554

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Wisconsin State
University, Superior ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 3/2003
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 68/2005
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ปัจจุบัน
• กรรมการผู้อ�ำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด

Position : Independent Director, Member of the
Audit Committee and Nomination & Remuneration
Committee
Age : 65
Education :
• The Doctor Honorary degree in Communication,
Naresuan University
• Bachelor’s Degree in Political Science,
Ramkhamhaeng University
• Bachelor’s degree in Business Administration,
Wisconsin State University, Superior, USA
Traning :
• Director Accreditation Program (DAP), Class 3/2003
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP), Class 68/2005
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Experience (The last 5 years):
Present
• President and Chairman of the Executive Board,
Saha Pathanapibul Public Company Limited
• Independent Director, Member of the Audit
Committee and Nomination & Remuneration
Committee, MFC Asset Management Public
Company Limited
2011 - Present
• Chairman, Pan Asia Footwear Public Company
Limited
2006 - Present
• Chairman, Far East DDB Public Company Limited
2005 - Present
• Director, Lion Corporation (Thailand) Limited

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้าน M.S.B.A., Indiana University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
20 เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน
• วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2540 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จ�ำกัด
2537 - ปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - 2552
• รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

Position : Independent Director, Member of
Audit Committee and Nomination & Remuneration
Committee
Age : 71
Education :
• M.S.B.A., Indiana University, USA
• Master of Public Administration (M.P.A.), the National
Institute of Development Administration (NIDA)
• B.A. (Commerce) B.A. (Accounting), Thammasat
University
Training :
• Director Certification Program (DCP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advanced Audit Committee Program (ACP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
Experience (The last 5 years) :
20 Apr 2007 - Present
• Independent Director, Member of Audit Committee
and Nomination & Remuneration Committee, MFC
Asset Management Public Company Limited
2000 - Present
• Facilitator, Thai Institute of Directors Association
1997 - Present
• Director, Thai Research and Training Company Limited
1994 - Present
• Director, Audit Committee member and Chairman of
the Nomination Committee,
Thai British Security Printing Public Company Limited
2000 - 2009
• Vice President for Training and Development, Dhurakij
Pundit University

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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นายธีร์ภัทร สูตะบุตร
Mr. Teepat Sutabutra

Your Investment Partner

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 10 มิ.ย. 2554)
ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ
อายุ : 38 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดและเทคโนโลยี American University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชนและ
การคลัง American University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลังและ
การต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรผู้น�ำการเมืองยุคใหม่
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารการจัดการตลาดทุน
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
อย่างยั่งยืน (Sustaining the Family Business)
จัดโดยการเงินธนาคาร ร่วมกับ สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2554 - ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติสยาม
• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ก�ำกับดูแลนโยบายการ
บริหารบริษัท บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซีสเต็มส์
จ�ำกัด
• กรรมการที่ปรึกษา สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการ ส�ำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ที่ปรึกษา นิตยสาร “Go The Idea of Traveling &
Living”
• ที่ปรึกษา นิตยสาร “UP2U”
2553 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการที่ปรึกษา นิตยสารการเงิน “Make Money”
2550 - ปัจจุบัน
• กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบัน
• ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สินและการลงทุน
โรงเรียนพิชญศึกษา
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(Since 10 June 2011)
Position : Independent Director
Age : 38
Education :
• Master of Business Administration in Marketing and
Technology, American University, USA
• Master of Economics in Community Development
and Fiscal, American University, USA
• Bachelor of Economics in Fiscal and Foreign Affairs,
Thammasat University
Traning :
• Director Certification Program (DCP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Neo Political Leaders Course by
King Prajadhipok’s Institute
• Capital Market Management Course by Capital
Market Academy, the Stock Exchange of Thailand
• Sustaining the Family Business Diploma organized
by Money & Banking together with Sasin Graduate
Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University and MAI
Experience (The last 5 years):
2011 - Present
• Vice Chairman of Board of Management Siam
International School
• Independent Director, MFC Asset Management
Public Company Limited
• Chief of Executive Officer, Monitoring of the
company’s Management, Advance Technology
System Company Limited
• Advisory Board of Association, Thammasat
Association
• Board of Association, Thammasat University Alumni
Relations Office
• Consulate, “GO The Idea of Traveling & Living”
Magazine
• Consulate, “UP2U” Magazine
2010 - Present
• Assistant Secretary, Thammasat Association
• Advisor Committee, “Make Money” Magazine
2007 - Present
• Director of Thammasat Economics Association
2005 - Present
• Business Advisor, JSL Global Media Company Limited
2004 - Present
• Assets & Investments Manager, Pichaya
Suksa School

MFC Asset Management Public Company Limited
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Your Investment Partner

นางสาวประภา ปูรณโชติ
Ms. Prapa Puranachote

นายเสรี จินตนเสรี
Mr. Seri Chintanaseri

รายงานประจ�ำปี 2554

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 7
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 148/2554 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
3 มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ก.ค. 2547 - ก.พ. 2554
• รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหาร
สายงานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2545 - มิ.ย. 2547
• รองกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหาร
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

(Since 3 Mar 2011)
Position : Director, Executive Director and
President
Age : 58
Education :
• Master of Business Administration (MBA), the
National Institute of Development Administration
(NIDA)
• Bachelor of Arts, Journalism and Mass
Communication Program, Thammasat University
Training :
• Advanced Certificate Course in Public
Economics Management for Executives,
Class 7 by King Prajadhipok’s Institute
• Director Certification Program (DCP), Class
148/2011 by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
Experience (The last 5 years) :
3 Mar 2011 - Present
• Director, Executive Director and President, MFC
Asset Management Public Company Limited
Jul 2004 - Feb 2011
• Senior Executive Vice President and Chief of
Provident Fund Division, Krung Thai Asset
Management Public Company Limited
Apr 2002 - Jun 2004
• Senior Executive Vice President and Chief of
Business Development & Marketing Division,
Krung Thai Asset Management Public Company
Limited

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 21 มี.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ : 69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• เนติบัณฑิตอังกฤษ สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ
ลินคอร์น อินน์ ประเทศอังกฤษ
• เนติบัณฑิตไทย สถาบันศึกษาอบรมกฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 65/2548 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
• ประธาน บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ�ำกัด
(ที่ปรึกษากฏหมายและภาษี)
• ประธาน บริษัท ไพลอน จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำกัด
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จ�ำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

(Since 21 Mar 2011)
Position : Advisor to the Board of Directors
Age : 69
Education :
• Barrister-at-Law, Lincoln’s Inn, UK
• Barrister-at-Law, Institute of Legal Education
of Thai Bar
• Bachelor of Laws, Thammasat University
Training :
• Director Certification Program (DCP),
Class 65/2005 by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
Experience (The last 5 years) :
• Chairman, Seri Manop & Doyle Company
Limited (Tax and Legal Counselors)
• Chairman, Pylon Public Company Limited
• Independent Director and Member of Audit
Committee, Double A (1991) Public Company
Limited
• Member of Sub-Committee on Laws and
Regulations, the Stock Exchange of Thailand
• Advisor, the Government Savings Bank
• Advisor to the Board of Directors, MFC Asset
Management Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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นายสุรเธียร จักรธรานนท์
Mr. Surathain Chankthranont

Your Investment Partner

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 3 พ.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2551 - ปัจจุบัน
• กรรมการก�ำกับทิศทาง โครงการวิจัยเชิงนโยบาย
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ประเทศไทยของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2550 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บริษัท อี-เอสเทอร์ จ�ำกัด
ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท กระดาษศรีสยาม จ�ำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษาอาศรมพลังงาน
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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(Until 3 May 2011)
Position : Independent Director and Chairman of
Risk Management Committee
Age : 60
Education :
• Bachelor’s Degree in Engineering (Environment),
Chulalongkorn University
Experience (The last 5 years) :
2008 - Present
• Member of the Steering Committee, Research
program on policy research for promoting the
development and utilization of renewable energy
and the improvement of energy efficiency in
Thailand, the Thailand Research Fund
2007 - Present
• Chairman, E-Ester Company Limited
Present
• Director, E-Ester (Bangkok) Company Limited
2005 - Present
• Director, Siam Paper Public Company Limited
2003 - Present
• Advisor to Energy Ashram Project, Appropriate
Technology Association

MFC Asset Management Public Company Limited
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Your Investment Partner

นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
Mr. Goanpot Asvinvichit

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 21 มี.ค. 2555)
ต�ำแหน่ง : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ University of
Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จัดโดยสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
21 มี.ค. 2554 - 21 มี.ค. 2555
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
ั และกรรมการตรวจสอบ
• ประธานคณะกรรมการบริษท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล
จ�ำกัด
2552 - 2553
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2550 - 2552
• ที่ปรึกษาภาคการเงินเศรษฐกิจฐานราก
องค์การสหประชาชาติ
2549 - 2550
• ประธานกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สถาบันธนาคารออมสินโลก
2547 - 2550
• ผู้อ�ำนวยการ ธนาคารออมสิน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
(Until 21 Mar 2012)
Position : Advisor to the Board of Directors
Age : 56
Education :
• Master’s Degree in Business Administration
(MBA), University of Southern California, USA
Training :
• Director Certification Program (DCP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Compensation Committee (RCC) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Chief Executive Program by Capital Market
Academy, the Stock Exchange of Thailand
• Politics & Governance in Development System
for Executive Course by King Prajadhipok’s
Institute
• The Joint State-Private Course by the National
Defence College, the National Defence Studies
Institute
Experience (The last 5 years) :
21 Mar 2011 - 21 Mar 2012
• Advisor to the Board of Directors, MFC Asset
Management Public Company Limited
2010 - Present
• Chairman of Board of directors and Audit
Committee, CIMB Principal Asset Management
Company Limited
2009 - 2010
• Advisor to the Board of Trade of Thailand
2007 - 2009
• UN Advisors Group on Inclusive Financial
Sectors
2006 - 2007
• President of World Saving Bank Institute
(WSBI) Asia-Pacific Regional Group
2004 - 2007
• President & CEO of the Government Savings
Bank

Annual Report 2011
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Management Committee
คณะจัดการ

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

(Since 3 Mar 2011)
Position : Director, Executive Director and
President

ประวัติแสดงอยู่ในคณะกรรมการหน้า 18

Biographical Data as shown in the Board of
Directors in page 18

ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(สายการตลาดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
การอบรม :  
• หลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน รุ่นที่ 4
จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• โครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 13
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
1 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายการตลาดกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2552
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(การตลาดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ธ.ค. 2546 - ก.ย. 2547
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
พ.ย. 2545 - พ.ย. 2546
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)

Position : First Executive Vice President
(Provident Fund Division)
Age : 56
Education :
• Master Degree in Public Administration (M.P.A.),
the National Institute Development Administration
(NIDA)
• Bachelor of Business Administration, University of
the Thai Chamber of Commerce
Training :
• Investment Planner Program, Class 4 by
Association Investment Management Companies
• Mini - MBA Program, Class 13 by Kasetsart
University
Experience (The last 5 years) :
1 Feb 2008 - Present
• First Executive Vice President
(Provident Fund Division),
MFC Asset Management Public Company Limited
Oct 2004 - 31 Jan 2009
• Executive Vice President
(Provident Fund Marketing),
MFC Asset Management Public Company Limited
Dec 2003 - Sep 2004
• Senior Vice President, Provident Fund Business
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited
Nov 2002 - Nov 2003
• Senior Vice President, Provident Fund Service
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited

นางสาวประภา ปูรณโชติ
Ms. Prapa Puranachote

นางจิราพร บุญวานิช
Mrs. Jiraporn Boonvanich
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นางพัณณรัชต์ บรรพโต
Mrs. Pannarat Bhanpato

นางรจิตพร มนะเวส
Mrs. Rachitporn Manawes

รายงานประจ�ำปี 2554

ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(สายบริหารกองทุน)
อายุ : 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน University of Texas at Arlington
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
(สาขาสถิติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
1 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหารกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2552
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บริหารกองทุน) บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2544 - ก.ย. 2547
• ผู้จัดการกองทุนอาวุโสกลุ่มบริหารตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)

Position : First Executive Vice President
(Fund Management Division)
Age : 49
Education :
• Master Degree in Business Administration
(MBA), Finance Major, University of Texas at
Arlington, USA
• Bachelor of Science in Statistics, Chulalongkorn
University
Training :
• Director Accreditation Program (DAP) by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
Experience (The last 5 years) :
1 Feb 2009 - Present
• First Executive Vice President
(Fund Management Division), MFC Asset
Management Public Company Limited
Oct 2004 - 31 Jan 2009
• Executive Vice President (Fund Management),
MFC Asset Management Public Company
Limited
Feb 2001 - Sep 2004
• Senior Fund Manager, Fixed Income Fund
Management Group, MFC Asset Management
Public Company Limited

ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(สายกลยุทธ์องค์กร) และเลขานุการบริษัท
อายุ : 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.),
American University, Washington D.C., USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Effective Minute Taking จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Reporting Program จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการเจรจาข้อตกลงทางธุรกิจ
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2554 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2552 - 2554
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
กฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2552
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)

Position : First Executive Vice President
(Corporate Stratetgy Division) and Company
Secretary
Age : 50
Education :
• LLM. in International Trade and Banking Law,
American University, Washington D.C., USA
• LLB. Chulalongkorn University
Training :
• Director Accreditation Program (DAP) by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Company Secretary Program by Thai Institute
of Directors Association (IOD)
• Effective Minute Taking by Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Board Reporting Program by Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Business Negotiation Course
Experience (The last 5 years):
2011 - Present
• First Executive Vice President Corporate
Strategy Division, MFC Asset Management
Public Company Limited
2009 - 2011
• Executive Vice President, Company Secretary
and Legal Service Department. MFC Asset
Management Public Company Limited
2002 - 2008
• Senior Vice President, Company Secretary and
Legal Servic Department, MFC Asset
Management Public Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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นายทอมมี่ เตชะอุบล
Mr.Tommy Taechaubol

ดร.เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์
Dr. Chareonchai Lengsiriwat
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ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจ)
อายุ : 29 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี Bachelor of Commerce, Finance
Major (เกียรตินิยม) The University of New
South Wales ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี Bachelor of Law (เกียรตินิยม)
The University of New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีย
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รุ่นที่ 40 จัดโดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
มี.ค. 2554 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจ)บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด
2549 - มี.ค. 2554
• กรรมการ Country State Development Pty Ltd

Position : Executive Vice President
(Business Development Division)
Age : 29
Education :
• Master of Business Administration MBA Sasin
Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
• Bachelor of Commerce, Finance Major
(with distinction) The University of New South
Wales, Australia
• Bachelor of Law (with distinction) The
University of New South Wales, Australia
Training :
• Director Accreditation Program (DAP) by Thai
Institute of Directors Association
• The Real Estate Development RE-CU, Class 40
by the Real Estate Executive Association of
Chulalongkorn University
Experience (The last 5 years) :
March 2011 - Present
• Executive Vice President (Business
Development Division), MFC Asset Management
Public Company Limited
October 2010 - Present
• Chairman of Executive Board,
Sing Sian Yer Pao Company Limited
2006 - Present
• Director, Baan Rai Taechaubol Company Limited
2005 - Present
• Director, Country Group Company Limited
2006 - March 2011
• Director, Country State Development Pty Ltd

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 5 ม.ค. 2555)
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)
อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ Tokyo University of
Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร COSO : Enterprise Risk Management
จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Applied General Equilibrium Modeling
จัดโดยสถาบัน Center for World Food Studies
(CWFS) ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
1 ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2548 - 2554
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2554
• กรรมการประเมินผลงานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(Since 5 Jan 2012)
Position : Executive Vice President
(Risk Management Department)
Age : 52
Education :
• Ph.D. in Economics, Tokyo University of
Agriculture, Japan
• Master of Arts Program in Economics,
Thuamasart University
• Bachelor of Arts Program in Economics,
Thuamasart University
Training :
• COSO : Enterprise Risk Management by the
Institute of Internal Audit of Thailand
• Applied General Equilibrium Modeling by Center
for World Food Studies (CWFS), Netherlands
Experience (The last 5 years) :
1 Jan 2012 - Present
• Executive Vice President (Head of Risk
Management Department), MFC Asset
Management Public Company Limited
2005 - 2011
• First Senior Vice President (Risk Management
Department), MFC Asset Management Public
Company Limited
2001 - 2011
• Economic Research Appraisal Committee,
Office of National Research Council of Thailand

MFC Asset Management Public Company Limited

24

Your Investment Partner

นางประไพศรี นันทิยา
Mrs. Prapaisri Nuntiya

นายสุนทร พจน์ธนมาศ
Mr. Soontorn Pojthanamas

รายงานประจ�ำปี 2554

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 31 ธ.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน)
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• มาตรฐานการบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
• มาตรฐานการบัญชี จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ภาษีอากร จัดโดยกรมสรรพากร
• Single License จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ต.ค. 2547 - 31 ธ.ค. 2554
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2546 - ก.ย. 2547
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

(Until 31 Dec 2011)
Position : Executive Vice President
(Fund Operation Department)
Age : 60
Education :
• Mini MBA, Chulalongkorn University
• Bachelor Degree in Accounting,
Chulalongkorn University
Traning :
• Accounting by Federal Accounting Professions
• Accounting by Chulalongkorn University
• Tax by Revenue Department
• Single License by Association of Investment
Management Companies
Experience (The last 5 years) :
Oct 2004 - 31 Dec 2011
• Executive Vice President, Fund Operation
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited
Dec 2003 - Sep 2004
• Senior Vice President, Fund Operation
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 8 ก.ย. 2554)
ต�ำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
(สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป)
อายุ : 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ University of Notre
Dame รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)
การอบรม :  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2546 - 8 ก.ย. 2554
• รองกรรมการผู้จัดการ
(สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2542 - 2546
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จ�ำกัด
2539 - 2541
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บงล. วอลล์สตรีท จ�ำกัด
(มหาชน)
2535 - 2538
• หัวหน้าส่วน ฝ่ายก�ำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
และตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2534 - 2535
• ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

(Until 8 Sep 2011)
Position : Senior Executive Vice President
(Operation and General Administration Division)
Age : 56
Education :
• Master of Business Administration (MBA),
University of Notre Dame, Indiana, USA
(Sponsored by the Bank of Thailand Scholarship)
Training :
• Director Certification Program (DCP) by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
Experience (The last 5 years):
2003 - 8 Apr 2010
• Senior Executive Vice President (Operation and
General Administration Division), MFC Asset
Management Public Company Limited
1999 - 2003
• Executive Vice President, Thai Rating and
Information Services Company Limited
1996 - 1998
• Executive Vice President, Wall Street Finance
Securities Public Company Limited
1992 - 1995
• Division Chief, Securities Business & Capital
Market Supervision & Development Division,
The office of Securities and Exchang Commission,
Thailand
1991 - 1992
• Analyst, Financial Institutions Supervision &
Development Division, Bank of Thailand

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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นางโศภิดา ลู่วีระพันธ์
Mrs. Sopida Luveeraphan
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(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 1 ก.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(ฝ่าย Private Equity)
อายุ : 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม :
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรผู้บริหาร ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(EXCET) จัดโดยส�ำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(สบร.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร The Private Equity 101 : Fundamentals
of private equity and venture capital
จัดโดย PEI MEDIA, Hong Kong
• หลักสูตร Fund Manager Courses
จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ก.พ. 2552 - 1 ก.ค. 2554
้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส (ฝ่าย Private Equity)
• ผูช
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ก.พ. 2551 - ม.ค. 2552
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่าย Private Equity)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ต.ค. 2547 - ก.พ. 2551
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ธ.ค. 2546 - ก.ย. 2547
• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส (ฝ่ายบริหารธุรกิจกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
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(Until 1 July 2011)
Position : First Executive Vice President
(Private Equity Department)
Age : 47
Education :
• Master’s Degree in Business Administration,
Assumption University
Training :
• Director Certification Program (DCP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP)
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• The Executive Creative Economy Training
Programmer (EXCET) by the Office of
Knowledge Management and Development
(OKMD) in collaboration with Sasin Graduate
Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
• Private Equity 101 : Fundamentals of private
equity and venture capital by PEI MEDIA,
Hong konk
• Fund Manager Courses by Association of
Investment Management Companies
Experience (The last 5 years) :
Feb 2009 - 1 July 2011
• First Executive Vice President
(Private Equity Department),
MFC Asset Management Public Company
Limited
Feb 2008 - Jan 2009
• Executive Vice President
(Private Equity Department), MFC Asset
Management Public Company Limited
Oct 2004 - Feb 2008
• Executive Vice President
(Fund Management Division),
MFC Asset Management Public Company
Limited
Dec 2003 - Sep 2004
• Senior Fund Manager
(Provident Fund and Private Fund Department),
MFC Asset Management Public Company
Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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ดร. ศุภกร สุนทรกิจ
Dr. Supakorn Soontornkit

นางอภิรติ ชัยรัตน์
Mrs. Apirati Chairat

รายงานประจ�ำปี 2554

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 31 มี.ค. 54)
ต�ำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารกองทุน)
อายุ : 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก (บริหารการเงิน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม :
• หลักสูตร Directors Accreditation Program
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
สิงหาคม 2551 - 31 มี.ค. 2554 :
• รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารกองทุน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ตุลาคม 2547 - กรกฎาคม 2551 :
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (วิจัยและกลยุทธ์)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)

(Until 31 Mar 2011)
Position : Senior Executive Vice President
(Fund Management Division)
Age : 44
Education : Doctor of Business Administration
(Finance), Thammasart University
Training :
• Directors Accreditation Program” by Thai Institute
of Directors Association
• Chief Executive Program, class 1, Capital Market
Academy, The Stock Exchange of Thailand
Experience (The last 5 years) :
Aug 2008 - 31 Mar 2011 :
• Senior Executive Vice President
(Fund Management Division)
• MFC Asset Management Public Company Limited
Oct 2004 - Jul 2008 :
• Executive Vice President
(Investment Research and Strategic)
MFC Asset Management Public Company Limited

(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ส.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน)
อายุ : 45 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแอชแลนด์
รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• Executive Management Training Program,
University of South California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร การวางแผนการเงิน (Certified Financial
Planning Program: CFP Module 1-4) จัดโดยศูนย์
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร ผู้วางแผนการลงทุน จัดโดยสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ก.พ. 2552 - 19 ส.ค. 2554
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
มี.ค. 2549 - ก.พ. 2552
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ก.พ. 2548 - มี.ค. 2549
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
มิ.ย. 2547 - ก.พ. 2548
• รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)

(Until 19 Aug 2011)
Position : Executive Vice President
(Financial Engineering Department)
Age : 45
Education :
• Master Degree in Business Administration,
Ashland University, Ohio, USA
Training :
• Director Accreditation Program (DAP) by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Executive Management Training Program,
University of South California, USA
• Certified Financial Planning Program Module 1-4
by the Thailand Securities Institute (TSI), the
Stock Exchange of Thailand
• Investment Planner Program by the Association
of Investment Management Companies (AIMC)
Experience (The last 5 years) :
Feb 2009 - 19 Aug 2011
• Executive Vice President, Financial Engineering
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited
Mar 2006 - Feb 2009		
• First Senior Vice President, Financial Engineering
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited
Feb 2005 - Mar 2006
• Senior Vice President, Financial Engineering
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited
Jun 2004 - Sep 2005
• Vice President, Financial Engineering
Department, MFC Asset Management Public
Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Executive officers
ผู้บริหาร

นางณัฐรา อิสรินทร์
Mrs. Nattara Isarindr

นายชาคริต พืชพันธ์
Mr. Chakrit Puechpan

ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายบริหารกองทุน)
อายุ : 46 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
University of Missouri-Kansas City ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับ 1)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :
• CFA ระดับ 1 (Charted financial Analysts),
CFA Institute
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
8 ธ.ค. 2552 - ปัจจุบัน		
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2551 - ต.ค. 2552
• ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์
จ�ำกัด
เม.ย. 2540 - พ.ค. 2545
• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)

Position : Executive Vice President
(Fund Management Division)
Age : 46
Education :
• Master of Business Administration (MBA),
Finance Major, University of Missouri - Kansas
City, USA
st
• Bachelor of Accountancy (1 Class Honors),
Chulalongkorn University
Training :
• CFA, Level I (Charted financial Analysts),
CFA Institute
Experience (The last 5 years) :
8 Dec 2009 - Present
• Executive Vice President, Fund Management
Division, MFC Asset Management Public
Company Limited
Nov 2008 - Oct 2009
• Chief Investment Officer, Primavest Asset
Management Company Limited
Apr 1997 - May 2002
• Senior Fund Manager,
MFC Asset Management Public Company

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 เม.ย. 2554)
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายบริหารกองทุน)
อายุ : 50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท (MBA) ด้าน International Banking and
Finance, Birmingham University
ประเทศสหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรม :
• หลักสูตร CISA Level 1
• กฎหมายและจรรยาบรรณ ผู้จัดการกองทุน
จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Equity Program, Wellington Institute, USA
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
1 เม.ย. 54 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 50 - 31 มี.ค. 54
• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส (ฝ่ายตราสารทุน)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
27 ส.ค. 47 - 15 พ.ย. 50
• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส (สายบริหารกองทุน) บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
1 ธ.ค. 46 - 27 ส.ค. 47
• ผู้จัดการกองทุนอาวุโส (ฝ่ายบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพและกองทุนส่วนบุคคล) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

(Since 1 Apr 2011)
Position : Executive Vice President
(Fund Management Division)
Age : 50
Education :
• Master of Business Administration (MBA) in
International Banking and Finance, Birmingham
University, UK
• Bachelor of Science (Industrial), Prince of
Songkla University
Training :
• CISA Level 1
• Fund Manager by Association of Investment
Management Companies
• Director Accreditation Program (DAP) by thai
Institute of Directors’s Association
• Equity Program, Wellington Institute, USA
Experience (The last 5 years):
1 Apr 2011 - Present
• Executive Vice President,
MFC Asset Management Public Company Limited
16 Nov 2007 - 31 Mar 2011
• Senior Fund Management,
(Domestic Equity Department),
MFC Asset Management Public Company Limited
27 Aug 2004 - 15 Nov 2007
• Senior Fund Management (Fund Management
Division)
MFC Asset Management Public Company Limited
1 Dec 2003 - 27 Aug 2004
• Senior Fund Management (Provident Fund
Support Department, Investment Planner
Department), MFC Asset Management Public
Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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นายวิชชุ จันทาทับ
Mr. Vijchu Chantatab

นายกิตติคม สุทธิวงศ์
Mr. Kittikhom Suthiwong

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 27 มิ.ย. 2554)
ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(ฝ่าย Private Equity)
อายุ : 44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท การเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่าย Private Equity)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ส.ค. 2552 - มิ.ย. 2554
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ กลุ่มจัดการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
มิ.ย. 2552 - ก.ค. 2552
• ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
มี.ค. 2548 - มิ.ย. 2552
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
2545 - 2548
• ผู้อ�ำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จ�ำกัด
2542 - 2545
• รองผู้อ�ำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เจเอฟ ธนาคม จ�ำกัด

(ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 1 พ.ค. 2554)
ต�ำแหน่ง : ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (ฝ่าย Private Wealth)
อายุ : 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
2554 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - เม.ย. 2554
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2549 - 2552
• ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - 2549
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
(Since 27 Jun 2011)
Position : Executive Vice President
(Private Equity Department)
Age : 44
Education :
• Master in Finance (MBA),
Sasin Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn University
• Bachelor of economics, Chulalongkorn University
• Bechelor of Business administration Money & Banking,
Ramkhamheng University
Experience (The last 5 years) :
Present
• Executive Vice President (Private Equity Department),
MFC Asset Management Public Company Limited
Aug 2009 - Jun 2011
• Executive Vice President, Investment Management
Group, SCB Asset Management Company Limited
Jun 2005 - Jul 2009
• Vice President, Investment Management Group,
SCB Asset Management Company Limited
Mar 2005 - Jun 2009
• Vice President, Equity Department, SCB Asset
Management Company Limited
2002 - 2005
• Vice President,
BOA Asset Management Company Limited
1999 - 2002
• Assistant Vice President, JF Thanakom Company
Limited
(Since 1 May 2011)
Position : Executive Vice President
(Private Wealth Department)
Age : 47
Education :
• Master of Business Administration,
Finance Major, Saint John’s University
• Bachelor degree of Business Administration,
Marketing Major, UTCC
Experience (The last 5 years) :
2011 - Present
• Executive Vice President
MFC Asset Management Public Company Limited
2009 - Apr 2011
• Executive Vice President, Provident Fund
Division, Krung Thai Asset Management Public
Company Limited
2006 - 2009
• Senior Vice President, Provident Fund
Department, Krung Thai Asset Management
Public Company Limited
2002 - 2006
• Vice President, Provident Fund Department,
Krung Thai Asset Management Public Company
Limited
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Mrs. Apiradee Bijaisoradat
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ต�ำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :  
• Practical Private Banking จัดโดย Euromoney
Training
• Fundamentals of Portfolio Management Training
Course จัดโดย The Euromoney Institute of
Finance
• Financial Derivatives จัดโดย Euromoney Training
• Investment Management Workshop, Princeton
University จัดโดย Association for Investment
Management and Research
• โครงการอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณของ
ผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2540 จัดโดยสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
ประสบการณ์การท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง :
พ.ย. 2550 - ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
2550
• Head of Institutional Sale
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จ�ำกัด
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Position : Executive Vice President
Age : 51
Education :
• Master of Business Administration (MBA), Sasin
Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
• Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn
University
Training :
• Practical Private Banking by Euromoney Training
• Fundamentals of Portfolio Management Training
Course by The Euromoney Institute of Finance
• Financial Derivatives by Euromoney Training
• Investment Management Workshop Princeton
University by Association for Investment
Management and Research
• Training, law and ethics of fund managers,
Class 1/1997 by Association of Investment
Management Companies
Experience (The last 5 years) :
Nov 2007 - Present
• Executive Vice President, MFC Asset
Management Public Company Limited
2007
• Head of Institutional Sale, Aberdeen Asset
Management Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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ข้อมูลสรุป
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน โดยได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการ
จัดการลงทุน” เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2518
บริษทั ได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนินธุรกิจรวม 4 ประเภท คือ
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
2. เป็นผูจ้ ดั การกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
3. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล”
4. เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระ
แล้วจ�ำนวน 120 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 120,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท กองทุนทีบ่ ริษทั จัดการมีทงั้ สิน้
179 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 268,579 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

กองทุนรวม จ�ำนวน 118 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
รวม 155,476 ล้านบาท แยกเป็น
		 - กองทุนรวมในประเทศ 61 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
รวม 27,954 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ 33 กองทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิรวม 12,494 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมต่างประเทศ จ�ำนวน 2 กองทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิรวม 6,742 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวน 18 กองทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิรวม 18,848 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมพิเศษ จ�ำนวน 3 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิรวม 6,312 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมวายุภกั ษ์ หนึง่ จ�ำนวน 1 กองทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิรวม 83,126 ล้านบาท
 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 33 กองทุน มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิรวม 85,768 ล้านบาท โดยมีนายจ้าง จ�ำนวน 591
ราย และสมาชิกกองทุน จ�ำนวน 179,487 ราย
 กองทุนส่วนบุคคล จ�ำนวน 28 กองทุน มูลค่าทรัพย์สน
ิ
สุทธิรวม 27,335 ล้านบาท
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Summary Information
MFC Asset Management Public Company Limited
operates a fund management business. The Company was
granted a securities license to manage investment funds
by the Ministry of Finance on 29 December 1975.
MFC is licensed to operate 4 businesses consisting
of:
1. Investment management
2. Provident fund manager
3. Private fund management
4. Securities registrar
As of 30 December 2011, the Company’s registered
and paid-up capital was Baht 120 million, consisting of
120,000,000 ordinary shares at a par value of Baht 1 per
share. The Company managed 179 funds with total net
asset value of Baht 268,579 million, consisting of:

118 mutual funds with net asset value of Baht
155,476 million, comprised of:
		 - 61 local funds with net asset value of Baht 27,954
million
		 - 33 foreign investment funds with net asset value
of Baht 12,494 million
		 - 2 country funds with net asset value of Baht
6,742 million
		 - 18 property funds with net asset value of Baht
18,848 million
		 - 3 special funds with net asset value of Baht 6,312
million
		 - Vayupak Fund 1 with net asset value of Baht
83,126 million
 33 provident funds with net asset value of Baht
85,768 million for 591 employers and 179,487 fund members
 28 private funds with net asset value of Baht
27,335 millions
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Organization Chart
ผังองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

กรรมการผู้จัดการ
President
สายกลยุทธ์องค์กร
Corporate Strategy Division

ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept.

คณะจัดการ
Management Committee

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
Company Secretary & Legal
Services Dept.

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์องค์กร
Marketing Communication &
Corporate PR Dept.

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning Dept.

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Dept.

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee
สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division

สายการตลาดกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Division

ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
Investment Planner Dept.

ฝ่ายการตลาดกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Marketing Dept.

ฝ่าย Private Wealth
Private Wealth Dept.

ฝ่ายสนับสนุนการตลาด
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Support Dept.

ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
Financial Engineering Dept.
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
Business Support Dept.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

สายพัฒนาธุรกิจ
Business Development Division
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
และโครงสร้างพื้นฐาน
Property & Infrastructure
Fund Dept.
ฝ่าย Private Equity
Private Equity Dept.
ฝ่าย Thailand Equity Fund
Thailand Equity Fund Dept.

สายบริหารกองทุน
Fund Management Division
ฝ่ายตราสารทุน
Domestic Equity Dept.

ฝ่ายตราสารทุนต่างประเทศ
Global-Equity & Alternatives
Dept.

ฝ่ายตราสารหนี้
Domestic Fixed Income Dept.

ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ
Global-Fixed Income &
FX Dept.

ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์
Securities Trading Dept.

ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
Research & Strategic
Investment Dept.

สายปฏิบตั กิ ารและบริหารทัว่ ไป
Operation & General
Administration Division
ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
Fund Operation Dept.
ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
Corporate Accounting &
Finance Dept.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
General Administration Dept.
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.

MFC Asset Management Public Company Limited
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษทั ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
โดยรายได้หลักมาจากการบริหารจัดการกองทุน ดังนั้น ปัจจัย
เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจึงเป็น
ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการลงทุนและปัจจัยความเสี่ยงในธุรกิจ
หลักเป็นส�ำคัญ บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงในอันที่จะน�ำประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ อืน่ ของบริษทั ทุกกลุม่ จึงจัดให้มกี าร
ศึกษาวิเคราะห์ ระบุ และประเมินปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนก�ำหนด
มาตรการและท�ำการบริหารจัดการกับความเสี่ยง เพื่อให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ก�ำหนดไว้เป็นนโยบาย นอกจากนี้
บริษทั ยังได้ตดิ ตามและรายงานผลของการบริหารความเสีย่ งอย่าง
สม�่ำเสมอให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างทันกาลเมื่อมีความจ�ำเป็น พร้อมกันนี้ บริษัทได้สื่อสารและ
ส่งเสริมให้พนักงานทั้งบริษัทได้รับรู้เข้าใจให้ความส�ำคัญกับความ
เสี่ยงที่เกี่ยว ข้อง และเน้นย�้ำให้ปฏิบัติตามแผนงานและแนวทาง
ในการลดและป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ สร้ า ง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และในทุกระดับ
ให้เกิดขึ้นในบริษัท
ส�ำหรับปี 2555 บริษัทระบุปัจจัยความเสี่ยงที่สำ� คัญไว้
3 ด้าน ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

ธุรกิจหลักของบริษัทได้แก่การบริหารจัดการกองทุน เพื่อ
ให้ได้มาซึง่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิภายใต้การจัดการเพือ่ ให้ได้ผลตอบ
แทนสูงสุด ซึ่งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ ราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
อันมีสาเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจและตลาด
เงิน ผลประกอบการของผูอ้ อกหลักทรัพย์ และเงือ่ นไขการจ่ายผล
ตอบแทนของหลักทรัพย์ตลอดอายุ ย่อมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิภายใต้การจัดการและผลประกอบการของบริษัทได้รับผล
กระทบ ดังนั้นบริษัทจึงได้น�ำนวัตกรรมทางการเงินมาพัฒนา
ประยุกต์ใช้เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการลงทุนและค้นหาช่องทางการ
ลงทุนใหม่ในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ภายใน
ประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดการกระจายความเสีย่ งในการ
ลงทุนของกองทุนภายใต้มลู ค่าความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ทัง้ นี้ บริษทั
ได้มีการประเมินระดับความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ที่
กองทุนพิจารณาแล้วผนวกเข้ากับความเสีย่ งด้านราคา นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง ได้ พั ฒ นาระบบควบคุ ม ความเสี่ ย งในกรณี ที่ ก องทุ น
มีค่าความเสี่ยงเกินระดับที่ก�ำหนดไว้ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้
ออกแบบให้แต่ละกองทุนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้บริษัทสามารถ
ทราบระดับและจัดการกับความเสีย่ งจากการลงทุนให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมได้ตลอดเวลา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจ

ภายใต้นโยบายการเปิดอนุญาตการด�ำเนินธุรกิจจัดการ
ลงทุนเสรี อันน�ำมาซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวและตลาดทุนที่มีความ
ผันผวนที่สูงขึ้นนั้น ย่อมส่งผลกระทบให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจ
จะสูญเสียลูกค้าและรายได้บางส่วนได้ ดังนัน้ เพือ่ จัดการกับปัญหา
อันอาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีแผนการทางธุรกิจเพื่อแก้ไข
ความเสีย่ งด้านธุรกิจดังกล่าว ด้วยการยึดหลักการสร้างความแตก
ต่างให้กับบริษัทโดยการจัดตั้งกองทุนหลากหลายประเภทและ
ลงทุนในตราสารประเภทใหม่ๆ เพือ่ รองรับต่อความต้องการทีแ่ ตก
ต่างกันของนักลงทุน นอกจากนีบ้ ริษทั มีนโยบายในการ ขยายฐาน
ผู้ลงทุนไปสู่กลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขยายช่องทางการซื้อขาย หน่วยลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการมีศูนย์บริการลูกค้าที่ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
ด้านการลงทุน และซือ้ ขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ
ให้บริการค�ำปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร
(Wealth Management) นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแบบกลยุทธ์
การลงทุนใหม่ๆ และเครื่องมือการจัดการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติม
เพือ่ เร่งผลประกอบการของกองทุนภายใต้การจัดการให้ได้รบั อัตรา
ผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อันน�ำมา
ซึ่งความพอใจที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าเก่า และดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้
บริการของบริษัทในระยะยาว

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

จากการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมือง และการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น บริษัทได้เตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ โดยเพิม่ ประสิทธิภาพของการเรียกคืนข้อมูลการลงทุน
ด้านต่างๆ ตลอดจนการเรียกคืนการปฏิบัติงานหลักของบริษัทให้
สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น บริษัทมีแผนการปรับปรุงระบบรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ณ ศูนย์ส�ำรอง (Second Site) ให้เป็นระบบที่สามารถ
สนับสนุนการเรียกคืนข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั้นรองรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะ Warm Sites นอกจากนี้
บริษทั ยังได้ดำ� เนินการให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรองอีกแห่ง
(Third Site) ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานจากเหตุ
วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
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Risk Factors
MFC Asset Management PLC. (“The Company”),
an investment management company, derives its core
revenues from the fund management. The Company has
confronted with the main risk factors from the investment
and the core business operations. Since the Company
recognizes that the risk management plays a crucial role
in the maximization of benefits to its shareholders,
unitholders and the Company’s stakeholders, the risk
management system has been instituted to analysis identify
and assess all possible risk factors in order to mitigate risk
level to be at the portfolio level according to the Company’s
policy. Additonally, the Company monitors and reports
the results of risk management regularly to the executives
in order to immediately solve in case of having any problems.
The Company also encourages its employees to acknowledge
and aware the importance of related risks for cultivating
a systematic risk management culture in all level within
the Company.
Looking ahead in the year 2012, the Company
specified 3main risk factors as follows:

Investment Risk

The core business of the Company is a fund
management to achieve the net asset value under its
management for the highest revenue in return, which may
effect by the following risks; SET index, securities’ prices,
interest rate and foreign exchange rate, which result from
change of economic status, financial market, the securities
issuers’ performance and dividend payment condition of
each securities. According to those atorementioned risk
factors, these may import to the Company’s net asset
value and its performance. Therefore, the Company brought
the financial innovation to apply for minimizing the
investment risks and seeking new investment channel in
equity, fixed income and derivatives, either domestic or
foreign, in order to diversify the investment risk of the
funds with the acceptable risk level. In this regard, the
Company has evaluated a level of credit risks as to fixed
income, which was evaluated by the funds, together with
price risks. For the purpose of acknowledging risk level
and properly managing, the risk controlling system was
developed by the Company for dealing with the case that
the risk value of the funds exceeds a specific level set by
investment policies of each fund.

Corporate Business Risk

Under the liberalization policy in asset management
industry, the more competition has intensified. And along
with the global economic instability plus the capital market
volatility extension, the Company has encountered with the
higher risk to maintain the market share and revenue.
To mitigate these potential risks, the Company has its
business plan to expand product varieties by lengthening
the invested financial instruments spectrum and asset class
in order to enhance yield and to cope with the investors’
risk appetite. The Company has a set of policy plans to
expand customer bases; both local and the oversea market,
to escalate the efficiency of marketing channels by setting
up the (one-stop) customer service center for serving
advisory and electronic trading services for investors as
well as consultancy services for investment planning via “
the Wealth Management”. Moreover, the Company has
additionally planned the new strategies and equipments for
investment in order to build up the overall efficiency and
improve portfolios’ return of the funds under the Company’s
management at acceptable risk level and to increase the
existing clients’ satisfactions together with attracting new
customers in long term.

Operational Risk

Based upon the assessment of the risks associated
with political violence and increasing in occurrence of
natural disasters, the Company has improved the facilities
in order to recover the Company’s investment information
and business Continuity under possible emergency events
proficiently. To ensure the efficiency of portfolio investment
procedure, the Company has upgraded the second site’s
facilities to be the Warm Site by installing the new server
to shorten the data recovery time in case of contingency.
Additionally, the third site has also been set up at Chonburi
Province to provide additional operating site in case of any
extraordinary events occurred in Bangkok area.

MFC Asset Management Public Company Limited
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
ประวัติความเป็นมาและภาพรวมการประกอบธุรกิจของ
การคลังให้เป็นผู้จัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวง
บริษัท
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นบริษทั จัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรก
เริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จ�ำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
ตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจาก
ประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
(International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
“กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคาร
ออมสิน และบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ใน
ปี 2536 บริษทั ได้ดำ� เนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษทั จดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียน
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัท
ได้ดำ� เนินการเปลีย่ นชือ่ บริษทั กับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลีย่ นชือ่
บริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จ�ำกัด (มหาชน)”
เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัท
สะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจน
มีความโดดเด่น และเป็นทีจ่ ดจ�ำได้งา่ ยส�ำหรับลูกค้าและนักลงทุน
ทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo)
ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ธุรกิจจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการมี
3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กองทุนรวม ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 103/2518 เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2518 ท�ำหน้าที่
บริหารจัดการกองทุนภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยบริหารจัดการ
กองทุนกองทุนรวมทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

การคลัง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ในปี 2527 โดยอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท�ำหน้าที่บริหารกองทุนและดูแลงาน
ด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ โดยมี
เป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและคณะกรรมการ
กองทุน บริษทั มีรปู แบบกองทุนหลายประเภททีม่ งุ่ เน้นให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิก
ยอมรับได้ การให้ค�ำปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน การรับ
โอนกองทุน (เปลี่ยนผู้จัดการกองทุน) การจัดท�ำข้อบังคับกองทุน
การด�ำเนินการยืน่ จดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน และการจัด
ท�ำเอกสารต่างๆ ของกองทุนตามข้อตกลง และภายใต้ข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย หรือกฎระเบียบของนายทะเบียน
3. กองทุนส่วนบุคคล ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการ
คลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วน
บุคคล” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2540 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขยาย
การให้บริการแก่นักลงทุนในรูปแบบต่างๆ กองทุนส่วนบุคคลเป็น
กองทุนที่สามารถก�ำหนดรูปแบบการลงทุนให้เป็นไปตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ได้แก่ บุคคลธรรมดาทัว่ ไป นิตบิ คุ คล
รวมถึงคณะบุคคลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
4. นายทะเบียน บริษัทได้รับอนุญาตให้ท�ำหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2536 บริษัทท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนให้แก่กองทุนรวม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน โดย
ในปัจจุบนั บริษทั เป็นนายทะเบียนกองทุนรวมจ�ำนวน 117 กองทุน
และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจ�ำนวน 42 กองทุน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในรอบ 5 ปี
ปี 2550 บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี
ฟันด์ ซึง่ เป็นกองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนในธุรกิจหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพลังงาน หรือพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการที่มีส่วน
ในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน และเสนอขายให้
แก่นกั ลงทุนสถาบัน โดยมีเงินผูกพันจองซือ้ ทัง้ สิน้ 2,456 ล้านบาท
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Business of the Company
The Company’s History and Significant
2. Provident Funds: The Company was granted
Developments
a license from the Ministry of Finance to manage provident
MFC Asset Management Public Company Limited
is Thailand’s first asset management company registered
on 14 March 1975. It was founded by the cooperation
between the Thai Government and the International Finance
Corporation (IFC) under the name of The Mutual Fund
Co., Ltd. with the objective of mobilizing savings from the
public for development of the Thai capital market.
A securities license to manage investment funds was
granted by the Ministry of Finance on 29 December 1975.
Current major shareholders of the Company are the Ministry
of Finance, the Government Savings Bank, and Country
Group Securities Public Company Limited. In 1993, the
Company filed with the Stock Exchange of Thailand to
register as the listed company and obtained the approval
on 12 November 1993. In 2001 the Company changed its
name from “Mutual Fund Public Company Limited” to be
“MFC Asset Management Public Company Limited” and
registered the new name with the Ministry of Commerce
on 9 March 2001. The purpose of changing Company’s
name was to reflect its business image and be recognized
by the customers and investors. Meanwhile the Company
took such opportunity to change its logo.
funds.

The Company is licensed to manage 3 types of

1. Mutual Funds: The Company was granted a
fund management license from the Ministry of Finance on
29 December 1975 (License No. 103/2518) for managing
all type of funds including the property funds under
supervision of the Securities and Exchange Commission.

funds under the Ministry of Finance Regulation No. 162
(B.E. 2526) in 1984 and has been under the supervision
of the Securities and Exchange Commission. The Company
serves a duty of managing the funds and monitoring
a membership registration system to serve various clients,
including state enterprises, private sectors, educational
institutions and co-operatives aimed for the best satisfactory
of the fund members and the fund committees. Subject
to the acceptable investment risk levels, the Company
provides various types of the funds in order to approach
to the client’s needs. Additionally, the Company also
provides advisory services on fund establishment, fund
transfer (in case of transition of fund manager), setting
fund regulations, fund registration services and documentary
tasks pursuant to the agreements and regulations of laws
or registrars.
3. Private Funds: The Company was granted a
“private fund management license” from the Ministry of
Finance on 15 March 1997 with the main purpose on
expanding various forms of service for the investors. The
private fund is a tailor-made fund in order to meet
requirement of each customer including but not limited to
natural persons, juristic persons, either Thai or foreign.
4. Securities Registrar: The Company was granted
to serve as a securities registrar from the Ministry
of Finance in 1982 and from the SEC in 1993. The Company
performs as registrar for both domestic and international
funds which are under the company’s management as
the fund manager. Currently, The Company has been
a registrar for 117 mutual funds and for 42 provident funds.

Significant Developments in relation to the
Business and Management of the Company
during the last 5 years:
In 2007, the Company set up MFC Energy Fund,
a fund investing mainly in energy and/or alternative energy
businesses including businesses or transactions that support
the government policies in respect of energy. The units of
the fund shall be offered to institutional investors. The
committed capital was Baht 2,456 million.
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ปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมออมสิน ซึ่งเป็น
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ธนาคารออมสินถือ
ครองเป็นหลัก เปิดเสนอขายให้แก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่าเริ่มต้น
7,500 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนในกลุ่ม Smart
Wealth Solution Family ประกอบด้วย 4 กองทุน แต่ละกองทุน
จะมีสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ Risk และ Wealth เป็นเกณฑ์
มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ในส่วนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มัลติเนชัน่ แนลเรสซิเดนซ์ฟนั ด์ (MFC Multi-National Residence
Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าโครงการ 1,075
ล้านบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ นิชดาธานี 2 (Nichada
Thani Property Fund 2) มูลค่าโครงการ 1,004 ล้านบาท
ซึ่งทั้ง 2 กองทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก
 ปี 2552 บริษท
ั ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในการจัดตัง้
และบริหารจัดการกองทุนประเภท Target Fund โดยสามารถปิด
กองทุนเมื่อบริหารได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ได้ถึง 6 กองทุน
ในปีนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก


โครงสร้างรายได้

ปี 2553 บริษทั ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงต่อเนือ่ งจาก
ปี 2552 ในการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนประเภท Target
Fund ในปีนี้ โดยสามารถปิดกองทุนเมื่อบริหารได้ผลตอบแทน
ตามเป้าหมาย ได้ถึง 8 กองทุน
 ปี 2554 บริษท
ั ได้จดั ตัง้ กองทุนรวมทัง้ หมด 23 กองทุน
ซึ่งประกอบด้วยกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ
กองทุนรวมผสม และกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัท
ได้จัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งลงทุนทั้งในและนอก
ประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินกว่า 8,800 ล้านบาท และจัดตั้ง
กองทุน target fund จ�ำนวนทั้งสิ้น 9 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย
กองทุนที่ลงทุนในประเทศ 3 กองทุน และกองทุนที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ในต่างประเทศ 6 กองทุน รวมมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ target fund
ที่จัดตั้งในปี 2554 ทั้งสิ้นจ�ำนวน 3,382 ล้านบาท และกองทุน
รวมที่ลงทุนในต่างประเทศจ�ำนวน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 42 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เอ็มเอฟซี-อะเมซิง่ อะลา อันดามัน (MFC Amazing A-la Andaman
Property Fund : M-AAA) มูลค่าโครงการ 2,120 ล้านบาท
ซึง่ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทลี่ งทุนในกรรมสิทธิโ์ ดยสมบูรณ์
(Freehold) ของรีสอร์ทบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่


(หน่วย : ล้านบาท)

% การถือหุ้น
ประเภทรายได้
ด�ำเนินการโดย
ของบริษัท ปี 2552 % ปี 2553 % ปี 2554 %
รายได้จาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
548.24 94.41 694.01 94.44 700.74 93.32
ค่าธรรมเนียมและบริการ เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
23.64 4.07 27.87 3.79 33.61 4.48
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ส่วนแบ่งก�ำไรใน
กองทุ น Asean Investment 33.33
3.21 0.44
บริษัทร่วม
Trust และบริษัท ไทยเอ็กซิม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด*
รายได้อื่น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
8.80 1.52
9.80 1.33 16.53 2.20
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
รวมทั้งสิ้น
580.68 100.00 734.89 100.00 750.88 100.00
*อยู่ในระหว่างการช�ำระบัญชีเลิกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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In 2008, the Company established the Government
Saving Bank Fund, a fund investing in equity held by the
Government Saving Bank. The units of the fund were
offered to public. The initial value of the fund was Baht
7,500 million. In addition, the Company also set up 4
funds in Smart Wealth Solution Family. The investment
ration of each fund shall depend on the risk and wealth.
The total value of such 4 funds was Bath 6,000 million.
In term of property fund, the Company set up MFC
Multi-National Residence Fund, a property fund with the
total value of Baht 1,075 million, and Nichada Property
Fund 2 with the total value of Baht 1,004 million. Both
funds received high interest from the investors.
 In 2009, the Company greatly accomplished in
establishing and managing the fund in kind of ‘the target
fund’. The great results of this were shown by the fact
that the 6 target funds can close as they meet the target
yield and were acceptable from the investor.
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In 2010, the Company greatly accomplished
continually as from 2009 in establishing and managing
the fund in kind of ‘the target fund’. The great results of
this were shown by the fact that the 8 target funds can
close as they meet the target yield.
 In 2011, the Company established a total of 23
mutual funds comprising of funds investing in both domestic
and foreign fixed income securities, flexible funds and
foreign investment funds. The Company launched 12 fixed
income funds, which invest in both domestic and foreign
fixed income securities, with a combined net asset value
on the day of fund registration of Baht 8,800 million.
In addition, the Company also launched 9 target funds
comprising of 3 funds investing in domestic securities and
6 funds investing foreign securities. The combined net
asset value of target funds launched in 2011 on the day
of fund registration was Baht 3,382 million and 1 foreign
investment fund with the net asset value as of the fund
registration date at the amount of Baht 42 million.
Furthermore, the Company launched the MFC
Amazing A-la Andaman Property Fund (M-AAA), with the
asset value totaling Baht 2,120 million that invests in
freehold rights of a resort on Phi Phi Island, Krabi Province.





Income Structure
(Unit : Million Baht)

Type of Income
Income from Fund
Management Fees
and Service Fees
Interest and
Dividend
Profit Sharing in
Affiliated Company
Other Income
Total Income

% Of
shares
held by the Year
Year
Year
Operated by
Company 2009
%
2010
%
2011
%
MFC Asset Management Plc.
548.24 94.41 694.01 94.44 700.74 93.32
MFC Asset Management Plc.

-

Asean Investment Trust Fund 33.33
and Thai EXIM International
Co., Ltd.*
MFC Asset Management Plc.
-

23.64

4.07

27.87

-

-

3.21

3.79 33.61
0.44

-

4.48
-

8.80 1.52
9.80 1.33 16.53 2.20
580.68 100.00 734.89 100.00 750.88 100.00

*During the process of liquidation

MFC Asset Management Public Company Limited
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ธุรกิจกองทุนรวมระดมเงินจากนักลงทุนโดยทัว่ ไป ธุรกิจ
กองทุนส่วนบุคคลรับบริหารจัดการเงินของลูกค้าตามความประสงค์
ส่วนธุรกิจกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินลงทุนเป็นเงินสมทบทีล่ กู จ้าง
และนายจ้างส่งเข้ากองทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
บริษัทจะเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมผลิต
ภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก และการให้บริการทีส่ ร้างประสบการณ์
ทีด่ แี ปลกใหม่ให้กบั ลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ในการบริหาร
กองทุน ได้แก่ บุคลากรด้านการจัดการกองทุนทีม่ คี วามรู้ ความ
สามารถ และความเชีย่ วชาญ ตลอดจนระบบปฏิบตั กิ าร การบริหาร
ความเสีย่ ง และเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดีเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนทุกคน เป็น
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน
ก.ล.ต.) และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้จัดการกองทุน

การจัดการกองทุนรวม
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ทั้งสิ้น 118 กองทุน มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวมทัง้ สิน้ 155,476
ล้านบาท
กองทุนรวมจ�ำนวน 118 กองทุนประกอบด้วย
 กองทุ น รวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 61
กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 27,954 ล้านบาท แยกได้เป็น
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 22 กองทุน กองทุน
รวมผสม (Balanced Fund) 1 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบ
ยืดหยุน่ (Flexible Portfolio Fund) 14 กองทุน กองทุนรวมหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 12 กองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 1 กองทุน กองทุน
รวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund) 6 กองทุน และ
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long term Equity Fund) 4 กองทุน
 กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 33 กองทุน มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิรวม 12,494 ล้านบาท
 กองทุนรวมต่างประเทศ (Country Fund) จ�ำนวน 2
กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 6,742 ล้านบาท เป็นกองทุน
รวมประเภทตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 2 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) จ�ำนวน
18 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,848 ล้านบาท ได้แก่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 5 กองทุน กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ แก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 2)
6 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
(กอง 4) 7 กองทุน
 กองทุนรวมพิเศษ ประเภท Private Equity จ�ำนวน
3 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 6,312 ล้านบาท คือกองทุน
เพือ่ การร่วมลงทุน กองทุนเปิดเพือ่ พัฒนาและฟืน้ ฟูกจิ การทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสึนามิ และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์
 กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จ�ำนวน 1 กองทุน มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิรวม 83,126 ล้านบาท
ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทุกประเภทของบริษทั เทียบเท่า
ประมาณร้อยละ 7.44 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิทงั้ ระบบประมาณ
2,082,755 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 จากจ�ำนวนบริษัทจัดการ 23
ราย
กองทุนรวมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในปี 2554 มีทงั้ สิน้ 23 กองทุน
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 14,344 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ ของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสาร
หนี้ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 12 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบ
ไม่กำ� หนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนทีม่ ลี กั ษณะ Target
Fund ลงทุนในและต่างประเทศ 9 กองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน
นอกจากนี้ ปี 2554 บริษัทประสบความส�ำเร็จในการบริหาร
กองทุนประเภท Target Fund โดยผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผล
ตอบแทนตามเงื่อนไขในการจัดตั้งกองทุนรวมทั้งสิ้น 3 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สิน 612 ล้านบาท


การจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีจ�ำนวนกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 33 กองทุน นายจ้างจ�ำนวน 591 ราย
และสมาชิกกองทุนจ�ำนวน 179,487 ราย รวมมูลค่ากองทุนเท่า
กับ 85,768 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 13.94
ของมูลค่ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบซึ่งเท่ากับ 615,259
ล้านบาท หรือเป็นอันดับที่ 2 จากจ�ำนวนผู้จัดการกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 19 ราย
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Business of Each Product Line
Products or Services
Mutual funds usually raises fund from general
investors, while the private funds is for managing the
fund according to the customer’s need and the provident
funds are come from contribution gathering from employees
and employers. Regarding provision of products or services,
the Company aims to procure vary products covering
world-class financial products and to serve good and
distinct experience to target customers. The most important
factor in fund management is to find out qualified and
expert officers not only in fund management but also
operation systems, risk management and any technologies
relevant to effectiveness in the fund management based
upon the Good Corporate Governance Principle.
In this regard, in fund management area, each fund
manager shall be knowledgeable and experienced according
to standard set forth by the office of Securities and
Exchange Commission. A person, who qualified as a fund
manager, shall be licensed by the Securities and Exchange
Commission to act as a fund manager.

Mutual Fund Management
At the end of 2011, there were 118 mutual funds
under management of the Company with a total net asset
value of Baht 155,476 million.
118 mutual funds consist of
 61 local mutual funds with a total net asset
value of Baht 27,954 million, comprising 22 equity funds,
1 balanced fund, 14 flexible portfolio funds, 1 fund of fund,
12 fixed income funds, 1 money market fund, 6 retirement
mutual funds and 4 long-term equity funds.
 33 foreign investment funds with a total net asset
value of Baht 12,494 million.
 2 country funds with a combined net asset value
of Baht 6,742 million. Both of them are equity funds.

18 property funds with a combined net asset
value of Baht 18,848 million, comprising of 5 property
funds (Type I), 6 property funds (Type II) and 7 property
and loan funds (Type IV).
 3 special funds (private equity funds) namely
Thailand Equity Fund, Tsunami Recovery Fund and MFC
Energy Fund with a combined net asset value Baht 6,312
million.
 1 Vayupak Fund 1 with a net asset value of Baht
83,126 million.
The Company’s market share in respect of all types
of mutual funds is 7.44% of total industry net asset value
of Baht 2,082,755 million. The Company possesses the
fourth largest market share among 23 asset management
companies.
In 2011, the Company launched a total of 23 mutual
funds with a combined net asset value of Baht 14,344
million with regard to the value of each fund as of a
registered date. The new funds are comprised of 12 fixed
income funds including both domestic and foreign fixed
income, 9 flexible portfolio funds, foreign investment fund
and 1 property fund. Additionalhy, in 2011 the Company
was able to close 3 funds, which hit the specified target
return, a condition of termination of the fund, with total
net asset value of approximately Baht 612 million.


Provident Fund Management
At the end of 2011, there were 33 provident funds
under management of the Company for 591 employers and
179,487 funds members with assets totaling Baht 85,768
million making the second largest market share among the
19 licensed provident fund managers. Its market share
was 13.94% of the value of the provident funds in the
whole business totaling Baht 615,259 million.

MFC Asset Management Public Company Limited
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นอกเหนือจากการบริหารกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพให้สมาชิก
ได้รบั ประโยชน์สงู สุดแล้ว เอ็มเอฟซียงั เน้นในเรือ่ งความมัน่ คงของ
กองทุนและการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติ
ทั้งแก่นายจ้าง คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกของกองทุน
ทีส่ ำ� คัญเอ็มเอฟซีมคี วามช�ำนาญและประสบการณ์ดา้ นการบริหาร
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพรูปแบบ master fund เพือ่ สนองตอบความ
ต้องการของสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทีป่ ระสงค์จะเปิดโอกาส
ให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุนด้วยตนเอง (employee’ s choice)
โดยเอ็มเอฟซีจดั เตรียมนโยบายการลงทุน (sub fund) ให้สมาชิก
เลือก ทั้งตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารทุน การลงทุนใน
ตราสารทางเลือก ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนผ่าน
ทองค�ำ และอิสลามิก อีกทั้งยังมีช่องทางที่หลากหลายให้สมาชิก
กองทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน
อินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การ
จัดการ 28 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 27,335 ล้านบาท
ส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 8.64 ของมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล
ทัง้ ระบบ ซึง่ กองทุนส่วนบุคคลทัง้ ระบบ เท่ากับ 316,516 ล้านบาท
หรือเป็นอันดับที่ 5 จากจ�ำนวนผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั
อนุญาตทั้งสิ้น 23 ราย
กองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2554 มีทั้งสิ้น 6
กองทุน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 1,141.64 ล้านบาท และ
ณ สิ้นปี 2554 ลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม จ�ำนวน 22 กองทุน
ให้ความไว้วางใจกับบริษัทในการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมรูปแบบการบริหาร
จัดการ Private Wealh มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสนองความต้องการ
ของนักลงทุน

การตลาด

ลูกค้าเป้าหมาย บริษัทให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและลูกค้าสถาบัน
ส�ำหรับบุคคลธรรมดานัน้ บริษทั เน้นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นนักลงทุน
ที่ต้องการทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการออม
ส�ำหรับลูกค้าสถาบัน บริษทั เน้นทัง้ กลุม่ สถาบันภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยกลุม่ ภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญทัง้ ภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
 ลักษณะของลูกค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการรวมทัง้ สิน้ 93,283 ราย
เป็นบุคคลธรรมดา 91,981 ราย หรือ ร้อยละ 98.60 และเป็นนิตบิ คุ คล
1,302 ราย หรือร้อยละ 1.40
ส�ำหรับลูกค้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจ�ำนวนนายจ้าง 591 ราย สมาชิก
179,487 ราย จ�ำนวนกองทุน 33 กองทุน
ส�ำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 ลูกค้าหลักเป็นกลุม่ สถาบันซึง่ มีทงั้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวนกองทุน 15 กองทุน ส่วนที่เหลือเป็น
ลูกค้าบุคคลธรรมดา จ�ำนวน 13 กองทุน


จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนรวม (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)

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

ทั้งระบบ
จ�ำนวนกองทุน
ล้านบาท
819
1,318,860
365
329,835
9
8,886
106
258,923
1*
166,252

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนกองทุน
ล้านบาท
64
34,266
33
12,494
2
6,742
18
18,848
1*
83,126
7.44%

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Apart from managing provident funds to maximize
return to members, the Company also focuses on the
stability, time of service and convenience to employers,
fund committees and members. Consequentially, the
Company has the expertise and experience in master fund
management in order to meet the requirement of the
provident fund members who wish to choose their own
investment plan (employee’ s choice) by themselves. The
Company provides sub fund investing in money market,
fixed income, equity and community both in local and
oversea, including gold and isalamic investment. MFC
provides alternatives for provident fund members to obtain
fund information 24 hours use internet and automated
telephone.
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In this year, the company’ encouraged and promoted
the private wealth management, this is to reflect the
investors’ need.

Marketing

Target Clients The Company recognizes the
importance of the unitholders of the mutual funds, both
individuals and institutions. In respect of individual, the
Company focused on the investors who seek the new
choice of investment other than saving.
Target institutional clients are both, private and
government sectors, the latter shall include governmental
authorities and state enterprises.


Clients’ Profiles
As of 31 December 2011, there were 93,283
unitholders holding investment units of the mutual funds
under the management of the Company. 91,981 persons
of which, equivalent to 98.60%, were natural persons and
the other 1,302 persons were juristic persons, equivalent
to 1.40%.
As of 31 December 2011, there were 33 provident
funds under management of the Company covering 179,487
funds members and 591 employers.
As of 31 December 2011, the major clients are
institution being private and government sector and saving
cooperatives totaling 15 private funds, The rest is individual
totaling 13 private Funds


Private Fund Management

At the end of 2011, there were 28 private funds
under management of the Company with net assets totaling
Baht 27,335 million. The Company was ranked fifth among
the 23 licensed private fund managers. Its market share
was 8.64% of the private funds as a whole, equivalent
to Baht 316,516 million.
6 new private funds were set up in 2011 with the
net asset value at Baht 1,141.64 million. At the end of
year 2011, the Company was trusted to act as management
company for 22 funds, in total, of either new or existing
customers continually.

Number and Size of Mutual Funds (as of 30 December 2011) were as follows:
Industry As a whole

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

No. of Funds
819
365
9
106
1*

THB Million
1,318,860
329,835
8,886
258,923
166,252

MFC Asset Management Public
Company Limited
No. of Funds
THB Million
64
34,266
33
12,494
2
6,742
18
18,848
1*
83,126
7.44%

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

MFC Asset Management Public Company Limited
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จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ทั้งระบบ
จ�ำนวนกองทุน (กองทุน)
จ�ำนวนสมาชิก (ราย)
จ�ำนวนนายจ้าง (ราย)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด

467
2,455,554
12,049
615,259

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
33
179,487
591
85,768
13.94%

1,687
316,516

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
28
27,335
8.64%

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

จ�ำนวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
ทั้งระบบ
จ�ำนวนกองทุน (กองทุน)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด
ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Number and Size of Provident Funds (as of 31 December 2011)
Industry
Number of Funds
Number of Members
Number of Employers
Size of Fund (Million Baht)
Market Share

MFC Asset Management
Public Company Limited
467
2,455,554
12,049
615,259

33
179,487
591
85,768
13.94%

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Private Funds (as of 31 December 2011)
Industry
Number of Funds
Size of Fund (Million Baht)
Market Share

1,687
316,516

MFC Asset Management Public
Company Limited
28
27,335
8.64%

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

MFC Asset Management Public Company Limited
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การวิจัยและการพัฒนา
ฝ่ายวิศวกรรมการเงินมีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์วิจัย
สถานการณ์ดา้ นการตลาดและความต้องการของผูล้ งทุนในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยออกแบบ
กองทุนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับการลงทุนและความต้องการ
ของผูล้ งทุนในปัจจุบนั โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
สมัยใหม่ในการจัดท�ำ Model และตรวจสอบผลการลงทุน เพื่อ
ให้การจัดตัง้ กองทุนมีความชัดเจนและมีโอกาสทีจ่ ะสร้างผลตอบแทน
ทีด่ ที สี่ ดุ แก่ผลู้ งทุน นอกจากนี้ ฝ่ายวิจยั และกลยุทธ์ได้พฒ
ั นาเครือ่ ง
มือในด้านการลงทุนร่วมกับฝ่ายบริหารกองทุน เพื่อเป็นข้อมูล
ส�ำคัญประการหนึง่ ในการบริหารจัดการกองทุน รวมทัง้ การจัดท�ำ
Wealth Management ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดสรรเงินลงทุนให้
ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากขึ้น
ปัจจุบนั บริษัทได้พัฒนารูปแบบของกองทุนที่ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (FIF) มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อสร้างความแตกต่าง อีกทั้ง
บริษัทยังได้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน โครงสร้างพื้นฐาน
(INFRASTRUCTURE FUND) ทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่
ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนารูปแบบการลงทุน
ใหม่หลายรูปแบบและพัฒนา Model ต่างๆ เพือ่ การบริหารกองทุน
รวม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมิได้มีค่า
ใช้จ่ายหลักใดๆ เพิ่มเติม ยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งนี้ ใน
ด้านบุคลากร บริษัทได้เน้นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ของบริษัท โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและลูกค้า นอกจากนี้ สายบริหาร
กองทุนได้มีการจัดท�ำ Wealth Journal เป็นประจ�ำทุกเดือน
ซึง่ จะประกอบด้วยภาวะตลาดทัง้ ภายในประเทศและในต่างประเทศ
เพื่อให้ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลได้มีข้อมูลในการแนะน�ำ
ลูกค้า
ภายหลังการปรับผังองค์กรใหม่ เมื่อ 25 สิงหาคม 2554
ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ได้ มีส่วนร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
ฝ่ายบริหารกองทุน และฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ในการ
สนับสนุนข้อมูล การพัฒนารูปแบบกองทุน และช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
ในการเสนอขายกองทุน
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Research and Development
The core responsibilities of the Financial Engineering
Department are to analyze market situation, demand from
domestic and international investors, both individual and
institutions, as well as structure new funds that suit
investors’ investment needs. Equipped with technology and
innovation, our customized financial models are implemented
from running the simulation to monitoring fund performance.
Moreover, the Research and Strategic Department and the
Fund Management Department have collaborated in
developing investment tools to enhance fund management,
including Wealth Management for optimal asset allocation
and have made this readily available to our unit holders.
Presently, the Company has enhanced the selection of
domestic and foreign investment funds (FIF), especially
foreign real estate funds, to differentiate our products. In
addition, the Company has also studied in order to set up
Infrastructure fund which are both government related and
private institution to diversify investments into various
sectors, which has been well received by investors.

In 2011, the Company applied various investment
styles and techniques, as well as developed financial models
to support the management of mutual funds, provident
funds and private funds without extra costs, except
employee compensation. The Company has focused on
developing and enhancing employee knowledge and
capabilities throughout the organization by encouraging
employees to attend various training programs both in and
outside Thailand in order to enhance the services we
provide to our customers. In addition, the Fund Management
Division prepares a monthly Wealth Journal, which includes
market outlook for both domestic and international markets
as well as recommendations on asset allocation, and
distributes to our sales teams as information in advising
customers.
After the change in the organization chart on 25
August 2011, Strategic Planning Department has participated
with Financial Engineering Department, Fund Management
Department and Investment Planner-Retail Department, for
the information support to funds set up development and
suitable IPO period.

MFC Asset Management Public Company Limited
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

ส�ำนักงานของบริษทั ฯ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ จี และชัน้ 21 - 23 อาคาร
คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเช่าจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ ทั้งนี้ค่าเช่าในปี 2554 ที่จ่าย
ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ จ�ำนวน 23,620,585
บาท
ส�ำนักงานสาขา 1 สาขา คือ สาขาแจ้งวัฒนะ ที่ได้จัดตั้ง
เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตัง้ อยูท่ ี่ เลขที่ 99 หมูท่ ี่ 2 อาคาร
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ห้อง 440/1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบล
บางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเช่าพืน้ ทีจ่ ากบริษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ใน
ปี 2554 จ�ำนวน 317,805.57 บาท
บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงานเดียว
กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์
จ�ำกัด มีทที่ ำ� การส�ำนักงานเดียวกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยเช่าช่วงจากบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ค่าเช่าในปี 2554
จ�ำนวนเงิน 399,100 บาท
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงานตั้ง
อยู่ที่ชั้น 21 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเช่า
ช่วงจากบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
และจะเริ่มช�ำระค่าเช่าครั้งแรกในเดือน กรกฎาคม 2553 ค่าเช่า
ในปี 2554 จ�ำนวนเงิน 399,100 บาท
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด มีที่ท�ำการส�ำนักงานเดียว
กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า

บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั เอ็มเอฟซี
เรียลตี้ จ�ำกัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ด้วยทุน
จดทะเบียน 100,000 บาท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 10,000 หุ้น
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ช�ำระแล้ว วัตถุประสงค์ในการจัด
ตัง้ เพือ่ เข้าลงทุนโดยถือห้นุ ในบริษทั ต่างๆ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั
เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 พร้อม
กับเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยได้เรียกช�ำระร้อย
ละ 25 ของมูลค่าหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 50,007,500
หุ้น
คณะกรรมการของบริ ษั ท เอ็ ม เอฟ โฮลดิ้ ง ส์ จ�ำ กั ด
มีทงั้ สิน้ 3 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มิได้มกี ารก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
แต่อย่างใด
นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปัจจุบนั
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ได้ลงทุนในบริษัท 4 บริษัท กล่าว
คือ
1. บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์
จ�ำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดย บริษัท
เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 ของทุน
ที่ช�ำระแล้ว 25% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์
หลักในการประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและด� ำเนินการด้าน
อสังหาริมทรัพย์
2. บริ ษั ท ไทย เอ็ ก ซิ ม อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ� ำ กั ด
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 โดยบริษัท เอ็มเอฟ
โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 49 ของทุนที่ช�ำระแล้ว
25% ของทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักใน
การประกอบกิจการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการติดต่อน�ำสินค้าเข้า
สินค้าออก และบริการเกีย่ วกับการจัดการ (บริษทั นีไ้ ด้จดทะเบียน
เลิกบริษัท และอยู่ในระหว่างการช�ำระบัญชี)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เป็น
ไปตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.29/2549 เรื่องการกระท�ำที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลัก
เกณฑ์ในการป้องกัน และที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2551 ที่
สน. 21/2551 เรือ่ งการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน
(ฉบับที่ 2)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Business Assets
Premises and Equipment

Investment Policy in Subsidiary Companies

The Office of the Company, located at No. 199,
Column Tower G Floor and 21st-23rd Floor, Ratchadapisek
Road, Klongtoey Sub- district, Klongtoey District, Bangkok
10110, has been leased from the Column Property Fund.
In 2011, the rental paid to the Column Property Fund was
Baht 23,620,585.
The Company has 1 branch, the Changwattana
Branch, established on 27th November 2008, located at
Central Plaza, Changwattana Branch 4th Floor (#440/1),
99 Moo 2 Chaengwattana Road, Bangtalad Sub-district,
Pakred District, Nonthaburi Province. Such Premises has
been leased from Central Pattana Public Company Limited.
The rental and utility fees paid to Central Pattana Public
Company Limited in 2011 were Baht 317,805.57.
MF Holdings Company Limited shares the Company’s
office without having to pay any rental.
MFC Real Estate Asset Management Company
Limited shares its office with the Company’s location, which
has been leased from the Company with the rental. The
rental at the end of 2011 was Baht 399,100.
MFC Advisory Company Limited had its office at
199 Column Tower 21st Floor, Ratchadapisek Road,
Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110,
which has been leased from the Company with the rental,
as from July 2009. The said rental at the end of 2011
was at Baht 399,100.
MFC ESCO Company Limited shares its office with
the Company’s location without any cost.

MF Holdings Company Limited (formerly MFC Realty
Company Limited) was founded on 15th January 1992 with
a registered capital of Baht 100,000 (10,000 shares). It
is 99.99% of the paid up capital owned by MFC Asset
Management Public Company Limited. Its objectives were
to engage in holding company business. It was renamed
to read as “MF Holdings Company Limited” on 1st February
1993. At the same time, it increased its registered capital
to Baht 2,000 million which was partially paid-up 25 percent
of registered capital. The Company has 50,007,500 shares.
The Board of Directors of MF Holdings Company
Limited consists of 3 directors, all of whom are executives
of MFC Asset Management Public Company Limited.
However, there is no remuneration for such directors.
In addition to investing in securities pursuant to
the notifications of the Office of Securities and Exchange
Commission, currently MF Holdings Company Limited has
invested in 4 companies as follows:
1. MFC Real Estate Asset Management Company
Limited, registered on 21st May 2008 with the registered
capital of Baht 1 million which was partially paid-up 25
percent of the registered capital. This company has its
objectives in providing consulting services and engaging
in relation to real estate business. MF Holdings Company
Limited holds 100% of the total issued shares.
2. Thai EXIM International Company Limited,
registered on 27th May 2008 with the registered capital
of Baht 35 million which was partially paid-up 25 percent
of the registered capital. This company has its objectives
in providing consulting services in relation to the import
and export of goods as well as providing managing services.
MF Holdings Company Limited holds 49% of the total
issued shares. (This Company has already registered for
dissolving and now it is on the process of liquidation)

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

MFC Asset Management Public Company Limited
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3. บริษทั ทีป่ รึกษา เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (เดิมชือ่ บริษทั เอ็ม
เอฟซี แอดไวซอรี่ จ�ำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2552 โดย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเป็นจ�ำนวน
ร้อยละ 100 ของทุนที่ช�ำระแล้ว 60% ของทุนจดทะเบียน 20
ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการ
ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ หรือให้ความช่วยเหลือในการด�ำเนินการ
จัดการทางธุรกิจ เช่น การวางแผนการจัดองค์กร การให้คำ� ปรึกษา
ด้านการเงิน บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้ค� ำแนะน�ำด้าน
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
4. บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2553 โดย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ถือ
หุ้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำ� ระแล้ว 25% ของทุน
จดทะเบียน 20 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบ
กิจการให้คำ� ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการเกีย่ วกับพลังงาน การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน
การวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดท�ำแผนการประหยัดพลังงาน
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3. MFC Advisory Company Limited, registered on
30 June 2552 with the registered capital of Baht 20
million which was partially paid-up 60 percent of the
registered capital. This company has its objectives in
providing consultancy services and supporting services for
business management such as planning of organisation
structure, financial advisory service, giving advice regarding
commerce, industry, production and marketing. MF Holding
Company Limited holds 100% of the total issued shares.
th
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4. MFC ESCO Company Limited, registered
on 17 March 2010 with the registered capital of Baht 20
million which was partially paid-up 25 percent of
the registered capital. This company has its objectives
in providing consultancy services regarding energy
management, energy saving, effective use of energy,
including analysis of energy usage and arrangement of
energy saving plan. MF Holding Company Limited holds
100% of the total issued shares.
th
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รายงานประจ�ำปี 2554

โครงการในอนาคต
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
โดยรวม โดยเฉพาะการน�ำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัยมาใช้บริหารงาน และให้บริการการน�ำเครือ่ ง
มือทางด้านการจัดการใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และการให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัท โดยจัดตั้ง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้งหามาตรการใน
การป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่บริษัทและผู้มีส่วน
ได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง นอกเหนือจากการปรับปรุงระบบงานและขัน้ ตอน
การท�ำงานให้มีความคล่องตัว ชัดเจน มีคู่มือการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานส�ำหรับทุกฝ่ายงาน ควบคู่ไปกับการยึดหลักการ
บริหารตามแนวทางก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนากองทุนประเภท
ใหม่ๆ และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นโดยมีฝ่ายบริหารความ
เสีย่ งช่วยกลัน่ กรองและวิเคราะห์ระดับความเสีย่ งของกองทุนนัน้ ๆ
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
เลือกลงทุนได้ตามความต้องการ อีกทั้งปรับปรุงคุณภาพบริการ
ด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานในปี 2555 บริษทั มีนโยบาย
ขยายตลาดในเชิงรุก เน้นการให้ความส�ำคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก
โดยออกกองทุนเน้นทีต่ อบสนองความต้องการของลูกค้า ประทับใจ
กับผลตอบแทบที่ดี และมีจุดเด่นที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัท
เน้นการจัด Wealth Management ให้ลกู ค้าสามารถปรับเปลีย่ น
การลงทุนระหว่างกองทุนประเภทต่างๆ ได้ตามจังหวะการลงทุน
ทีเ่ หมาะสมและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ รวมทัง้ กองทุนอสังหาริม
ทรัพย์ดว้ ย และเพิม่ การอ�ำนวยความสะดวกในการซือ้ ขายกองทุน
ผ่านระบบ Smart Access ในส่วนของลูกค้าบุคคลธรรมดา
จะมีกองทุนที่หลากหลายรูปแบบ และระดับความเสี่ยงให้ลูกค้า
ได้เลือกลงทุน รวมทั้งมีรายการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการตอบ
แทนลูกค้าที่ได้ไว้วางใจให้บริษัทบริหารการลงทุน ในส่วนลูกค้า
สถาบัน จะเน้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะออกแบบกองทุน
ตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
นอกจากนี้ บริษทั เน้นการพัฒนาและจัดตัง้ กองทุนรูปแบบ
ใหม่ เช่น กองทุนคุ้มครองเงินต้น กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
สร้างผลตอบแทนที่แตกต่างให้ลูกค้าได้เลือกลงทุน
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Future Plan
The Company will continue to focus on enhancing
operational efficiency and effectiveness for fund
management and customer service. To accomplish this, the
Company uses the most efficient and modern technologies
to enhance operations management and competitiveness.
Emphasis is placed on management of business risks by
particularly setting up Risk Management Department to
study and analyze those risks. Also, it centered on
development of preventive measures in order to protect
the Company and its stakeholders. Improvements in
flexibility and clarity of operational systems and procedures
have been adopted together with updating operational
manuals in accordance with the SET’s 15 principles of
Good Corporate Governance.
The Company plans to design and launch new
varieties of funds, by this the Risk Management Department
will help to consider and analyze risk level of each fund
and to disclose those analysis to the customers for
supporting them when making investment as their choices.
The quality of services rendered will also be enhanced to
add value for the customers.

For 2012, the Company has a policy to further
aggressively expand the market with primary focus on the
customers. The customers’ requirement shall be highlighted
by launching funds that meet the customers’ investment
needs, can create attractive returns and are of interest to
the customers. Furthermore, the Company intends to engage
in Wealth Management to allow customers to invest and
switch among the various funds, including property funds,
to suit the investment environment. In order to facilitate,
MFC will provide convenience in trading of funds through
the Smart Access system. With individual investors, we
are offering a variety of funds with different levels of risks.
Moreover, we will be launching promotional campaigns as
a way of showing our customers for entrusting us with
their investments. As for institutional investors, we will
focus on both governmental and private sectors and will
customize funds to the investors’ individual needs.
In addition, the Company will focus on the
development and establishment of new funds such as
Capital Protected fund, Infrastructure fund to create more
attractive returns for the customers.

MFC Asset Management Public Company Limited
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมิได้ถูกฟ้อง หรือมีคดีความที่อาจ
มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ
5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือ คดีทมี่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
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Legal Dispute
At end of year 2011, the Company did not be sued
in any court or there was no any legal dispute either which
may affect the asset of the Company or its subsidiaries
over 5% of shareholder’s equity or which material affects
the operation of the Company or its subsidiaries.
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และ
เรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 120 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 120
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและไม่ได้มีการเพิ่มทุนใน
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 อันดับแรก เรียงตามล�ำดับ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตามทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มีดงั ต่อไปนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
กระทรวงการคลัง
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH
นายสอง วัชรศรีโรจน์
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
น.ส.ลักษณา จริยวัฒน์สกุล
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS
AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG

จ�ำนวนหุ้น
29,903,500
29,400,000
20,000,000
4,433,500
4,305,000
3,964,300
2,900,000
2,750,000
2,563,000
2,418,700

% ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
24.920
24.500
16.667
3.695
3.588
3.304
2.417
2.292
2.136
2.016

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราผลก�ำไร ซึ่งโดยปกติเป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษทั ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาล
ที่ประกาศแล้ว ส�ำหรับรอบระยะเวลานั้น)
ส�ำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Capital Structure
Share Capital

Shareholders

The Company’s registered and paid up capital was
Baht 120 million as at 30 December 2011, divided into 120
million ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.
The Company has not increased its capital over the past
5 years.

Top ten major shareholders as at 30 December
2011 are as Followings :

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

Number of Shares % of Total Shares

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
GOVERNMENT SAVINGS BANK
MINISTRY OF FINANCE
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH
MR. SONG WATCHARASRIROJ
THAI NVDR COMPANY LIMITED
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH
MISS LAKSANA JARIYAWATSAKUL
ABERDEEN GROWTH FUND
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS
AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG

29,903,500
29,400,000
20,000,000
4,433,500
4,305,000
3,964,300
2,900,000
2,750,000
2,563,000
2,418,700

24.920
24.500
16.667
3.695
3.588
3.304
2.417
2.292
2.136
2.016

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

“เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกใน
ประเทศไทย โดยมุง่ เน้นธุรกิจทีส่ ร้างการเติบโตและรายได้ทยี่ งั่ ยืน
ให้กับบริษัท”

ภารกิจ (Mission)

“ให้บริการด้านการบริหารความมัง่ คัง่ โดยทีมงานบุคลากร
มืออาชีพ และระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ค่านิยม (Core Value)

1. การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
		 ลูกค้า คือ คนส�ำคัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่
จะน�ำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด เพราะเราเชือ่ ว่าความพอใจและความมัน่ ใจของลูกค้าทีม่ ใี ห้
จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
เราด�ำเนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ
ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ห ลั ก การและคุ ณ ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลทีโ่ ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ความพร้อมในการปรับตัว (Change Catalyst)
		 เราพร้อมที่จะปรับตัว หรือเป็นผู้น�ำด้านการเปลี่ยน
แปลงโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพือ่ ความเป็นผูน้ ำ� ใน
อุตสาหกรรม และพัฒนาองค์กรให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง
และยั่งยืน
4. ค�ำมั่นสัญญา (Commitment)
		 เรายึดถือในข้อตกลงและค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้กบั บริษทั
เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และมั่นคง ปฏิบัติ
ตามค�ำมั่นสัญญาให้เกิดผลส�ำเร็จ
5. ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ (Winning Team Spirit)
		 เราปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะชนะ ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจกันของพนักงานทุกคน และทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อไปให้ถึง
เป้าหมายที่วางไว้
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The Company’s Vision Mission and
Core Values
Vision:
“To be among the top 3 leading wealth management
companies in Thailand and focus on sustainable growth
and revenue of the Company.”

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

Core Value:

1. Customer Oriented
		 As the customer are always the most important
persons, the Company, therefore, provides the customers
with the best services and satisfaction as the top priority.
The Company believes that the customers’ satisfaction
and trust shall encourage the Company to achieve its goal.
2. Professionalism
The Company performs its duties by a
knowledgeable, responsible, capable and ethical team in
every aspect of the business under the transparent principle
of Corporate Governance with the responsibility to the
society.
3. Change Catalyst
		 The Company is ready to adjust or to be a leader
in changing by taking into account the benefit of its
customers at the first priority in order to be a leading
company in the asset management industry and to develop
its organization for a constant and sustainable progress.
4. Commitment
		 The Company takes a commitment to fulfill our
promise given to all stakeholders namely companies,
employees, customers and shareholders.
5. Winning Team Spirit
		 In order to achieve the Company’s target, the
Company strongly intent to be success by best cooperation
of every employee and every department within the
organization.
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
14 ท่าน ได้แก่ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ 12 ท่าน และ
กรรมการผูจ้ ดั การ 1 ท่าน นอกจากนีย้ งั มีทปี่ รึกษาคณะกรรมการ
อีก 2 ท่าน คณะกรรมการจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ท�ำ
หน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ ก�ำกับ

ดูแลให้ฝา่ ยจัดการ ภายใต้การน�ำของกรรมการผูจ้ ดั การด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้
แต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษทั และ
กฎหมาย ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการ

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการ รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการ ในปี 2554
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รายชื่อ
นายณรงค์ชัย
นายเลอศักดิ์
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
พล. ต.อ. อดุลย์
นางญาใจ
นายโชคชัย
นายกริช
นายบุญชัย
นายสุรพล
นายสุวิชญ
นายธีร์ภัทร
นางสาวประภา
นายกรพจน์
นายเสรี
นางรจิตพร

อัครเศรณี
จุลเทศ
ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
แสงสิงแก้ว
พัฒนสุขวสันต์
อักษรนันท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา
ขวัญใจธัญญา
โรจนวานิช
สูตะบุตร
ปูรณโชติ
อัศวินวิจิตร
จินตนเสรี
มนะเวส

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 พ.ค. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 ก.ค. 54)
กรรมการอิสระ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 10 มิ.ย. 54)
กรรมการผู้จัดการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 21 มี.ค. 55)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 21 มี.ค. 54)
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2554
ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
นายวัชรา
ตันตริยานนท์
นายยงยุทธ
ตะริโย
นายสดาวุธ
เตชะอุบล
นายโชคชัย
อักษรนันท์
นายสุรเธียร
จักรธรานนท์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการ*
กรรมการอิสระ*
กรรมการอิสระ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 3 พ.ค. 54)**

* ครบวาระและได้รับต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2554
** ลาออก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Management Structure
The Company’s Board of Directors consists of
14 members. One of which is acting as the Chairman of
the Board of Directors, another one of which is acting as
the President, and the other 12 members are acting as the
director. In addition, there are two advisors to the Board
of Directors. The meeting of the Board of Directors shall
be convened once a month. This is to determine policy
and business direction, as well as supervise and monitor

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

The members of Board of Directors and its Advisors including the Secretary to the Board in 2011 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Name
Mr. Narongchai Akrasanee
Mr. Lersuk
Chuladesa
Mr. Vachara
Tuntariyanond
Mr. Yongyuth Tariyo
Mr. Sadawut
Taechaubol
Pol.Gen. Adul Sangsingkeo
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
Mr. Chokchai Aksaranan
Mr. Krit
Umpote
Mr. Boonchai Chokwatana
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Mr. Suwit
Rojanavanich
Mr. Teepat
Sutabutra
Miss Prapa
Puranachote
Mr. Goanpot
Asvinvichit
Mr. Seri
Chintanaseri
Mrs. Rachitporn Manawes

Position
Chairman of the Board (Independent Director)
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Director (Since 11 May 2011)
Director (Since 11 Jul 2011)
Independent Director (Since 10 Jun 2011)
President (Since 3 Mar 2011)
Advisor to the Board of Directors (Until 21 Mar 2012)
Advisor to the Board of Directors (Since 21 Mar 2011)
Company Secretary / Secretary to the Board of Directors

Directors who were retired by rotation/ resigned in 2011
No.
Name
Position
1.
Mr. Narongchai Akrasanee
Chairman of the Board (Independent director)*
2.
Mr. Vachara
Tuntariyanond
Director*
3.
Mr. Yongyuth Tariyo
Director*
4.
Mr. Sadawut
Taechaubol
Director*
5.
Mr. Chokchai Aksaranan
Independent Director*
6.
Mr. Surathian Chakthranont
Independent Director (Until 3 May 2011)**
* retired by rotation and re-elected as of 21 Apr 2011
** resigned
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ตามข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก
ออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็น
ผูอ้ อกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ได้รบั การเลือกตัง้ จากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
จะเป็นผู้เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลือ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยูใ่ นต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ที่ตนแทน
การลงนามแทนบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั คณะกรรมการก�ำหนดชือ่ กรรมการ
ผูม้ อี ำ� นาจผูกพันบริษทั พร้อมประทับตราส�ำคัญของบริษทั อนึง่
ณ สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2554 กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพัน
บริษทั ได้แก่ นายณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการ หรือ
นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ คนใดคนหนึ่ง
ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท หรือ นายยงยุทธ ตะริโย
นายเลอศั ก ดิ์ จุ ล เทศ นายวั ช รา ตั น ตริ ย านนท์ นางญาใจ
พัฒนสุขวสันต์ สองในสีค่ นนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตรา
ส�ำคัญบริษัท ทั้งนี้ไม่มีข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
จ�ำนวน 5 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน คณะกรรมการ
บริหารจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณา
ทบทวน และกลัน่ กรองนโยบายและเรือ่ งส�ำคัญต่างๆ เพือ่ ให้ความ
เห็นชอบก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ หรือด�ำเนินการในเรื่องที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษทั และกฎหมาย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

รายนามผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2554 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
นางญาใจ
นายสุรพล
นางสาวประภา
นางรจิตพร

ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
พัฒนสุขวสันต์
ขวัญใจธัญญา
ปูรณโชติ
มนะเวส

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี หน้าที่ 86

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 23 มิ.ย. 54)
กรรมการผู้จัดการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
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With reference to the Company’s Articles of
Association, it states that one - third of the directors shall
vacate in proportion. The Directors vacating from office in
the first and second years after the registration of the
Company shall be selected by drawing lots. In subsequent
years, the Director who has held office longest shall vacate.
The Directors shall be elected at the meeting of the
shareholders with majority vote. However, in the case of
a vacancy in the Board of Directors for reasons other than
by rotation, the Board of Directors shall elect a person
who properly qualifies and is not being under any of the
prohibitions to be the substitute director at the next meeting
of the Board of Directors. The resolution of the Board of
Directors thereunder shall be made by a vote of not less
than three-fourth of the number of the remaining Directors.
The substitute Director shall hold office only for the
remaining term of office of the Director whom he or she
replaces.
Authorized Signatures to Bind the Company
According to the Company’s Articles of Association,
the Board of Directors has specified the name of authorized
Directors together with affixing the Company seal. As end
of 31 December 2011 the Company’ authorized Directors
shall be either Mr. Narongchai Akrasanee as Chairman of
the Board or Miss Prapa Puranachote as the President is
authorized to sign on behalf of the Company and affix the
Company seal. Alternatively, two of the following Directors:
Mr. Yongyuth Tariyo, Mr. Lersuk Chuladesa, Mr. Vachara
Tuntariyanond, Mrs. Yajai Pattanasukwasun may co-sign
and affix the Company seal. There is no limit to the authority
of the Directors.
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The Board of Directors has appointed subcommittees as follows:
1. The Executive Committee. The members of
Executive Committee comprise of 5 Directors and another
member is the Presidents. The meeting of the Executive
Committee shall be convened once a month in order to
consider, revise and scrutinize policy including other
important matters to verify prior to submit the same to
the Board of Directors and to carry out tasks assigned by
the Board of Directors. The First Executive Vice President
of the Company Secretary and Legal Service Department
serves as the Secretary to the Executive Committee.

The members of the Executive Committee in 2011 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mr. Vachara
Mr. Yongyuth
Mr. Sadawut
Mrs. Yajai
Mr. Surabhon
Miss Prapa
Mrs. Rachitporn

Name
Tuntariyanond
Tariyo
Taechaubol
Pattanasukwasun
Kwunchaithunya
Puranachote
Manawes

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

Position
Chairman of the Executive Committee
Member
Member
Member
Member (Since 23 Jun 2011)
President (Since 3 Mar 2011)
Secretary to the Executive Committee
2. The Audit Committee. The composition of
Audit Committee shall be 3 Independent Directors. In this
regard, the Senior Vice President of the Internal and IT
Audit Department serves as the Secretary to the Audit
Committee.
MFC Asset Management Public Company Limited
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รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายโชคชัย
นายกริช
นายบุญชัย
นายอภิรักษ์

อักษรนันท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา
พุ่มกลิ่น

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 88

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบ
ด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่าน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใสใน
การด�ำเนินงาน ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2
ปีนับตั้งแต่วันแต่งตั้ง โดยในปี 2554 มีผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในปี 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่

รายชื่อ

1.

นายโชคชัย

อักษรนันท์

2.
3.
4.

นายบุญชัย
นายกริช
นางสาวสุพิกา

โชควัฒนา
อัมโภชน์
สมไทย

5.

นายดุสิต

นนทะนาคร

6.

นายสุนทร

พจน์ธนมาศ

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 90

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 21 เม.ย. 54)
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 19 ก.ย. 54)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 1 ก.พ. 54)
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 8 ก.ย. 54)
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการ
4 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2554 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่

รายชื่อ

1.

นายยงยุทธ

ตะริโย

2.
3.
4.
5.

นางสาวชลธิชา
นางสาวประภา
นางพัณณรัชต์
นายสุรเธียร

จิตราอาภรณ์
ปูรณโชติ
บรรพโต
จักรธรานนท์

6.
7.
8.

นายสุนทร
นายศุภกร
นายเจริญชัย

พจน์ธนมาศ
สุนทรกิจ
เล็งศิริวัฒน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 26 พ.ค. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 มิ.ย. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 เม.ย. 54)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 3 พ.ค. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 8 ก.ย. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 31 มี.ค. 54)
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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The members of the Audit Committee in 2011 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.

Mr.
Mr.
Mr.
Mr.

Chokchai
Krit
Boonchai
Aphirak

Name
Aksaranan
Umpote
Chokwatana
Poomklin

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

Position
Chairman of the Audit Committee
Member
Member
Secretary to the Audit Committee
3. The Nomination and Remuneration Committee.
The Nomination and Remuneration Committee consists of
3 Independent Directors to ensure Good Corporate
Governance Principle, transparency and fairness to all
parties, and to prevent any possible conflict of interest.
The term of office for shall be 2 years commencing from
the date of the appointment. In 2011 the First Senior Vice
President of the Humen Resource Department serves the
Secretary to the Nomination and Remuneration Committee.

The members of the Nomination and Remuneration Committee in 2011 are as follows:
No.
1.

Mr. Chokchai

Name
Aksaranan

2.
3.
4.

Mr. Boonchai
Mr. Krit
Miss Supika

Chokwatana
Umpote
Somthai

5.

Mr. Dusit

Nontanakorn

6.

Mr. Soontorn

Pojthanamas

Please see details of the Authorities, Duties, and
Responsibilities of the Nomination and Remuneration
Committee in topic of Corporate Governance in page 91

Position
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
(Since 21 Apr 2011)
Member
Member
Secretary to the Nomination and Remuneration Committee
(Since 19 Sep 2011)
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
(Until 1 Feb 2011)
Secretary to the Nomination and Remuneration Committee
(Until 8 Sep 2011)
4. The Risk Management Committee. The Risk
Management Committee consists of 4 members. The term
of office shall be 2 years. The Executive Vice President
of Risk Management Department serves as the Secretary
to the Risk Management Committee.

The members of the Risk Management Committee in 2011 are as follows:
No.
1.

Mr. Yongyuth

Name
Tariyo

2.
3.
4.
5.

Miss Chonticha
Miss Prapa
Mrs. Pannarat
Mr. Surathian

Chitraporn
Puranachote
Bhanpato
Chakthranont

6.
7.
8.

Mr. Soontorn
Pojthanamas
Mr. Supakorn Soontornkit
Mr. Chareonchai Lengsiriwat

Position
Chairman of the Risk Management Committee
(Since 26 May 2011)
Member (Since 30 Jun 2011)
Member (Since 3 Mar 2011)
Member (Since 1 Apr 2011)
Chairman of the Risk Management Committee
(Independent Director) (Until 3 May 2011)
Member (Until 8 Sep 2011)
Member (Until 31 Mar 2011)
Secretary to the Risk Management Committee
MFC Asset Management Public Company Limited
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ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 94

5. คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบ
ด้วย กรรมการ 4 ท่าน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
2 ปี โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อควบคุมดูแลให้
การปฏิบัติงานของบริษัทสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายนามผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2554 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายจักรกฤศฏิ์
นายสุวิชญ
นายสุรพล
นางสาวประภา
นายสุนทร
นายศุภกร
นางรจิตพร

ต�ำแหน่ง

พาราพันธกุล
โรจนวานิช
ขวัญใจธัญญา
ปูรณโชติ
พจน์ธนมาศ
สุนทรกิจ
มนะเวส

ประธานคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 22 ก.ย. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 22 ก.ย. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 8 ก.ย. 54)
กรรมการ (ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 31 มี.ค. 54)
เลขานุการคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต อ� ำ นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปรดดูรายละเอียด
ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หน้าที่ 96

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2554 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารทีไ่ ด้รบั ในรูปค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน บ�ำเหน็จ
และโบนัส เป็นดังนี้

อันดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
1 นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
2 นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
3 นายวัชรา ตันตริยานนท์
4 นายยงยุทธ ตะริโย
5 นายสดาวุธ เตชะอุบล
6 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

7 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
8 นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
9 นายสุวิชญ โรจนวานิช
10 นายโชคชัย อักษรนันท์
11 นายกริช อัมโภชน์
12 นายบุญชัย โชควัฒนา

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
11 พฤษภาคม 2554)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
11 กรกฎาคม 2554)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
510,000.00 80,000.00
314,500.00 80,000.00
340,000.00 80,000.00
400,000.00
289,000.00 80,000.00
231,250.00
263,500.00 80,000.00
200,000.00
204,000.00 80,000.00
150,000.00

บ�ำเหน็จ
กรรมการ โบนัสประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2553 (บาท)
160,000.00 341,694.91
120,000.00 170,847.46
120,000.00 128,135.60

รวม
1,091,694.91
685,347.46
1,068,135.60

120,000.00

170,847.46

891,097.46

120,000.00

170,847.46

834,347.46

80,000.00

-

514,000.00

297,500.00
289,000.00
231,250.00
127,500.00

80,000.00
80,000.00

120,000.00
120,000.00

42,711.87
142,372.88

540,211.87
862,622.88

60,000.00

60,000.00

-

247,500.00

314,500.00
314,500.00
170,000.00

80,000.00
80,000.00
80,000.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00

14,237.29
170,847.46
170,847.46

528,737.29
685,347.46
540,847.46
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Please see details of the Authorities, Duties, and
Responsibilities of the Risk Management Committee in topic
of Corporate Governance in page 95
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5. The Good Corporate Governance Committee.
The Good Corporate Governance Committee consists of 4
members. The term of office shall be 2 years. The First
Executive Vice President of the Company Secretary and
Legal Service Department serves as the Secretary to the
Good Corporate Governance Committee.

The members of the Good Corporate Governance Committee in 2011 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Name
Mr. Chakkrit
Parapuntakul
Mr. Suwit 		
Rojanavanich
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Miss Prapa
Puranachote
Mr. Soontorn
Pojthanamas
Mr. Supakorn Soontornkit
Mrs. Rachitporn Manawes

Position
Chairman of the Corporate Governance Committee
Member (Since 22 Sep 2011)
Member (Since 22 Sep 2011)
Member (Since 3 Mar 2011)
Member (Until 8 Sep 2011)
Member (Until 31 Mar 2011)
Secretary to the Good Corporate Governance Committee

Please see details of the Authorities, Duties,
and Responsibilities of the Good Corporate Governance
Committee in topic of the Good Corporate Governance in
page 97

Board of Directors Remuneration

Remuneration

Remuneration for Directors and Executive
Officers
In 2011, the Company paid the remuneration to the
Board of Directors as following detail;

In 2011, the Company paid remuneration to Board of Directors and Executive Committee of the Company,
allowances and bonuses as shown in the accompanying table

No.
Name
Position
1 Mr. Narongchai Akrasanee Chairman of the Board of
Directors
2 Mr. Lersuk Chuldesa
Director
3 Mr. Vachara Tuntariyanond Director
Chairman of the Executive
Committee
4 Mr. Yongyuth Tariyo
Director
Executive Director
5 Mr. Sadawut Taechaubol Director
Executive Director
6 Mr. Surabhon Kwunchaithunya Director
Executive Director
(Since 11 May 2011)
7 Pol.Gen.Adul Sangsingkeo Director
8 Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director
Executive Director
9 Mr. Suwit Rojanavanich
Director
(Since 11 Jul 2011)
10 Mr. Chokchai Aksananunt Director
11 Mr. Krit Umpote
Director
12 Mr. Boonchai Chockwatana Director

Meeting
Monthly
Allowance Allowance
510,000.00 80,000.00

Annual
Allowance
(Baht/Year)
160,000.00

Bonus
For 2010
(Baht)
341,694.91

Total
1,091,694.91

314,500.00
340,000.00
400,000.00

80,000.00
80,000.00

120,000.00
120,000.00

170,847.46
128,135.60

685,347.46
1,068,135.60

289,000.00
231,250.00
263,500.00
200,000.00
204,000.00
150,000.00

80,000.00

120,000.00

170,847.46

891,097.46

80,000.00

120,000.00

170,847.46

834,347.46

80,000.00

80,000.00

-

514,000.00

297,500.00
289,000.00
231,250.00
127,500.00

80,000.00
80,000.00

120,000.00
120,000.00

42,711.87
142,372.88

540,211.87
862,622.88

60,000.00

60,000.00

-

247,500.00

314,500.00
314,500.00
170,000.00

80,000.00
80,000.00
80,000.00

120,000.00
120,000.00
120,000.00

14,237.29
170,847.46
170,847.46

528,737.29
685,347.46
540,847.46
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อันดับ
รายชื่อคณะกรรมการ
13 นายธีร์ภัทร สูตะบุตร
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

รายงานประจ�ำปี 2554
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ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รายเดือน
178,500.00 70,000.00

กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
10 มิถุนายน 2554)
นางสาวประภา ปูรณโชติ
กรรมการ
263,500.00 80,000.00
กรรมการบริหาร
212,500.00
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
3 มีนาคม 2554)
นายสุรเธียร จักรธรานนท์
กรรมการ
85,000.00
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
3 พฤษภาคม 2554)
นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
187,000.00
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
21 มีนาคม 2555)
นายเสรี จินตนเสรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
399,500.00
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
21 มีนาคม 2554)
นายบี เตชะอุบล
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง
20 เมษายน 2553 - 30
สิงหาคม 2553)
นายพิชิต อัคราทิตย์
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
17 ธันวาคม 2553)
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
25 มีนาคม 2553)
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
20 เมษายน 2553)
นายเบน เตชะอุบล
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
20 เมษายน 2553)
นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
30 ตุลาคม 2553)
นางนงลักษณ์ วีระเมธีกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง
30 พฤศจิกายน 2553)
รวม
5,972,500.00 1,090,000.00

บ�ำเหน็จ
กรรมการ โบนัสประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2553 (บาท)
70,000.00
-

รวม
318,500.00

100,000.00

-

656,000.00

40,000.00

170,847.46

295,847.46

120,000.00

170,847.46

477,847.46

100,000.00

-

499,500.00

-

56,949.14

56,949.14

-

170,847.46

170,847.46

-

28,474.59

28,474.59

-

56,949.14

56,949.14

-

56,949.14

56,949.14

-

142,372.88

142,372.88

-

142,372.88

142,372.88

1,810,000.00 2,520,000.00 11,392,500.00

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ด�ำรงต�ำแหน่งในอนุกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2554 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
ต�ำแหน่ง
1 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายกริช อัมโภชน์
กรรมการตรวจสอบ
3 นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการตรวจสอบ
รวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

เบี้ยประชุม
310,000.00
231,250.00
181,250.00
722,500.00

บ�ำเหน็จกรรมการ โบนัสประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2553 (บาท)
-

รวม
310,000.00
231,250.00
181,250.00
722,500.00
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No.
Name
13 Mr. Teepat Sutabutra

Position
Director
(Since 10 Jun 2011)
14 Ms. Prapa Puranachote
Director
Executive Director
(Since 3 Mar 2011)
15 Mr. Surathian Chakthranont Director
(Until 3 May 2011)
16 Mr. Goanpot Asvinvichit
Advisor to the Board of
Director
(Until 21 Mar 2012)
17 Mr. Seri Chintanaseri
Advisor to the Board of
Director
(Since 21 Mar 2011)
18 Mr. Bee Taechaubol
Director
(During as of 20 Apr - 30
Aug 2010)
19 Mr. Pichit Akrathit
Director
(Until 17 Dec 2010)
20 Mr. Visit Vongruamlarp
Director
(Until 25 Mar 2010)
21 Mr. Chakkrit Parapuntakul Director
(Until 20 Apr 2010)
22 Mr. Ben Teachaubol
Director
(Until 20 Apr 2010)
23 Mr. Adison Thananan-narapool Director
(Until 30 Oct 2010)
24 Mrs. Nongluck Virameteekul Advisor to the Board of
Director
(Until 20 Nov 2010)
Total

Your Investment Partner

Meeting
Monthly
Allowance Allowance
178,500.00 70,000.00

Annual
Allowance
(Baht/Year)
70,000.00

263,500.00
212,500.00

80,000.00

85,000.00

Bonus
For 2010
(Baht)

69

-

Total
318,500.00

100,000.00

-

656,000.00

-

40,000.00

170,847.46

295,847.46

187,000.00

-

120,000.00

170,847.46

477,847.46

399,500.00

-

100,000.00

-

499,500.00

-

-

-

56,949.14

56,949.14

-

-

-

170,847.46

170,847.46

-

-

-

28,474.59

28,474.59

-

-

-

56,949.14

56,949.14

-

-

-

56,949.14

56,949.14

-

-

-

142,372.88

142,372.88

-

-

-

142,372.88

142,372.88

5,972,500.00 1,090,000.00 1,810,000.00 2,520,000.00 11,392,500.00

Remuneration of the Directors of the Sub-committee as follows
Remuneration of the Audit Committee
In 2011, the Company paid remuneration to the Audit Committee; meeting allowance as shown in the accompanying
table
Annual
Meeting Allowance Bonus For
No.
Name
Position
Allowance (Baht/Year) 2010 (Baht)
1 Mr. Chokchai Aksananunt Chairman of the Audit Committee 310,000.00
2 Mr. Krit Umpote
Audit Committee
231,250.00
3 Mr. Boonchai Chockwatana Audit Committee
181,250.00
Total
722,500.00
-

Total
310,000.00
231,250.00
181,250.00
722,500.00
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ในปี 2554 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ในรูปค่าเบีย้ ประชุม เป็นดังนี้
อันดับ รายชื่อคณะกรรมการ
1 นายโชคชัย อักษรนันท์
2
3
4
5
6
7
8

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 21 เม.ย. 54)
นายบุญชัย โชควัฒนา
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
นายกริช อัมโภชน์
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
นายวัชรา ตันตริยานนท์ กรรมการ (ประชุมพิเศษ)
นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ (ประชุมพิเศษ)
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ (ประชุมพิเศษ)
นายยงยุทธ ตะริโย
กรรมการ (ประชุมพิเศษ)
นายดุสิต นนทะนาคร
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 1 ก.พ. 54)
รวม

เบี้ยประชุม
176,000.00

บ�ำเหน็จกรรมการ โบนัสประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2553 (บาท)
-

รวม
176,000.00

112,000.00

-

-

112,000.00

219,500.00

-

-

219,500.00

79,000.00
79,000.00
54,000.00
25,000.00
88,000.00

-

-

79,000.00
79,000.00
54,000.00
25,000.00
88,000.00

832,500.00

-   

-   

832,500.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2554 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม เป็นดังนี้
อันดับ
1
2
3

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

เบี้ยประชุม

บ�ำเหน็จกรรมการ โบนัสประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2553 (บาท)

รวม

-

-

22,000.00

-

- 132,000.00

-

-

-   

-    236,500.00

นายสุรเธียร จักรธรานนท์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 22,000.00
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 3 พ.ค. 54)
นายยงยุทธ ตะริโย
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 132,000.00
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 26 พ.ค. 54)
นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
82,500.00
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 มิ.ย. 54)
รวม
236,500.00

82,500.00

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2554 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับในรูปค่าเบี้ยประชุม เป็นดังนี้
อันดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ประธานคณะกรรมการด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2 นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 22 ก.ย. 54)
3 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 22 ก.ย. 54)
รวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

เบี้ยประชุม

บ�ำเหน็จกรรมการ โบนัสประจ�ำปี
(บาท/ปี)
2553 (บาท)

66,000.00

-

- 66,000.00

33,000.00

-

- 33,000.00

33,000.00

-

- 33,000.00

132,000.00

-   

-    132,000.00

รวม
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Remuneration of the Nomination and Remuneration Committee
In 2011, the Company paid remuneration to the Nomination and Remuneration Committee; meeting allowance
as shown in the accompanying table
No.
Name
1 Mr. Chokchai Aksananunt

2
3
4
5
6
7
8

Position
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
(Since 21 Apr 11)
Mr. Boonchai Chockwatana Director of the Nomination and
Remuneration Committee
Mr. Krit Umpote
Director of the Nomination and
Remuneration Committee
Mr. Vachara Tuntariyanond Director (Additional Meeting)
Mr. Sadawut Taechaubol
Director (Additional Meeting)
Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director (Additional Meeting)
Mr. Yongyuth Tariyo
Director (Additional Meeting)
Mr. Dusit Nontanakorn
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
(Until 1 Feb 2011)
Total

Meeting
Allowance
176,000.00

Annual
Allowance
(Baht/Year)

Bonus
For 2010
(Baht)

-

Total
- 176,000.00

112,000.00

-

- 112,000.00

219,500.00

-

- 219,500.00

79,000.00
79,000.00
54,000.00
25,000.00
88,000.00

-

-

832,500.00

-

- 832,500.00

79,000.00
79,000.00
54,000.00
25,000.00
88,000.00

Remuneration of the Risk Management Committee
In 2011, the Company paid remuneration to the Risk Management Committee; meeting allowance as shown in
the accompanying table
Annual
Bonus
Meeting Allowance For 2010
No.
Name
Position
Allowance (Baht/Year) (Baht)
1 Mr. Surathian Chakthranont
Chairman of the Risk Management 22,000.00
Committee (Until 3 May 2011)
2 Mr. Yongyuth Tariyo
Chairman of the Risk Mangement 132,000.00
Committee (Since 26 May 2011)
3 Miss Chonticha Chitraporn
Director of the Risk Mangement
82,500.00
Committee (Since 30 Jun 2011)
Total
236,500.00
-   
-   

Total
22,000.00

132,000.00
82,500.00
236,500.00

Remuneration of the Good Corporate Governance Committee
In 2011, the Company paid remuneration to the Good Corporate Governance Committee; meeting allowance as
shown in the accompanying table

No.
Name
1 Mr. Chakkrit Parapuntakul

Position
Chairman of the Good Corporate
Governance Committee
2 Mr. Suwit Rojanavanich
Director of the Good Corporate
Governance Committee
(Since 22 Sep 2011)
3 Mr. Surabhon Kwunchaithunya Director of the Good Corporate
Governance Committee
(Since 22 Sep 2011)
Total

Bonus
For 2010
(Baht)
-

Total
66,000.00

33,000.00

-

-

33,000.00

33,000.00

-

-

33,000.00

132,000.00

-   

-    132,000.00

Meeting
Allowance
66,000.00

Annual
Allowance
(Baht/Year)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร
แต่ละท่าน
ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		 ในปี 2554 บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี ได้แก่
		  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม 780,000.00 บาท
		  ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบ
บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนรวม - บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
		 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
		  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวน
เงินรวม - บาท
		  ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีดงั กล่าว
ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายใน
อนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวนเงินรวม - บาท

Annual Report 2011
Executive Officers Remuneration
The Executive Officers Remuneration shall comply
with the rules and policies as stipulated by the Board of
Directors, which shall be consistent with the Company
performance and each Executive Officer performance.
Other Remuneration
-NoneRemuneration for Auditors
1. Audit Fee
		 In 2011, the Company and its subsidiaries paid
the following audit fees:
		  The Company’s auditor, totaling Baht 780,000
in the previous financial year.
		  The auditor’s audit firm, individual or firms
relating to the auditor and audit firm, totaling Baht - in the
previous financial year.
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2. Non-Audit Fee
		 In 2011, the Company and its subsidiaries paid
other non-audit fee as the following details;
		  The Company’s auditor, totaling Baht - in the
previous financial year, and future payments arising from
agreed but unfinished services in the previous financial
year totaling Baht-.
		  The auditor’s audit firm, individual or firms
relating to the audit and audit firm, totaling Baht - in the
previous financial year, and future payments arising from
agreed but unfinished services in the previous financial
year totaling Baht-.

MFC Asset Management Public Company Limited
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รายงานประจ�ำปี 2554

การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคาร
ออมสิน บริษทั หลักทรัพย์ คันทรีก่ รุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็น
บริษัทจัดการลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนัน้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ซงึ่ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาเป็นเวลานาน
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ เสริมสร้างให้บริษทั มีระบบ
การบริหารกิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นพืน้ ฐาน
ในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความ
เชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายโดยถือแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักการของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น ในรายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษทั
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกล่มุ ต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้งา่ ย และหลากหลายช่องทางมากขึน้
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีอย่างสม�่ำเสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปัจจุบนั นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั มี ดังนี้

1. สิ ท ธิ แ ละความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษทั ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิ
ในการได้รบั ข้อมูลบริษทั สิทธิในการออกเสียง สิทธิทจี่ ะได้รบั การ
ดูแลอย่างเป็นธรรม และสิทธิทจี่ ะได้รบั การอ�ำนวยความสะดวกใน
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายในหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก โดย
บริษทั ได้กำ� หนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสียกลุม่ ต่างๆ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ผูถ้ อื หุน้
1. สิทธิทผี่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั
		 1.1 สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น
		 1.2 สิทธิในการมีสว่ นร่วมในการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
		 1.3 สิทธิในการคัดเลือกกรรมการบริษทั
		 1.4 สิทธิในการได้รบั เงินปันผลและผลตอบแทนอืน่ ๆ
		 1.5 สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปีภายใน 4 เดือนหลัง
จากวันสิน้ ปี โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศ
เกีย่ วกับสถานที่ เวลา วาระ และเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณา และประกาศ
ผ่าน Website ของบริษทั ล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน รวมทัง้ ประกาศ
แจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
3. การจัดการประชุมจะเป็นไปตามวิธีการจัดประชุมที่
ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงเอกสารการเชิญประชุม
การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และรายงานการประชุม ฯลฯ
4. วาระทีส่ ำ� คัญต้องน�ำเสนอในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบ
ด้วย
		 4.1 การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูล
เบือ้ งต้นของบุคคลทีเ่ สนอแต่งตัง้ เช่น อายุ การศึกษา ความรู้
ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น
		 4.2 การอนุมตั เิ กณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
		 4.3 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนด
ค่าตอบแทน
		 4.4 การอนุมตั งิ บดุลและงบก�ำไรขาดทุน
		 4.5 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทน
อืน่ ๆ
		 4.6 ประเด็นส�ำคัญอืน่ ๆ เช่น การเพิม่ ทุน การรวม
กิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)
5. ผูถ้ อื หุน้ สามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของบริษทั ได้จาก
สือ่ ต่างๆ ทีบ่ ริษทั จัดให้ รวมถึง สามารถขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ตามที่
ต้องการ
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Corporate Governance
The major shareholders of MFC Asset Management
Public Company Limited consist of Ministry of Finance, the
Government Savings Bank and Country Group Securities
Public Company Limited. The Company is the only asset
management company in Thailand listed on the Stock
Exchange of Thailand (SET). Therefore, the Company
emphasizes the importance of observing and practicing
Good Corporate Governance. Then, it has also insisted in
such doctrine continually under the scope of business
ethics, which are developed properly to reflect all economic
and social alterations. This, in turn, contributes to the
effectiveness and efficiency of management systems, and
to be as a fundamental of business expansion for continuous
growth as well as to boosts up the shareholders’, investors’
and stakeholders’ trust based upon the Good Corporate
Governance Principles as defined by the Stock Exchange
of Thailand. The Company’s information regarding its
shareholders, investors and stakeholders is also disclosed
via various alternative channels, such as annual report form
56-1 from and the Company’s website, in order to facilitate
information to be accessible easier for stakeholders’ by
more variety methods.
The Board of Directors has assigned the Corporate
Governance Committees to regularly review the Corporate
Governance Policy every year. This is to ensure that the
Company complies with the Good Corporate Governance
principles for the listed companies. Currently, the Company’s
Corporate Governance Policy is as follows:

1. The Rights and Equitability of
Shareholders and other Stakeholders

The Company emphasizes the rights of the
shareholders, namely right to receive the Company’s
information, their voting right, equitable treatment and right
to receive the facilitation in attending the shareholders’
meeting etc. This shall include the right of all other
stakeholders whether external or internal stakeholders. The
Company has specified the right and equitability of
shareholders and stakeholders as follows:

Shareholder
1. Rights which the shareholders are entitled to
receive;
		 1.1 Right to vote and express opinion;
1.2 Right to participate in any material change;
1.3 Right to nominate the Director;
1.4 Right to receive the dividend and other
consideration;
1.5 Right to receive information with transparent
and examinable.
2. The Company holds the annual general
shareholders meeting within 4 months after the end of
year. The shareholders shall receive the invitation letter
and information of place, time, agenda and other matter,
as well as publicise those information via the Company’s
website at least 21 days in advance before the meeting
date. Additionally, the detail of the annual general
shareholders meeting as such shall be published, at least,
in one newspaper.
3. The meeting shall be organized in compliance
with the meeting organization stipulated in the Company’s
Article of Association including the invitation document,
proxy, voting and minutes etc.
4. The significant agendas which shall be approved
by the shareholders meeting comprise of the following
matters;
		 4.1 Approval of nominating Directors having his/
her details such as age, education, knowledge, business
experience etc;
		 4.2 Approval of the principles of remuneration
of Directors, other committees appointed by the Board of
Directors and the President;
		 4.3 Approval of appointing the Company auditors
and fixing the audit fee;
		 4.4 Approval of adopting the audited balance
sheet and income statements;
		 4.5 Approval of dividend payment and other
consideration;
		 4.6 Other important matters, such as capital
increase, merger etc. (if any)
5. The shareholders are able to receive information
of the Company from other medium provided by the
Company including to request for further information from
the Company.
MFC Asset Management Public Company Limited
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ในปี 2554 บริษัทได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 37 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุมของบริษทั อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชัน้ 23 เลขที่
199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานของบริษทั โดยมีกรรมการของบริษทั
เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 11 ท่าน ซึง่ รวมถึง ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริษทั และคณะจัดการ
ของบริษทั ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทัง้ จัดให้มี
ผูต้ รวจการ (Inspector) ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนของผูส้ อบบัญชีได้
เข้าร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและตอบข้อซักถาม ซึง่ ได้แก่
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก จากบริษัท นอร์ตัน โรส
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผูส้ งั เกตการณ์ ได้แก่
นายชลิตติ เนือ่ งจ�ำนงค์ และ นายรัฐพล โสภณธรรมกิจ
ในวั น ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ�ำ ปี ครั้ ง ที่ 37
การประชุมด�ำเนินไปตามล�ำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่
ก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนเริม่ การประชุม ประธาน
ในทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบถึงวิธลี งคะแนนเสียงและสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ ไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม
และตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพือ่ ลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุม
ภายหลังจากเสร็จสิน้ การประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษทั และ
กฎหมายได้จดั ท�ำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระส�ำคัญอย่าง
ชัดเจนเกีย่ วกับรายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็น
ซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทัง้ นีม้ ติทปี่ ระชุมบันทึกแยก
เป็นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บ
รายงานการประชุมพร้อมทัง้ ได้นำ� รายงานการประชุมดังกล่าวเผย
แพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้
ซึง่ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลให้มรี ะบบ
การบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ซึง่ ได้แก่ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ซึง่ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูแ่ ข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ติดต่อหรือร้องเรียน
สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย โทรศัพท์
0-2649-2130-33, 0-2649-2136 หรือติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ Company
Secretary@mfcfund.com
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บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ในกฎหมายและทีไ่ ด้ก�ำหนด
แนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้รบั การดูแลอย่างดี
ลูกค้า
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้ง
ด้านคุณภาพและบริการ และมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาความ
สัมพันธ์ทยี่ งั่ ยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด
น�ำความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ จัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการให้ขอ้ เสนอแนะ ค�ำปรึกษา
การลงทุน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดในการบริการดังนี้
1. ให้ความส�ำคัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ
3. รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดน�ำ
ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์สว่ นตน และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
4. มีหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า
คู่ค้าและเจ้าหนี้
1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และ
ค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย
รวมถึงเงือ่ นไขการใช้เงิน การช�ำระคืน และข้อตกลงและหน้าทีท่ พี่ งึ
มีอนื่ ๆ ต่อผูล้ งทุนและเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
2. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
พนักงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมา
โดยตลอด และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมใิ จและ
เชื่อมั่นในองค์กร ปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดท�ำโครงการต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนบรรยากาศการท�ำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสยั ทัศน์บริษทั โดยยังคงส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก
และใฝ่เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
1. ก�ำหนดวิธกี ารจ้างงานทีเ่ ป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. ให้ความมัน่ คงและก้าวหน้าในการท�ำงาน รวมถึงการจัด
ให้มกี ารฝึกอบรม การให้ความรูแ้ ละพัฒนาพนักงาน

Annual Report 2011
In 2011, the Company held the 37th annual general
meeting of shareholders on April 21, 2011, at 15:30 pm.
at the Company’s conference room, 23rd Floor, Column
Tower, 199 Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-district,
Klongtoey District, Bangkok 10110, where the Company’s
office is located. 11 Members of the Board of Directors
attended the meeting, including the Chairman of the Board,
the Chairman of the Audit Committee, Chairman of the
Risk Management Committee, the President, Advisor to
the Board and the Company’s Management Committee. In
addition, in order to give further information and answer
the question from shareholders, there were also the
inspectors comprising of the representative from ANS
Audit Co., Ltd., Mr. Prawit Wiwanthananut as the auditor
and external independent legal advisor from Norton
Rose (Thailand) Co., Ltd. Mr. Chalitti Nuangchamnong and
Mr. Ratapon Soponthammakit as the observers attending
the meeting.
On the 37th annual general meeting date, the meeting
was conducted as schedule in the agenda stipulated in
the invitation letter. Before commencing the meeting, the
Chairman stated clearly to the meeting the procedure to
vote and rights of shareholders. During the meeting, the
Chairman gave equal opportunities for shareholders to
enquire and examine the Company’s operations and express
their opinions, as well as make suggestions before casting
their vote on each agenda.
Upon completion of the meeting, the Company
Secretary and Legal Service Department prepared
minute of the meeting which has clearly recorded all
principal information including a list of attending Directors,
questions-answers and opinion in brief by showing either
approved, disapproved or abstained votes for resolutions
of each agenda and also kept and publicised the said
minute via the Company’s website at www.mfcfund.com
within 14 days from the meeting date in order to examinable
and comply with the Good Corporate Governance Principles
Other Stakeholders
The Company has executed its business by strongly
insisting in responsibility to all relevant party for mutually
sustained benefits. The Board of Directors also pays their
attention to supervise management system in order to
ensure that the Company already recognized the rights of
all stakeholders, not only internal, which includes Executives
and employees of the Company and of its subsidiaries, but
also external, which includes shareholders, customers,
competitors, creditors, Govenmental sectors and other
related agencies. In case where any stakeholder would
like to contact or appeal, he/she is able to contact to
the Company Secretary and Legal Service Department;
tel 0-2649-2130-33, 0-2649-2136 or email to: Company
Secretary@mfcfund.com
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The Company has complied with relevant laws and
regulations, both expressing by the laws and guiding clearly
in writing by the Company’s Corporate Governance Principle
and ethics to ensure that all stakeholders’ rights are well
protected.
Customers
The Company intends to offer its clients the best
benefits either in aspect of qualities or services. The
Company also aims for developing and maintaining a
sustainable relationship with customers, maintaining a
confidentiality of its clients and preventing anyone from
abusing customers’ confidential information for seeking
benefits of one or others. Additionally, the Company has
organized a specific unit to provide customers suggestions
and investing advices so as to ensure that the customers
would be extremely pleased in its services by operating
as follows;
1. To provide equitable and responsible service to
each and all of its customers;
2. To manage any investment with integrity and
due care as a professional business operator;
3. To protect customers’ confidential information
and prevent the abuse of customers’ confidential information
or seeking benefits of one or others; and
4. To organize a unit to receive customer’s complaints.
Partners and Creditors
1. Strictly comply with all contractual conditions,
business ethics, commitments giving to business partners,
legal agreements, as well as conditions of payment,
repayment, and other conditions to investors and creditors.
2. Report financial and general information in an
accurate, complete, timely and transparent basis and in
line with regulations set forth by Stock Exchange of Thailand
and Securities and Exchange Commission.
Employees
The Company has continually recognized an
importance of human resources management and intended
to encourage all employees to be confident and proud of
their organization. During last year, the Company had
organized various projects to promote a good cooperative
atmosphere for new creation as well as supporting business
expansion reflecting to the Company’s vision, whereas; the
Company had also supported corporate culture by
encouraging its staffs to open their mind in hearing, thinking,
doing and yearning to know continually as follows;
1. Establish a fairness and equitable standard for
recruitment;
2. Provide stability and career advancement,
including training courses, learning opportunities and
personal development for employees;
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3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม จูงใจ และ
ทัดเทียมกับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงินทัว่ ไป
4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน
ต�ำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
5. จัดให้มสี ภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านทีด่ ี
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์ รีของบุคคล
7. เผยแพร่ขอ้ พึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรมแก่พนักงานทุกคน
และดูแลให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ วินยั และจริยธรรมที่
ก�ำหนด
คูแ่ ข่ง
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต โดย
ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการ
ทีไ่ ม่สจุ ริต ผิดกฎหมาย
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือ
กระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
สังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษทั ยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและ
ต่อเนือ่ ง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพของสังคม
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ โอกาสในการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน รวมทัง้ การบริจาคเพือ่ สาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน ดังนี้
1. ส่งเสริมการด�ำเนินงานใดๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และสังคมโดยรวม
2. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของ
ประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ทีท่ ำ� ธุรกิจ
ผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและ ความมัน่ คงของประเทศ
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4. ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ส่วนรวมให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
บริษทั ก�ำหนดให้การเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั แก่นกั ลงทุน
ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอ�ำนาจของ
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้ “สาย
กลยุทธ์องค์กร” เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน “ผู้ลงทุนสัมพันธ์”
(Investor Relations) ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการให้ขอ้ มูล ชีแ้ จง
และตอบค�ำถามแก่ผู้ถือหุ้น และ “สายการขายและการตลาด”
(ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล
ข่าวสารชี้แจง และตอบค�ำถามแก่ลูกค้า โดยนักลงทุนสามารถ
ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั ได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์
0-2649-2130-33, 0-2649-2136 หรือติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่
Company Secretary@mfcfund.com
บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูล
ทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกีย่ วกับบริษทั ผลการด�ำเนินงาน
รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจ�ำปี และบทความต่างๆ
เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดท�ำเป็น
เอกสารเผยแพร่และผ่านทางสือ่ ต่างๆ ดังนี้
1. ระบบสือ่ สารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจ�ำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยผ่าน Contact
Center : ทีห่ มายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2000 กด 0
5. ศูนย์บริการผูถ้ อื หุน้ 0-2649-2130-33, 0-2649-2136
6. หนังสือพิมพ์
7. จดหมายข่าวรายไตรมาส
8. การจัดสัมมนาเกีย่ วกับการลงทุน
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้เผยแพร่ขา่ วประชาสัมพันธ์ ความเคลือ่ นไหว
ทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษทั รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลและอ�ำนวยความสะดวกแก่สอื่ มวลชนอย่าง
ต่อเนือ่ ง สรุปได้ดงั นี้
					
ปี 2553
ปี 2554
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว 77 ครัง้
65 ครัง้
2. สัมภาษณ์		
49 ครัง้
61 ครัง้
3. การจัดงานแถลงข่าว
3 ครัง้
5 ครัง้
4. การประเมินผลความคิดเห็นของ
สือ่ มวลชนต่อบริษทั
1 ครัง้
- ครัง้

Annual Report 2011
3. Give suitable and motivational remunerations and
welfare, comparable to the companies either in the same
business or of general financial institutes;
4. Establish procedures regarding appointments,
transfers, or promotions of each employee in good faith
and fairness based on knowledge, ability and suitability;
5. Provide a proper working environment;
6. Develop good relations with employees with
regard to employee’s individuality and human dignity; and
7. Publicize ethical guidelines to all employees and
ensuring they comply with all rules, regulations, disciplines
and ethics as stipulated.
Competitors
The Company operates in line with the good-faith
competition and strictly performs fair business under the
framework of laws and ethics as follows;
1. Not acquire the competitor’s confidential
information by fraud or illegal means.
2. Not discredit the competitor’s reputation by
slanderous activities, or perform any action without truth
and fair treatment.
Governmental Entities
The Company is in compliance with rules, regulations,
and restrictions of related governmental entities, such as,
the Ministry of Finance, Bank of Thailand, Stock Exchange
of Thailand, Anti-Money Laundering office, and the office
of Securities and Exchange Commission.
Society and Environment
For the purpose of developing its sustainable
business, the Company has adhered to operate its business
under the ethic and Good Corporate Governance Principle
together with being responsible for the society and
environment. The Company has emphasized in the
environment conservation seriously and continually including
support all activities which promote social quality particularly
increasing education opportunity and youth’s potential as
well as donations for public purpose as follows;
1. Encourage any undertakings which are beneficial
to the community and society at large;
2. Not engage in any activities which will adversely
affect the reputation of the country, natural resources, and
environment;
3. Not cooperate with or support any persons who
engage in illegal activities or are danger to society and
national stability;
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4. Continually implant a conscience of social
responsibility in the Company and to its employees at all
levels; and
5. Practice or ensure a strict compliance with related
laws.
Relation with Investors
The Company has specified that the distribution of
Company’s information to investors, both shareholders and
prospective shareholders, shall be the authority of the
Chairman and President. In this regard, the Company
assigned the “Corporate Strategy Division” to be responsible
for “Investor Relations” duty acting as a center for the
shareholders in providing information, explaining, and
answering all enquiries, while “Sales and Market Division”
(Businss Support Department) shall be a center for the
general customers in providing information, explaining and
answering equiries. The investors can contact the Investor
Relation unit by calling to 0-2649-2130-33, 0-2649-2136
or E-mailing to: Company Secretary@mfcfund.com
The Company discloses both financial and nonfinancial information such as information about the Company,
progress reports, economic analyzed report, annual report,
and other articles to shareholders and various stakeholders
through its publication and the medium as follows;
1. Communication systems of the Stock Exchange
of Thailand and Securities and Exchange Commission;
2. the Company’s Annual Report;
3. Website : www.mfcfund.com ;
4. By telephone information service; via Contact
Center : (662) 649-2000 # 0;
5. MFC Shareholders Service
Center: (662) 649-2130-33, 0-2649-2136;
6. Newspapers;
7. Quarterly newsletter; and
8. Investment seminars
The Company has publicized public relations news,
business news, progress on the Company’s projects
and other activities, as well as given information and
accommodated the mass media continually. The activities
can be summed up as follows:
					
2010
2011
1. Public Relations News
77
65
2. Interview
49
61
3. Press Conferences
3
5
4. Evaluating media opinion towards
the Company
1
-
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ส�ำหรับกิจกรรมในปี 2554 เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงของบริษทั
รวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ขอ้ มูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่
การเข้าพบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 3 ครัง้ และการประชุมทางโทรศัพท์
ตลอดจนการนัดพบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุม่ ย่อยปีละ 2 ครัง้

2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรู้ ความ
สามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญใน
การก�ำหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงวางแผน
การด�ำเนินงานทัง้ ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการ
เงิน การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทส�ำคัญใน
การก�ำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษทั
และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนทีว่ าง
ไว้อย่างเป็นอิสระ
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 14 คน ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 13 คน และกรรมการบริษทั
ทีม่ าจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 1 คน คือ กรรมการผูจ้ ดั การ และมี
กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ซึง่ ได้
ก�ำหนดไว้เข้มงวดกว่าประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 5 คน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทมีการด�ำเนินงานและ
กลัน่ กรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ
การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ในปี 2554 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้
เพือ่ ดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยก
หน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและหน้าทีใ่ นการบริหาร
งานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารและกรรมการอิสระมากกว่า
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ซึง่ ท�ำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน
การบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 14 คน ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
1 คน
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
8 คน
กรรมการอิสระ*
5 คน คิดเป็นจ�ำนวน
เกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจาก
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอาจเป็น
กรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่มอี ำ� นาจในการบริหาร
คุณสมบัติ
1.1 ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดในบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรา 258
ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
1.2 ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ จากบริษทั หรือบริษทั
ในเครือ บริษทั ร่วม หรือเป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยต้อง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
1.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจ่ ะท�ำให้ขาดความเป็นอิสระ
1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และ
ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
1.5 พร้อมทีจ่ ะใช้ดลุ ยพินจิ ของตนอย่างเป็นอิสระ และใน
กรณีที่จ�ำเป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมที่จะคัดค้านการ
กระท�ำของกรรมการอืน่ ๆหรือของฝ่ายจัดการ
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For activities held in 2011, the Company’s senior
executives officers as well as the Investor Relations unit
provided information on various occasions, including 3
interviewing sessions and a telephone conference, as well
as meeting with small analyst groups twice a year.

2. Structure, Role, Duty and Responsibility
of the Board of Directors, Sub Committees and
Executives

The Board of Directors
The Board of Directors consists of experts being
acceptable in national level and also having an important
role in stipulating the Company’s policies. In doing so, the
Board of Directors have to work closely with the senior
Executives to fix operating plans for both short and long
term as well as a policy on finance, risk management and
organization’s image. Additionally, they also have a
significant role in supervising and assessing the Company’s
and Senior Executives’ performances to be in line of plans,
independently.
Currently, the Company has 14 Directors comprising
of 13 non-Executive Directors and 1 Executive Director, as
the President. Additionally, the Company also has 5
Independent Directors qualified as the Company’s rules
and qualification which is more intensive than the rule set
forth by the Securities and Exchange Commission and the
Stock Exchange of Thailand.
Additionally, in order to ensure shareholders
that the Company has performed and scrutinized judiciously,
the Board of Directors has nominated various subcommittees, including the Executive Committee, the Audit
Committee, the Nomination and Remuneration Committee,
the Risk Management Committee and the Good Corporate
Governance Committee, to deal with special topics
before submitting to the Board for consideration and
acknowledgement.
Combination or Separation of Position
In the year 2011 the Chairman of the Board was
an Independent Director, who was not the same person
as the President. This is intends to protect the interests
of all parties in a fair manner and to differentiate between
the duty of specifying policies and the managing duties.
Besides, the structure of the Board consists of nonExecutive Directors and Independent Directors more than
Executive Director, which in turn. This structure constitutes
a balance of power and a review of management.
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Balance of the Directors who are not the Executive  
The Board of Directors consists of 14 members, as
follows:
One director who is an executive officer;
Eight Directors who are not Executive Directors; and
Five Independent Directors being over the
requirement of one third of all Directors.
Independent Directors are Directors who work
independently and without any influence from major
shareholders or groups of major shareholders. Independent
Directors may be Authorized Directors as shown in the
Company’s affidavit issued by Department of Business
Development, Ministry of Commerce but have no
administrative authority.
Qualifications
1.1 Holding less than 1 percent of the total voting
shares of the Company, its subsidiaries, group of companies,
and is not a person who may have a conflict of interest
(including connected persons under Article 258 of the
Securities and Exchange Act B.E. 2535);
1.2 Taking no part in the management of the
Company, as well as not being an employee, staff, or paid
consultant in the Company or its subsidiaries or its joint
venture companies, and is not a person who may have
conflict of interest; provided that he/she must not share
any benefits or interests of the aforementioned natures for
at least two year.
1.3 Having neither direct nor indirect business
relationship, benefits nor interest in the finance or
management of the Company or any of its subsidiaries
companies or its joint venture companies, and not being
a person who may cause conflicts in a manner which may
be lost the independent;
1.4 Not being a close relative of the Executives
or major shareholders of the Company or any of its
subsidiary companies, its joint venture companies or being
a person who may have conflict of interest and is not an
appointed nominee acting on behalf of the Board or major
shareholders.
1.5 Being ready to exercise full independent
discretion and, if necessary in order to protect the benefits
of the Company, being ready to protest against other
Directors or Management Committee.
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1.6 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษทั
เพือ่ ตัดสินใจในกิจกรรมทีส่ ำ� คัญของบริษทั
1.7 มีความรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม หรือเป็นผูม้ ี
ศักยภาพสูงและเป็นทีย่ อมรับ
1.8 ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผูบ้ ริหารตามข้อ
บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.9 ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิต
ฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกาศวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน
ไม่วา่ จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน
ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระท�ำ
อันไม่เป็นธรรมทีเ่ กีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงาน
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
1.10 ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชน และเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในภาพรวม
ดังนี้
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นประจ�ำทุกปีภายใน 4
เดือนหลังจากวันสิน้ ปี โดยกรรมการบริษทั ทุกท่านควรเข้าประชุม
ด้วยทุกครัง้ ยกเว้นมีเหตุจำ� เป็น
2. ก�ำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
และควบคุมดูแลให้การด�ำเนินงาน เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนนโยบาย กลยุทธ์การด�ำเนินงาน และมติที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ก�ำหนดไว้
3. พิจารณาแผนการด�ำเนินงานระยะยาว แผนงานและ
งบประมาณประจ�ำปี งบการเงินรายปี รายงานประจ�ำปี และการ
ด�ำเนินงานอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ
4. ก�ำหนดเกณฑ์วดั ผลการด�ำเนินงานบริษทั และติดตาม
ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารอย่างสม�่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผน
งานทีก่ ำ� หนด
5. ก�ำหนดขอบเขตงาน การปรับเปลีย่ นระบบงาน ตลอด
จนการปรับโครงสร้างองค์กร
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6. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ เพือ่ น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
7. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผูพ้ จิ ารณาเสนอแนะ
8. ก�ำหนดนโยบาย แต่งตัง้ ถอดถอน คณะอนุกรรมการ
และผูป้ ฏิบตั งิ านให้กบั คณะกรรมการ
9. แต่งตัง้ บุคคลทดแทนกรรมการทีอ่ อกก่อนวาระ
10. พิจารณาแต่งตั้งถอดถอน กรรมการผู้จัดการ รอง
กรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส รวมทัง้ อนุมตั ิ
อัตราเงินเดือนค่าตอบแทน หรือประโยชน์อนื่ ๆ แก่บคุ คลดังกล่าว
11. ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
ระดับสูงโดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็น
ผูพ้ จิ ารณาเสนอแนะ
12. พิจารณาอนุมตั งิ บเงินเดือน การขึน้ เงินเดือน โบนัส
ประจ�ำปีและผลประโยชน์อนื่ ของพนักงานบริษทั
13. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการ
บริหารเงินของบริษทั
14. จัดให้มเี ลขานุการบริษทั เพือ่ ช่วยดูแลกิจการต่างๆ ของ
คณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็น
ไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ
15. ก�ำหนดวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณทีด่ ที กี่ รรมการ
ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ิ
16. เปิดเผยการเป็นกรรมการ หรือการถือหุน้ หรือการมี
ส่วนได้เสียอย่างอืน่ ในธุรกรรมทีบ่ ริษทั ไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจ
โดยเปิดเผยเป็นการทัว่ ไปหรือเปิดเผยในการประชุมนัน้ ๆ
17. ด�ำเนินการอืน่ ใดเพือ่ ให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของบริษทั
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
บริษทั ถือเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญในฐานะกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างสม�่ำเสมอเพือ่ รับทราบและ
ร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการ
มีกำ� หนดการประชุมโดยปกติทกุ เดือน และอาจมีการประชุมวาระ
พิเศษเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดวาระการประชุม
ทีช่ ดั เจนไว้ลว่ งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้จัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าเฉลีย่ 5 วันท�ำการ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุม
แต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
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1.6 Being ready to attend the Board of Directors
meeting to make any decisions on the Company’s important
activities;
1.7 Being academically qualified and equipping with
proper experiences or being recognized for their high
potentialities and to be well-known;
1.8 Not being a person in the lists made by the
Stock Exchange of Thailand stating that such persons are
inappropriate to serve as an Executive according to
regulations of the Stock Exchange of Thailand;
1.9 Never be under any court or judgments
regarding convicting or violating to the Securities and
Exchange laws, laws governing the investment business,
securities brokering, or credit fanciers, or commercial banking
laws, or life or non-life insurance laws, or money laundering
laws, or any other financial laws of a similar nature, whether
Thai or foreign, in accused of committing wrongful
acts relating to trading in shares or the perpetration of
deceptions, embezzlement, or corruption;
1.10 Having no other impediments or impairments
to expressing opinions independently concerning the
operations of the Company
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
The authorities and duties of the Board of Directors
shall comply with the principles as specified in the Public
Company laws and the related rules and regulations of the
Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange
of Thailand. The Board of Directors shall be responsible in
overview as follows;
1. To hold the annually general shareholders meeting
within 4 months after the end of year. Unless there is
necessary, the Directors have to present in the meeting
in whole;
2. To determine the Company’s direction, policy
and strategy in compliance with the relevant rules and
regulations as well as those which were specified by the
resolution of the shareholders’ meeting;
3. To consider the long term business plan, corporate
strategy and annual Budget, annual financial statement,
annual report and other significant matters;
4. To specify the Company’ s key performance
indicator and monitor the performance of the Executives
to be in accordance with the specified business plan
continually;
5. To specify the scope of work, adjustment of
working system including reorganization;
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6. To appoint the auditor as recommended by the
Audit Committee and propose to the shareholders’ meeting;
7. To appoint the President and Senior Executives
as recommended by the Remuneration and Nomination
Committee;
8. To appoint, and remove member of the following
sub-committee and person being as operating officers
assigned by the Board of Directors as well as to specify
the policies for those sub-committees and the operating
officers;
9. To appoint the new Director in replacement of
the Director who resigns by rotation;
10. To appoint, and remove President, Senior
Executive Vice President and First Executive Vice President
including approval of salary or other remuneration and
benefits;
11. To evaluate the performance of President and
Senior Executive as recommended by the Nomination and
Remuneration Committee;
12. To approve the budget of salary, increase of
salary, annual bonus and other interests of the employees;
13. To approve the investment policy and financial
management policy of the Company;
14. To provide assignment of the Company Secretary
in order to supervise all business of the Board of Director
and to assist the Board of Director and the Company to
comply with the relevant laws and regulations;
15. To arrange the provision of the ethics for Directors,
management officers and employee as the internal guideline;
and
16. To disclose information regarding Directors and
director’s shareholding including stakeholding in any
transaction invested by the Company. This disclosure shall
be in general or in the meeting; and
17. To execute any action for achieving the
Company’s policies, targets and objectives.
The Meeting of Board of Directors
One of the important duties for acting as Directors
is to attend the Board of Directors meeting regularly for
the purpose of acknowledge and mutually making a decision
in connection with the Company’s business. The Board of
Directors’ meeting shall normally held on a monthly basis,
and extraordinary meetings may be held additionally as
necessary. In this regard, clear meeting agendas are
prepared in advance including the agenda to regularly
monitor operational performances. The Board’s Secretary
circulates the invitation letter together with the meeting
agendas and relevant documents on average 5 working
days in advance, so as to allow the Board members be
able to study all information before attending the meeting.
Normally each meeting lasts about 2 hours.
MFC Asset Management Public Company Limited
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ในการพิจารณาเรือ่ งต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ท�ำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้ นีใ้ นการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียง
หนึง่ เสียง โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/
หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก หนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
โดยในปี 2554 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมตาม
วาระปกติจ�ำนวน 13 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่าง
สม�ำ่ เสมอตลอดปี รวมทัง้ ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการโดย
ไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1-2 ครัง้ ต่อปี เมือ่ สิน้ สุดการ
ประชุม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายเลขานุการบริษทั และ
กฎหมาย ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการเป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำ
รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั ลงลายมือ
ชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองใน
วาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ กรรมการสามารถแสดง
ความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความ
ละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ

รายงานการประชุมทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ ฝ่าย
เลขานุการบริษทั และกฎหมาย โดยจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็ก
ทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพือ่
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และพร้อมทีจ่ ะให้คณะกรรมการ และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องตรวจสอบได้

ส�ำหรับรายละเอียดจ�ำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการตลอดปี 2554 แยกตามรายบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อคณะกรรมการ
นายณรงค์ชัย
นายเลอศักดิ์
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
พล.ต.อ. อดุลย์
นางญาใจ
นายโชคชัย
นายกริช
นายบุญชัย
นางสาวประภา
นายสุรพล
นายสุวิชญ
นายธีร์ภัทร
นายสุรเธียร

อัครเศรณี
จุลเทศ
ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
แสงสิงแก้ว
พัฒนสุขวสันต์
อักษรนันท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา
ปูรณโชติ
ขวัญใจธัญญา
โรจนวานิช
สูตะบุตร
จักรธรานนท์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน (ครั้ง) รวม
13
12
13
10
11
12
10
13
13
8
10
7
5
7
5

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
8
6
7
5

13/13
12/13
13/13
10/13
11/13
12/13
10/13
13/13
13/13
8/13
10/10
7/8
5/6
7/7
5/5

หมายเหตุ

(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 พ.ค. 54)
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 ก.ค. 54)
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 10 มิ.ย. 54)
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 3 พ.ค. 54)
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In consideration each agenda, Chairman of the Board
of Directors, as Chairman of the meeting, provides
opportunities for Directors to express their opinion
independently. The resolution of each agenda shall be
passed by a majority vote; provided that one Director shall
have one vote. The Directors shall be prohibited from
attending the meeting and/or voting in the agendas of
which they have interests or benefits. In case of tie vote,
the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
In 2011, the Board held 13 ordinary meetings which
were attended by board members regularly throughout the
year. In addition, the Board of Directors’ meeting without
the attendance of the executives was held 1-2 times per
year. Written minutes were produced at the end of the
meeting by the Secretary, served by the First Executive
Vice President of the Company Secretary and Legal Service
Department, and submitted to certify by the Chairman. The
certified minute shall be proposed for adopting by the
Directors in the 1st agenda of the next meeting.
Nevertheless, the Directors may express their opinions as
well as asking for amendment the minutes for more
completion and accuracy.
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The adopted minute and its attachments shall be
kept systematically as confidential document and in an
electronic form as the Company’s confidential documents
at the Company Secretary and Legal Service Department
for the benefit of Directors’ and stakeholders’ in search,
references and readiness for examinations.

The 2011 Board Meeting Attendance records of each individual member is presented in the accompanying table
Board Attendance Record
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

List of the Board of Directors
Mr. Narongchai Akrasanee
Mr. Lersuk
Chuladesa
Mr. Vatchara Tuntariyanond
Mr. Yongyuth Tariyo
Mr. Sadawut Taechaubol
Pol.Gen. Adul Sangsingkeo
Mrs. Yajai
Pattanasukwasun
Mr. Chokchai Aksaranan
Mr. Krit
Umpote
Mr. Boonchai Chokwatana
Ms. Prapa
Puranachote
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Mr. Suwit
Rojanavanich
Mr. Teepat
Sutabudra
Mr. Surathian Chakthranont

Attendance
13
12
13
10
11
12
10
13
13
8
10
7
5
7
5

Number
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10
8
6
7
5

Total
13/13
12/13
13/13
10/13
11/13
12/13
10/13
13/13
13/13
8/13
10/10
7/8
5/6
7/7
5/5

Remark

Since 3 Mar 11
Since 11 May 11
Since 11 Jul 11
Since 10 Jun 11
Until 3 May 11
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คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ช่วย
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษทั จ�ำนวน
5 คน และกรรมการผูจ้ ดั การ 1 คน โดยมีก�ำหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาทบทวน กลั่นกรอง
นโยบายและเรือ่ งส�ำคัญต่างๆ เพือ่ ให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการ หรือด�ำเนินการในเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเลขานุการ
บริษทั และกฎหมาย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 16 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละคน
ดังต่อไปนี้

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุม
จ�ำนวนครั้ง
ชื่อคณะกรรมการบริหาร
(ครั้ง)
ที่ประชุม
รวม
นายวัชรา
นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
นางญาใจ
นายสุรพล
นางสาวประภา

ตันตริยานนท์
ตะริโย
เตชะอุบล
พัฒนสุขวสันต์
ขวัญใจธัญญา
ปูรณโชติ

16
11
12
14
8
12

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากลัน่ กรองงานด้านนโยบาย ซึง่ รวมถึงแผนงาน
การบริหารความเสีย่ ง และงบประมาณ ฯลฯ รวมทัง้ ติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดตัง้ โครงการกองทุน
ต่างๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
3. พิจารณาและอนุมตั กิ ารกระท�ำและนิตกิ รรมใดทีไ่ ม่ใช่
เป็นเรือ่ งธุรกิจปกติของบริษทั ในวงเงินตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
ก�ำหนด (20 ล้านบาท)
4. ทบทวนผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ทีจ่ ดั ท�ำทุกเดือนก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั
5. พิจารณาการปรับเปลีย่ นระบบงาน การก�ำหนดขอบเขต
งานตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษทั
6. เรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

ล�ำดับ
1
2
3

16
16
16
16
8
12

16/16
11/16
12/16
14/16
8/8 (ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 11 พ.ค. 54)
12/12 (ด�ำรงต�ำแหน่งตัง้ แต่ 3 มี.ค. 54)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็น
กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องกับการก�ำกับดูแลกิจการ
(Good Corporate Governance) ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั มีจำ� นวน 3 ท่านโดยมีผอู้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการ
ภายในและเทคโนโลยีสาร สนเทศ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ คณะ
กรรมการตรวจสอบมีกำ� หนดการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรือมากกว่า
เมือ่ มีความจ�ำเป็น
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร 2 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั 4 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน ดังต่อไปนี้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเข้าร่วมประชุม
จ�ำนวนครั้ง
ชื่อคณะกรรมการบริหาร
(ครั้ง)
ที่ประชุม
รวม
นายโชคชัย
นายกริช
นายบุญชัย

อักษรนันท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา

13
14
11

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

14
14
14

13/14
14/14
11/14

หมายเหตุ

Annual Report 2011

Your Investment Partner

87

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

Executive Committee
The members of Executive Committee comprise of
5 Directors and another member is the Presidents. The
meeting of the Executive Committee shall be convenced
once a month in order to consider, revise and scrutinize
policy including other important matters to verify prior to
submit the same to the Board of Directors and to carry
out tasks assigned by the Board of Directors. The First
Executive Vice President of the Company Secretary and
Legal Service Department serves as the Secretary to the
Executive Committee.
In 2011, the meeting of Executive Committee was held in total of 16 meetings. The attendance details of the
Executive Committee’s members are as follows;
No.
1
2
3
4
5
6

List of the Executive Committee
Member
Mr. Vatchara 		 Tuntariyanond
Mr. Yongyuth Tariyo
Mr. Sadawut 		 Taechaubol
Mrs. Yajai 		 Pattanasukwasun
Mr. Surabhon
Kwunchaithunya
Ms. Prapa 		 Puranachote

Attendance Record
Attendance
Number
16
16
11
16
12
16
14
16
8
8
12
12

Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
1. To consider the Company’s policies, including
business plans, risk management plans and budget
etc., as well as ensure the compliance with the plan and
strategies set by the Board of Directors including rules
and regulations stipulated by the relevant governmental
authorities;
2. To consider and verify the setting up of funds,
as assigned by the Board of Directors;
3. To consider and verify any and juristic acts or
transactions which do not fall within the scope of normal
business of the Company within the financial budget set
by the Board of Directors (Baht 20 millions);
4. To review the operational performance against
monthly targeted budget before proposing to the Board of
Directors;
5. To review the change of operational system, the
scope of work, as well as the restructure of organization
before proposing to the Board of Directors; and
6. To consider any other businesses as assigned
by the Board of Directors.
No.
1
2
3

List of the Audit
Committee Directors
Mr. Chockchai Aksaranan
Mr. Krit 		 Umpote
Mr. Boonchai Chokwatana

Total
16/16
11/16
12/16
14/16
8/8
12/12

Remark

Since 11 May 11
Since 3 Mar 11

Audit Committee
In accordance with the Good Corporate Governance,
the Audit Committee of MFC Asset Management Plc. shall
be appointed by the Board of Directors. Each memberof
the Audit Committee is an Independent Director who meets
the qualification of the Stock Exchange of Thailand and
the Office of the Securities and Exchange Commission.
Currently, there are 3 members in the Audit Committee.
The Senior Vice President of the Internal and IT Audit
Department serves as the Secretary. The meeting of the
Audit Committee shall be held once a month or more as
deemed necessary.
In 2011 the Audit Committee held the meeting and
reported to the Board of Directors there were in totaling
14 meetings, 2 meetings with Executives and 4 meetings
with the auditor of the Company. The attendance details
of the Audit Committee’s members attending the meeting
are as follows;

Attendance Record
Attendance
Number
13
14
14
14
11
14

Total
13/14
14/14
11/14

Remark
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โดยในปี 2554 ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุป
ได้ดงั นี้
1. พิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของฝ่ายก�ำกับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน และรายงานการติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบ
2. สอบทานและดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
3. พิจารณารายงานงบการเงิน และเงินลงทุนของบริษทั
และบริษทั ย่อย
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีบริษทั โดยพิจารณาทัง้ ความเป็นอิสระและผลงานของ
ผูส้ อบบัญชี
5. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั
เข้าร่วม เพือ่ พิจารณาประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรองงบการเงิน
ของผูส้ อบบัญชี
6. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั เพือ่ หารือ ประเด็นต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั การประสานงานและความ
ร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหาร
ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและกองทุน
ภายใต้การจัดการของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน
เพียงพอ และเชือ่ ถือได้
2. ดูแลและสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดูแลและสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี และ
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วม อย่างน้อย
ปีละครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
6. จัดท�ำรายงานก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท โดยใน
รายงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ทีต่ ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
7. ในกรณีพน้ ต�ำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบ
อาจแจ้งเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบ
หมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การด�ำเนินการพิจารณา
การสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมถึงค่าตอบแทน
ของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ และบุคคลที่กรรมการ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ปัจจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
โดยในปี 2554 มีการประชุม 15 ครัง้ เพือ่ พิจารณาเรือ่ ง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจ�ำปี 2554 และ
การปรับเงินเดือนพนักงานประจ�ำปี 2555 ในภาพรวมทัง้ บริษทั
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การจ่ายเงินโบนัส
ประจ�ำปี 2554 และการปรับเงินเดือนประจ�ำปี 2555 ของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการอาวุโส ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาการจ่ายเงินชดเชยผูบ้ ริหารระดับสูง ก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
5. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ แทนกรรมการผูจ้ ดั การทีค่ รบวาระ

Annual Report 2011
The matters considered and done by the Audit
Committee in 2011 are as follows:
1. To consider and audit the operation of each
department including the compliance with rules and
regulations set forth by Internal and IT Audit Department
as well as report the result of such audit and provide
suggestion in connection therewith;
2. To review and ensure that there is an appropriate
internal control and audit system including the disclosure
of information being compliance with the laws and relevant
regulations;
3. To consider the financial statements and
investment budget of the Company and its subsidiary
companies;
4. To consider and propose the appointment and
remuneration of the Company’s auditor(s) to the extend
of the independence and performance of such auditor(s);
5. To meet with the auditor(s) without the
attendance of the Company’s Executives in order to consider
any matters in connection with the auditor’s approval of
the Company’s financial statements; and
6. To meet with the Company’s Executives in order
to consider any matters regarding the operation of the
Company and the cooperation between the Audit Committee
and the Executives.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
1. To verify and review financial report of the
Company and the funds under the Company’s management
to accuracy, ensure completion, accuracy, adequacy and
trustworthy disclosure;
2. To monitor and verify the effectiveness of the
internal control and internal auditing systems including to
consider the independence of the auditing unit as well as
to approve the appointment, transfer and dismissal of the
Head of Internal and IT Audit Department;
3. To ensure and verify the Company’s compliance
with the Securities and Exchange laws, and related
regulations set by the Stock Exchange of Thailand or laws
relating to the Company businesses;
4. To consider and propose the appointment and
remuneration of the Company’s auditors to the extend of
the independence and performance of such auditors and
to meet with the auditors without the attendance of the
Company’s Executives at least once a year;
5. To review the connected transaction or any other
transaction that may cause the conflict of interest in order
to comply with the rules and regulations prescribed by
laws;
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6. To provide the Corporate Governance report of
the Audit Committee, which shall have detail, at least,
according to a minimum standard set by the Stock Exchange
of Thailand or the Office of Securities and Exchange
Commission and publicise the said report in the Company’s
annual report;
7. In case of ceasing from his position before
retirement term, the Audit Committee members may report
a reason of those to the Stock Exchange of Thailand and
the Office of Securities and Exchange Commission; and
8. To execute any other actions assigned by the
Company’s Board of Directors and also approved by the
Audit Committee.
Nomination and Remuneration Committee:
The Nomination and Remuneration Committee
comprise of 3 Independent Directors. This committee shall
consider the nomination of Independent Directors, senior
officers including the remuneration of officers, Executives
and Directors as well as other persons worked for the
Company as assigned by the Board of Directors according
to the Good Corporate Governance Principle. Currently,
the First Senior Vice President of the Human Resource
Department serves as the Secretary.
In 2011, there were 15 meetings held to discuss
the following matters:
1. To consider the employee bonus payment for
2011 and salary adjustments for 2012 before proposing
the same to the Board for approval;
2. To evaluate and review performance, bonus
payment for 2011, and salary adjustments for 2012 for the
Senior Executives, which shall mean the President and the
First Executive Vice President before proposing to the
Board of Directors for approval;
3. To consider severence payment to be paid to
Senior Executives before proposing to the Board of Directors
for approval;
4. To review the changing of position of the Senior
Executives before proposing the same to the Board for
approval;
5. To nominate, recruit and propose qualified
candidates who should be appointed to act as the President
in replacement of the one who retired by rotation;
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6. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระเพือ่
เสนอให้คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 37 เดือนเมษายน 2554
7. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการทีล่ าออก
8. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และบุคคลทีค่ ณะ
กรรมการมอบหมายให้ปฎิบตั งิ าน
9. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการท�ำงาน
ตามสมรรถนะ (Competency) ของกรรมการผูจ้ ดั การ
10. พิจารณาการติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการตาม KPI เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
11. พิจารณาการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ซึง่ หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ตลอดจนเปิดเผยนโยบายและรายละเอียด
ของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ�ำปี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระหรือ
กรณีอนื่ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั แิ ล้วแต่กรณี
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผูท้ สี่ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ ของบริษทั ซึง่ หมายถึง รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธกี ารเกีย่ วกับการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ หมายถึง กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ
และกรรมการในชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบ
หมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ซึง่ หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
5. ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การให้ได้รบั ผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับ
ผลประกอบการของบริษทั ทัง้ นี้ อาจพิจารณาถึงระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
อนุมตั ิ
6. น�ำเสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา รวมทัง้ ดูแลให้บริษทั มีแผนสืบทอด
ต�ำแหน่งส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส รวมถึง
ในต�ำแหน่งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อธุรกิจของบริษทั
7. พิจารณากลัน่ กรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงาน
ในระดับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ หมายถึง กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
8. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผล
ประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
*“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง กรรมการผูจ้ ัดการ
ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหาร
รายที่สี่ทุกรายโดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หาก
ต�ำแหน่งนัน้ ไม่ได้อยูใ่ นระดับเดียวกันกับผูบ้ ริหารรายทีส่ ี่ ส�ำหรับ
บริษทั ถือว่าผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มีทงั้ หมด 11 ราย กล่าวคือ
กรรมการผูจ้ ดั การ (1), ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส (3), และ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ (7) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
** “ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความรวมถึงกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และได้รบั มอบหมาย
อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 คน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายให้ทำ� หน้าทีด่ แู ล
จัดการด้านการบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั เช่น ความเสีย่ งด้านการลงทุน การปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเสี่ยงด้าน
ชือ่ เสียงของบริษทั เป็นต้น โดยมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริหาร
ความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
ประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง และติดตามการบริหาร
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ประจ�ำปี 2554 ซึง่ พบว่าความเสีย่ งในทุกด้าน
อยูภ่ ายในกรอบทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนี้

Annual Report 2011
6. To nominate, recruit and propose qualified
candidates who should be appointed to act as the
Independent Directors in replacement of those who retired
by rotation before proposing the same to consideration of
the Board of Directors and the shareholder meeting at the
37th Annual General Meeting of shareholders on April 2011;
7. To nominate, recruit and propose qualified
candidates who should be appointed to act as Independent
Directors in replacement of those who resigned;
8. To consider remuneration to be paid to the
Directors of the Company as well as other persons assigned
by the Board of Directors;
9. To consider the regulations and procedure for
evaluating competency of the President;
10. To monitor working performance of the President
according to Key Performance Indicator according to
remarks of the Office of Securities and Exchange
Commission; and
11. To consider the appointment of the Secretary to
the Nomination and Remuneration Committee.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
1. To set policies and regulations regarding
Nomination and Remuneration of the Board of Directors
and Senior Executives, which shall mean the President,
Senior Executives Vice President and First Executive Vice
President;
2. To nominate, recruit, and propose qualified
candidates who should be appointed to act as the
Independent Directors in replacement of the directors who
retired by rotation or other reasons for submitting to the
consideration of the Board or shareholders as the case
maybe;
3. To nominate, recruit and propose qualified
candidates who should be appointed to act as President,
as well as advise the Board of Directors on the appointment
of other Senior Executives, which shall mean Senior
Executives Vice President and First Executive Vice
President, for submitting to the consideration of the Board;
4. To set policies, regulations, and procedures
concerning remuneration of Directors which shall mean the
Company’s directors, Independent Directors and other
committee members who works for the Company as
assigned directly by the Board of Directors. This shall
include the remuneration of the Senior Executives; President,
Senior Executives Vice President and First Executive Vice
President as well as other relevant benefits proposed to
the Board of Directors for approval;
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5. To evaluate the performance of the President in
order that the President shall be paid the remuneration
proper to his/her duties and responsibilities as well as to
be in line with the operational performance of the Company.
In this regard, the comparable positions in the same
business may also be considered. Such evaluation shall be
proposed to the Board of Directors for approval;
6. To propose the succession plan for the position
of the President to the Board of Directors for approval as
well as to ensure that the Company has the succession
plan for the position of other Senior Executives which shall
mean Senior Executives Vice President, and First Executive
Vice President and other position important to the
Company’s business;
7. To scrutinize and advise to the Board of Directors
regarding the appointment, relocation, recruitment and
dismissal of Senior Executives; President, Senior Executives
Vice President, and First Executive Vice President; and
8. To scrutinize the structure of remuneration and
other related benefits for employees before submitting the
same to the Board of Directors for approval.
*Senior Executives** means the President and
the first four positions of Executives following the President,
which also include up to the forth Executive in each level
as such but exclude the Accounting and Financial Manager
unless it would be in the same level as the said first four
position. The Company assumed that currently it has 11
Senior Executives, namely the President, 3 First Executive
Vice President, 7 Executive Vice President (as of 31
December 2011).
**Remuneration for Director shall mean the
members of all sub-committees appointed as authorised
the authorities, duties and responsibilities directly by the
Board of Directors.
Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of 3
Directors appointed and authorized to monitor and supervise
the risk management arising from the Company’s business
operation; such as, investment risk, operation risk, legal
risk and reputational risk etc., to which the Executive Vice
President of The Risk Management Department served the
as Secretary.
In 2011, the Risk Management Committee’s meeting
was held a total of 7 meetings for considering and
monitoring various risk managements for the year 2011,
and found that the Company’s risks in all aspect were
under the scope of specified framework as follows;
MFC Asset Management Public Company Limited
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1. ด้านกรอบ นโยบาย และแผนการบริหารความเสีย่ ง
ประกอบด้วย
		  พิจารณาปรับปรุงทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง และ Risk Manager ให้มคี วามเหมาะสม
และชัดเจนมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เห็นชอบให้นำ� เสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั
		  พิจารณาให้แนวทางและกลัน่ กรองกรอบนโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ทีเ่ หมาะสมแก่การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยครอบคลุมทัง้ ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ (Business Strategic Risk) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน
(Operational Risk) และความเสีย่ งด้านการลงทุน (Investment
Risk) ในการท�ำธุรกรรมด้านต่างๆ เพือ่ ให้บริษทั สามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสีย่ งทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ
		  พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนงาน และทรัพยากรที่
ใช้ในการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
2. ความเสีย่ งด้านการลงทุน (Investment Risk)
		 อนุมตั นิ โยบาย กรอบแนวทาง และเครือ่ งมือการบริหาร
ความเสีย่ งด้านการลงทุน (Investment Risk) และการปฏิบตั งิ าน
(Operational Risk) ให้มปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะและขนาด
ความเสีย่ งแต่ละด้านของธุรกรรมทีบ่ ริษทั ด�ำเนินการ ได้แก่
		  Risk Limit และหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดวงเงินลงทุน
ในตราสารหนีเ้ อกชน (ผูอ้ อกนิตบิ คุ คลไทย)
		  พิจารณากรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงของ
การออกกองทุนใหม่ (Product Risk Assessment)
		  พิจารณาความเสี่ยงและแนวทางด�ำเนินการของ
กองทุนเอนเนอร์จี ฟันด์
		 ติดตามและควบคุมความเสีย่ งของกองทุน (Investment
Risk) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับ
Risk Limit ทีก่ ำ� หนดไว้ โดยครอบคลุม
		  ความเสีย่ งด้านตลาด
		  ความเสีย่ งด้านเครดิต
		  ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
		 ติดตามดูแลให้มีการพัฒนาระบบงาน และเครื่องมือ
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ ติดตาม ประเมิน และควบคุมความเสีย่ ง
ของกองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั ได้แก่ ระบบงาน Fund
Performance และระบบควบคุมความเสี่ยงของกองทุน (Bond
Issuer Limit, Duration และ Credit Rating ของกองทุน และ FIF
VaR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
3. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operational Risk)
		 ติดตามดูแลความเสีย่ งด้านการปฏิบตั งิ าน (Operational
Risk) โดยให้มีการประเมินความเสี่ยงและก�ำหนดแนวทางแก้ไข
ความเสีย่ งของ 3 ระบบงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ระบบการจัดตัง้ กองทุน
ระบบการปฏิบัติในการรับลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และระบบการปฏิบตั ใิ นการ
ประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุน โดยครอบคลุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ดังนี้ ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน
สายบริหารกองทุน ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ฝ่าย Private
Wealth ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชา
สัมพันธ์ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
และฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยผลสรุปพบว่ามีประเด็น
ความเสีย่ งสูงอยูบ่ า้ งบางประเด็น ซึง่ ได้มกี ารก�ำหนดแนวทางและ
แผนการจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งไว้ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนิน
การแก้ไขเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
		 พิจารณาความเสีย่ งและมอบข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
		  การเปลีย่ นระบบซือ้ ขายหน่วยลงทุนและระบบทะเบียน
กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของบริษทั โดยขอให้เน้นความ
ส�ำคัญเรือ่ ง การรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูลบริษทั
รวมถึงประสิทธิภาพของระบบงานเป็นส�ำคัญ
		  ผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
Deloitte โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของฝ่าย IT
ควรด�ำเนินการจัดท�ำการบันทึกข้อมูลให้เป็นระบบและมีลายลักษณ์
อักษรทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้กรณีทมี่ คี นลาออกจะได้สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได้
		  ผลการแก้ไขปรับปรุงตามประเด็นข้อสังเกตของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งด�ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุง พร้อมรายงานว่าประเด็นใดบ้างที่แก้ไขแล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อย ประเด็นใดทีย่ งั อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง ซึง่ ต้องมัน่ ใจว่า
หากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เข้ามาตรวจสอบซ�ำ้ อีกครัง้ ประเด็นดังกล่าว
จะต้องไม่เกิดขึน้ อีก
4. ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management)
		 พิจารณาให้ความเห็นและควบคุมให้การด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management : BCM) ได้แก่
		  การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติ
งานส�ำรอง (Second Site) ที่ บริษทั เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ จาก Cold Site ไปเป็น Warm
Site โดยติดตัง้ และทดสอบระบบแล้วเสร็จภายในเดือนมิถนุ ายน
2554 ท�ำให้บริษทั สามารถกูค้ นื การปฏิบตั งิ านในการด�ำเนินธุรกรรม
หลักของหน่วยงานใน Critical Business Function ได้ตามปกติหลัง
จากเกิดเหตุภายในระยะเวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง
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1. Framework, policies and risk management plans
consist of the following;
		  To consider and adjust role and duties of the
Risk Management Committee and Risk Manager for more
appropriation and clearness before proposing to the Board
for approval;
		  To give a guidance and scrutinize the scope
of appropriate risk management policies for the Company’s
business operation, which covered all transaction risks;
business strategic risk, operational risk and investment risk,
for operating business appropriately with the least risk;
		  To approve strategies, working plans and
resource for risk management in accordance with the overall
risk management policies of the Company in either short
or long term;
2. Investment Risk
		 To approve policies, scope of guideline and
managing equipment for investment risk and operational
risk to be effective and proper to nature and size of risks
in each dimension of the Company’s transactions as follows;
		  Risk limit and regulations for specifying
investment amount in fixed income securities issued by
Thai juristic person;
 Considering the scope of product risk
assessment for establishment of new funds;
		  Considering risks and operation guideline of
Energy Fund;
		 To monitor and control investment risk of the
funds continually covered the following;
 Marketing risk
		  Credit risk
 Foreign exchange risk
		 To monitor the development of system and risk
management equipment as well as risks of funds under
the Company’s management including but not limited to
fund performance system, risk-limit system (Bond Issuer
Limit, Duration and Funds’ credit rating and FIF VaR);
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3. Operational Risk
		 To monitor the operational risk by exercising the
risk assessment and specifying resolution of the 3 risks of
working system namely; fund-setting up system, customer
reception system for protection a money-laundering and
funding terrorist related activities and risk assessment
system for investment, which cover 9 related departments,
such as, Financial Engineering Department-Fund Management
Division, Investment Planner Department, Private Wealth
Department, Business Support Department, Marketing
Corporation and Corporate PR Department, Compliance
Department, Risk Management Department and Information
Technology Department. Overall, it can be found that there
still have risk covering some matters which the guideline
and managing plans here been issued and assigned to
related department to solve and relieve the risk as such;
		 To consider risks and propose suggestion
regarding the following;
		  Change of investment unit purchasing system
and mutual fund and private fund system of the Company
with regard to a security registration of working system
and Company’s information as well as efficiency of working
system at the first priority;
		  Result of IT audit by which the committee
suggested that the managing flow of IT Department should
be recorded in systematic and written forms so that it can
be monitored and inspected in case of resignation of any
officer in department;
		  Outcome of adjustment according to the
remarks noted by the Securities and Exchange Commission
by ensuring the related departments have urgently adjusted
and reported the completion and also securing that the
remarks as such shall not be re-noted by the SEC;
4. Business Continuity Management
		 To approve and monitor the business operation
of the Company to be in line with business continuity
management policy as follows;
		  To improve and increase efficiency of the
Company’s second site at Metro-system Corporation Public
Company Limited, Srinakarin Road from cold site to warm
site. To do so, the Company has established and done a
test run for all system completely since June 2011, which,
in turn, enabled the Company be able to recover all critical
business function in emergency case to normal level within,
at least, 3 hours;
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		  การจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนบริหารความ
ต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) กรณีเหตุการณ์
น�ำ้ ท่วม ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ (ช่วงเดือน ต.ค. - พ.ย. 54) โดยให้
มีการจัดตัง้ และทดสอบ Third Site ของบริษทั ขึน้ ทีห่ มูบ่ า้ นนิชดา
แอท อิสเทิรน์ ซีบอร์ด อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพือ่ ให้มนั่ ใจได้
ว่าธุรกรรมหลักของบริษทั จะสามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนือ่ ง
ไม่หยุดชะงัก
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดกรอบกลยุทธ์ แนวทางและนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั
2. ก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ
ทีส่ ามารถสะท้อนและบรรลุตามกรอบ กลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุม
ทัว่ องค์กร
3. พิจารณาและอนุมตั แิ ผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารของ
ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
4. ติดตามและประเมินความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน
และแนวโน้มความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปัจจัยทัง้ ภายในและภาย
นอกในอนาคต
5. รายงานสถานะความเสีย่ ง และการจัดการความเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการด้ า นการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Corporate Governance Committee)

ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 คน ท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแล
ให้บริษทั ด�ำเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลทีด่ ขี อง
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุน โดยมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ายเลขานุการบริษทั และกฎหมาย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
โดยในปี 2554 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ มี กี ารประชุม 3 ครัง้ เพือ่ พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั ให้มคี วามครบถ้วนถูกต้องตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำ� เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบตั แิ ละเปิดเผยการปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าวในแบบ
แสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของ
บริษทั รวมทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวนหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั เพือ่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวบริษทั
จดทะเบียนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับแนวหน้า ดังนี้
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1. การทบทวนบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
		 พิ จ ารณาบทบาทอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทเทียบเคียงกับบริษัทหลัก
ทรัพย์ซงึ่ อยูใ่ นระดับ 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม ซึง่ จากการเปรียบ
เทียบแล้วพบว่าการก�ำหนดบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษทั อยูใ่ นเกณฑ์ใกล้เคียงกับบริษทั
จดทะเบียนในระดับแนวหน้า โดยแต่ละคณะกรรมการจะมี Charter
ที่ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่พึงมีครบถ้วน ทั้งนี้
เพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
2. พิจารณาและทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
		 พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
ของผูบ้ ริหารและพนักงานโดยได้เปรียบเทียบกับบริษทั หลักทรัพย์
ซึง่ อยูใ่ นระดับ 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรม ซึง่ จากการพิจารณาเปรียบ
เทียบแล้ว เห็นว่าบริษทั ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ จรรยาบรรณของผูบ้ ริหารและพนักงานทีใ่ ช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับแนวหน้า
ซึง่ ครอบคลุมประเด็นทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
		 1. จริยธรรมทางธุรกิจ
		 2. มาตรฐานการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและพนักงาน
		 3. จรรยาบรรณการจัดการลงทุน (Code of Ethics)
		 4. หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน
(Code of Ethics of Compliance Officer)
3. การส�ำรวจความเหมาะสมของคูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีใ่ ช้
งานอยูใ่ นปัจจุบนั
โดยพิจารณาเทียบเคียงกับกฎเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ก�ำหนดแล้ว เห็นว่าคูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั
สามารถใช้อ้างอิงเป็นจริยธรรมที่ดีให้พนักงานถือปฏิบัติและเป็น
แนวทางให้พนักงานได้ทราบและปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด โดยคลอบคลุมประเด็นทีส่ ำ� คัญทีพ่ งึ มีอย่างครบถ้วน
4. การพิจารณาก�ำหนดมาตรการป้องกันความผิดพลาดที่
เกิดจากการปฏิบตั งิ าน
พิจารณาทบทวนมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ก�ำหนดไว้เพิ่ม
เติม กล่าวคือ การพิจารณาลงโทษทางวินัย การแก้ไขข้อบังคับ
พนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด การปรับปรุงด้าน
กระบวนการท�ำงานให้มคี วามรัดกุมตรวจสอบได้ และการส่งเสริม
วัฒนธรรมในการปฏิบตั งิ านให้ถกู ต้องตามกฎหมาย (Compliance
Culture) แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน โดยได้กำ� ชับให้มกี ารรวบรวมกฎระเบียบ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไว้ดว้ ยกัน และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา
รวมทัง้ ให้กำ� หนดเป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการให้การ
อบรมกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการท�ำงานให้แก่พนักงานของบริษทั
อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงตรวจสอบว่าพนักงานได้รบั ทราบถึงกฎเกณฑ์
อย่างทัว่ ถึง และถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
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To provide the readiness of business continuity
plan for emergency cases, particularly flooding within,
around Bangkok area by establishing and test-run the
Company’s third site at Nichada at Eastern Seaboard Village,
Sriraja District, Chonburi Province (during October November 2011) to ensure that the Company’s critical
business function shall be continued conveniently.
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities
1. To review and determine the Company’s risk
management strategies, guidelines and policies;
2. To set the direction of operational risk
management, which reflect the nature of the organization
and achieves as the strategic framework set forth throughout
the organization;
3. To review and approve risk management
strategies and operation plans of the Risk Management
Department;
4. To monitor and assess current risks to the
Company and the possible future risk that may arise from
both internal and external factors; and
5. To report the risk status and the risk management
to the Board of Directors.


Good Corporate Governance Committee

There are 4 members in this committee 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
Senior Vice President of the Company Secretary and Legal
Service Department is assigned to act as the Committee’s
Secretary.
In 2011, the Good Corporate Governance Committee’s
meeting was held 3 times in total for revising the Corporate
Governance Policies of the Company to be complete and
accurate as the Good Corporate Governance Principle
stipulated by the Stock Exchange of Thailand and proposing
the same to the Board for approval. The approved policies
were became a practical guideline of the Company and
were publicized in the 56-1 form together with provided
in the Company’s annual report. Additionally, the Committee
also reviewed all regulation related to the Good Corporate
Governance of the Company to ensure that they are in
the same standard with the other leading listed companies,
which involved with the following;
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1. Revision of Role, Authorities and Duties of
Directors and Other Sub-Committee
		 To revise of role, authorities and duties of the
Directors and the other Company’s sub-committees by
comparing to the top-3 securities companies of the same
industry, which can be found that the specified role,
authorities and duties of the Director and other Company’s
sub-committees are similar to of the leading listed companies
reflecting by each committee having its own charter for
stipulating its appropriate authorities, duties and
responsibilities to ensure that the Company’s business can
be run with accurate, transparent and examinable.
2. Consideration and Revision of Business Ethics
of Executives and Employees
		 To consider and revise business ethics of the
Executives and employees by comparing to the top-3
securities companies of the same industry, which can be
found that currently the specified business ethic of the
Company for its Executives and employees are appropriate
and in the same standard of the leading listed companies,
which covered the following critical topics;
		 1. Business ethics;
		 2. Code of conduct for Executives and
employees;
		 3. Code of ethics for investment management;
		 4. Code of ethics of compliance officer;
3. Survey of Appropriation in Current Operational
Guideline
Comparing to the regulations set by the Office of
SEC, the current operational guideline of the Company
covers all critical matter, as required, and is able to be as
a good ethic for employees and to be a guideline for them
to aware and act in accordance with the laws;
4. Specification of Operational Error-Protected
Strategies
To revising strategies specified by the Management
Committee additionally by considering disciplinary
punishment, amending rule of employment in part of
wrongful acts, adjusting working process to be cautious
and examinable and encouraging compliance culture of the
officers to be in line with the laws, which reflected by
ensuring the collection of all relevant regulations, updating
the same to be current, assigning responsible department
to train work-related regulations to the Company’s officers
frequently and examining that all officer is aware and
strictly comply with those regulations.
MFC Asset Management Public Company Limited
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำ� แนะน�ำ และดูแลให้การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับ
ดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดท�ำแผนปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ พิจารณาปรับปรุงให้เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามเกณฑ์ขององค์กรการก�ำกับ
ดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
6. ปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรมีจติ ส�ำนึก
ในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าว และ
ให้ความร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับ
ดูแลทีด่ ขี องบริษทั โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ชัน้ น�ำ
ในระดับสากล รวมทัง้ โครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจน
พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับ
ข้อบังคับของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ ให้มกี ารพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษทั ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางรจิตพร มนะเวส ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั โดย
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ดูแลให้บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
3. จัดการประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
และประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับก�ำหนด
จัดท�ำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มกี าร
ปฏิบตั ิ ตามมติคณะกรรมการหรือมติผถู้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อ
หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ำกับดูแลที่
เกีย่ วข้อง
6. ส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบ
หมาย
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถและศักยภาพโดยสนับสนุนให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมในการอบรมหลักสูตร
Directors Certification Program (“DCP”), หลักสูตร Directors
Accreditation Programs (“DAP”) และหลักสูตร Audit Committee
Program (“ACP”) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (Thai Institute of Directors Association, “IOD”) ปัจจุบนั
มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว
ข้างต้นดังนี้
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Scope, Authories, Duties and Responsibilities
1. To set the scope and policy of Good Corporate
Governance of the Company and propose to the Board of
Directors;
2. To advise and supervise the operation of the
Board of Directors and sub-committee according to the
regulations of the relevant regulatory authorities;
3. To supervise the Management Committee to
operate its business as stipulated in regulations of the
relevant regulator.
4. To analyze, revise and prepare the improvement
plan for current management system to comply with the
Good Corporate Governance Principle specified by the
related regulatory authorities;
5. To examine and monitor the compliance with
Corporate Governance Principles by relevant departments;
6. To encourage the employees to recognize, and
aware of the Good Corporate Governance Principles as
well as to cooperate with the Company in order that the
Company is able to comply with the Good Corporate
Governance Principles constantly; and
7. To study, develop and revise Good Corporate
Governance practices of the company by comparing with
leading international companies including the structure, duty
and responsibility. In addition, if there are any changes
regarding the rules and regulations of the Board of Directors
and sub committees, they also consider, revise and propose
the suggestion on those changes to the Board of Directors.
This is to continually improve for applying in adjustment
of the Company’s Corporate Governance system.
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The Company Secretary

The Board of Directors has appointed Mrs. Rachitporn
Manawes, First Executive Vice President, to act as the
Company Secretary. The duties and responsibilities shall
be as follows;
1. To advise the Board of Directors regarding the
related laws, rules and regulations;
2. To supervise the Company to comply with the
laws, Article of Associate, relevant regulations and Good
Corporate Governance Principle;
3. To organize the Board of Directors’ meeting, the
annual general meeting of shareholders meeting and the
extraordinary meeting of shareholders as required by laws
and the Article of Associate as well as to record and keep
the minutes of the said meetings including monitoring the
relevant parties to efficiently comply with the said
resolutions of those meetings;
4. To supervise the disclosure of information and
electronic filing to the relevant regulatory authorities;
5. To liase and communicate with the shareholders
and the relevant regulatory authorities;
6. To encourage the new Directors to attend the
training course and give information, which are useful for
rendering their service; and
7. To act any business as assigned by the Board
of Directors.
The Company’s encourages Directors and Executives
to be knowledgeable and capable individuals by encouraging
Directors and Senior Dxecutives in the Company to enroll
in the Directors Certification Program (DCP), Directors
Accreditation Program (DAP) and Audit Committee Program
(ACP), organized by the Thai Institute of Directors
Association. Currently, the Directors and Senior Executives
who have completed the above programs are:
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ชื่อ-สกุล
1. นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
3. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
4.
5.
6.
7.
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นายยงยุทธ
นายสดาวุธ
นางญาใจ
นายโชคชัย

ตะริโย
เตชะอุบล
พัฒนสุขวสันต์
อักษรนันท์

8. นายกริช

อัมโภชน์

9. นายบุญชัย

โชควัฒนา

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ปูรณโชติ
ขวัญใจธัญญา
สูตะบุตร
จินตนเสรี
อัศวินวิจิตร
บรรพโต

นางสาวประภา
นายสุรพล
นายธีร์ภัทร
นายเสรี
นายกรพจน์
นางพัณณรัชต์

16. นางรจิตพร

มนะเวส

17. นายทอมมี่

เตชะอุบล

18. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 3 พ.ค. 54)
19. นายสุนทร พจน์ธนมาศ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 8 ก.ย. 54)
20. นางโศภิดา ลู่วีระพันธ์
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 1 ก.ค. 54)
21. นางอภิรติ ชัยรัตน์
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ส.ค. 54)

ต�ำแหน่ง
DCP รุ่นที่
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
28/2003
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
43/2004
กรรมการ
Refresh
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1/2008
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
0/2002
และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
68/2005
และกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการ
148/2011
กรรมการ และกรรมการบริหาร
44/2004
กรรมการ
148/2011
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
65/2005
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
134/2010
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(Fund Management)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
CSP 4/2003
และเลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(Business Development Division)
กรรมการและประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 49/2004
บริหารทั่วไป
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(Private Equity)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(Financial Engineering Department)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

DAP รุ่นที่
5/2003
63/2007
94/2007

ACP รุ่นที่
-

91/2011
66/2007
50/2006

4/2005
22/2008

-

AACP 3/2010

3/2003

-

14/2004
72/2008
44/2005

-

43/2005

EMT 2/2006

88/2011

-

27/2004

6/2005

-

-

44/2005

-

41/2005

-
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Name
1. Mr. Narongchai Akrasanee
2. Mr. Lersuk Chuladesa
3. Mr. Vachara Tuntariyanond
4.
5.
6.
7.

Mr. Yongyuth Tariyo
Mr. Sadawut Taechaubol
Mrs. Yajai Pattanasukwasun
Mr. Chokchai Aksaranan

8. Mr. Krit Umpote
9. Mr. Boonchai Chokwatana
10.
11.
12.
13.

Miss Prapa Puranachote
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Mr. Teepat Sutabutra
Mr. Seri Chintanaseri

14. Mr. Goanpot Asvinvichit
15. Mrs. Pannarat Bhanpato
16. Mrs. Rachitporn Manawes
17. Mr. Tommy Taechaubol
18. Mr. Surathian Chakthranont
(Until 3 May 2011)
19. Mr. Soontorn Pojthanamas
(Until 8 Sep 2011)
20. Mrs. Sopida Luveeraphan
(Until 1 Jul 2011)
21. Mrs. Apirati Chairat
(Until 19 Aug 2011)
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Position

DCP
-

Chairman
Director
Director and Chairman of the
Executive Committee
Director and Ex. com member
28/2003
Director and Ex. com member
Director and Ex. com member
43/2004
Director and Chairman of the
Refresh 1/2008
Audit Committee
Director, member of Audit
0/2002
Committee and Nomination and
Remuneration Committee
Director, member of Audit
68/2005
Committee and Nomination and
Remuneration Committee
President
148/2011
Director and Ex. com member
44/2004
Director
148/2011
Advisor to the Board of
65/2005
Directors
Advisor to the Board of
134/2010
Directors
First Executive Vice President
(Fund Management)
First Executive Vice President
CSP 4/2003
and Company Secretary
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DAP
5/2003
63/2007
94/2007

ACP
-

91/2011
66/2007
50/2006

4/2005
22/2008

-

AACP
3/2010

3/2003

-

14/2004
-

-

72/2008

-

44/2005

-

43/2005

EMT
2/2006

Executive Vice President
(Business Development Division)
Director and Chairman of the
Risk Management Committee

-

88/2011

-

-

27/2004

6/2005

Senior Executive Vice President
(Operation and General
Administration)
First Executive Vice President
(Private Equity Department)
Executive Vice President
(Financial Engineering
Department)

49/2004

-

-

-

44/2005

-

-

41/2005

-
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3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ เพือ่ ควบคุมให้การด�ำเนินงานทุกด้าน ไม่วา่
จะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการด�ำเนินงาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ และช่วยลดความ
เสีย่ งหรือความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร
วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสีย่ งทีบ่ ริษทั ก�ำหนดไว้มดี งั นี้
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ� เนินการประเมินระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 5 ส่วน ได้แก่
องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
และระบบการติดตาม
การรายงานทางการเงิน
1. มี ก ารรายงานผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นการเงิ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำ
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับฝ่ายจัดการ ผูส้ อบ
บัญชีและผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตรวจสอบภายกิจการในท�ำการสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงินอื่นๆ ให้มีความถูกต้องและ
เพียงพอก่อนเผยแพร่ออกสูส่ าธารณชน
3. คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เปิดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และการจัดการความเสีย่ งไว้ในรายงานประจ�ำปี
การบริหารความเสีย่ ง
1. จัดให้มโี ครงสร้างองค์กรทีม่ กี ารแบ่งแยกงานและหน้าที่
อย่างเหมาะสม ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยแบ่งงานของบริษทั ออกเป็น 6 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สายกลยุทธ์
องค์กร สายการขายและการตลาด สายการตลาดกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ สายพัฒนาธุรกิจ สายบริหารกองทุน สายปฏิบตั กิ ารและ
บริหารทัว่ ไป ทัง้ นี้ จะมีหน่วยงานกลางทีด่ แู ลในด้านการควบคุม
ภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรง
กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบสอบทานและถ่วงดุล
(Check and Balance) ทีเ่ หมาะสม
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2. มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment Policy
Committee) ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์การลงทุน
ในภาพรวม และแนวทางหรือทิศทางในการลงทุนในตราสารประเภท
ต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมในการบริหารกองทุนต่างๆ
3. จัดท�ำขัน้ ตอนการท�ำงาน (Work Flow) และคูม่ อื ปฏิบตั ิ
งาน (Work Manual) ซึง่ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
ทุกขัน้ ตอน
4. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึน้ อยูเ่ สมอ
5. ฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั ิ
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้ จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย
ข้อก�ำหนด และจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องแก่พนักงาน เพือ่ ให้พนักงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
6. มีการวางมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ลว่ งหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่วา่ จะ
เป็นผู้บริหารคนส�ำคัญ หรือพนักงานในคราวละจ�ำนวนมากๆ
พร้อมๆ กัน เนือ่ งจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบตั เิ หตุไว้
ดังนี้
		 6.1 มุง่ เน้นการสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี การให้
ค่าตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี การปลูกฝังคุณธรรมความ
ซือ่ สัตย์ ความมีวนิ ยั การสร้างจิตส�ำนึกและทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์กร
ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมและพัฒนาการท�ำงานเป็นทีม
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกย้ายสับเปลี่ยน
พนักงานเพือ่ ให้เรียนรูง้ านหลายๆ ด้านและพร้อมทีจ่ ะท�ำงานทดแทน
กันได้
		 6.2 บริษัทได้วางกฎระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการลา
ออกไว้วา่ หากพนักงานประสงค์ จะลาออกจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ทีบ่ ริษทั ได้กำ� หนดไว้ บริษทั อาจพิจารณาไม่จา่ ยเงินกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพในส่วนทีบ่ ริษทั สมทบให้กบั พนักงาน
		 6.3 ในกรณีทบี่ ริษทั จัดกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ต้องมีการเดิน
ทางไกล บริษทั จะกระจายพนักงานทีอ่ ยูใ่ นส่วนงานเดียวกันให้อยูใ่ น
เทีย่ วการเดินทางทีต่ า่ งกันหรือพาหนะคนละคันเพือ่ เป็นการกระจาย
ความเสีย่ ง
		 6.4 ในกรณีทเี่ กิดปัญหาขึน้ บริษทั มีมาตรการแก้ปญ
ั หา
ดังนี้
			 1) บริษัทจะโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์
จากหน่วยงานอืน่ มาท�ำงานทีจ่ ำ� เป็นและเร่งด่วนแทนพนักงานเดิม
โดยทันที
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3. Internal Control and Risk Management

The Company recognizes the important role of the
internal control and risk management system in supervising
all aspects of work, including human resource, operation
and information technology to be effective, lawful, in line
with goals, and reducing risk or losses that may occur
from internal and external factors.
The practice procedures regarding the internal
control and risk management as stipulated by the Company
are as follows;
Internal Control
The Board of Directors and the Management
Committee jointly evaluated the internal control system of
the Company in 5 material aspects; organization and
environment, risk management, executive management
control, information and communication system including
monitoring system.
Financial Report
1. Providing the financial performance report to the
Board of Directors, Executive Committee and Audit
Committee regularly;
2. The Audit Committee, the Management Committee,
the auditor and the Senior Vice Presidentof the Internal
Audit and IT Department shall jointly verify that the interim
financial statement or other financial report are true and
accurate before publishing to the public;
3. The Board of Directors represented by the Audit
Committee shall disclose the report of financial statement
review; compliance of regulations; and the risk management
in the annual report.
Risk Management
1. Providing the separation between work and duty
in the structure of organization properly and independently
and dividing into 6 main divisions namely; Corporate
Strategy Division, Sale and Marketing Division, Provident
Fund Division, Business Development Division, Fund
Management Division, Operation and General Administration
Division. Therefore there are 2 departments as the center
unit for internal controlling and monitoring; Internal and IT
Audit Department and Compliance Department, which shall
directly report to the Audit Committee for proper check
and balance;
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2. Establishing the Investment Policy Committee to
be obliged to consider and set the policies, overall
investment strategies and guideline or direction of investing
in various instrument to be proper for fund management;
3. Preparing the work flow and work manual which
always update regularly. This is to ensure that all operation
shall be accurate and meet all requirements;
4. Reviewing, improving and developing all working
systems to be regularly efficient and convenient for working;
5. Training the employees to have proper knowledge
and skill for assigned work as well as organizing course
relating to law, regulation and related ethics for the
employees for their correct application of knowledge,
understanding and acknowledgement of related regulations;
6. Setting the following measurements of business
continuity management for supporting risk of business
recession caused by unforeseen situation such as loss of
human resource whether the key Executive officer or many
employees at the same time by resigning of employees as
a team or by accident;
		 6.1 focusing on creating good working
environment such as arranging motivational salary and good
welfare, cultivating moral, honesty, discipline as well as
establishing the awareness and positive attitude towards
organization, customers and colleagues including promoting
and developing teamwork spirit, assisting each other and
also rotating the employees for expanding their skill in
various aspect and for replacement;
		 6.2 The Company laid down the rules of
resigning that any employee, who desires to resign, shall
inform the Company at least one month in advance. If
such employee does not comply with this rule, the Company
would consider not paying the contribution of provident
fund in part of the Company to such employee;
		 6.3 In order to risk diversification, in case where
the Company holds any activity which needs to travel, the
Company shall distribute the employees who are in the
same department by allocating them to travel in different
trip or vehicle;
		 6.4 In case where there is any problem, the
Company shall have the resolution procedure as follows;
			 1) The Company shall immediately rotate
the experienced employee from other departments to work
in replacement of the vacated employee;
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			 2) บริษัทจะรับพนักงานใหม่แทนพนักงานเดิม
อย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมทีบ่ ริษทั มีอยู่ หรือผ่าน
บริษทั จัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร
			 3) งานใดที่บริษัทไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเอง
เนือ่ งจากมิได้มกี ารก�ำหนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วข้องว่าเป็นหน้าทีข่ อง
บริษทั จัดการ บริษทั ก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ด�ำเนิน
การแทน
7. มีการก�ำหนดกฎ ระเบียบ วินยั ข้อบังคับให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การท�ำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิด
การทุจริตอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยได้จดั ท�ำเป็น
คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Compliance Manual) และข้อบังคับเกีย่ วกับ
การท�ำงานให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ
8. จัดให้มฝี า่ ยบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีค่ วบคุมดูแลเกีย่ ว
กับการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยเฉพาะ ซึง่ แบ่งหน้าทีใ่ นการ
ควบคุมภายในของบริษทั ออกจากฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านและ
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน
9. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์
โดยบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายรักษาความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
ดังนี้
		 9.1 การแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าที่ (Segregation of
Duties)
		 9.2 การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการ
ป้องกันความเสียหาย (Physical Security)
		 9.3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอม
พิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)
		 9.4 การควบคุมการพัฒนา หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงระบบ
งานคอมพิวเตอร์ (Change Management)
		 9.5 การส�ำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และการ
เตรียมพร้อมกรณีฉกุ เฉิน (Backup and IT Continuity Plan)
		 9.6 การควบคุมการปฏิบตั งิ านประจ�ำด้านคอมพิวเตอร์
(Computer Operation)
		 9.7 การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสาร
สนเทศจากผูใ้ ห้บริการรายอืน่ (IT Outsourcing)
10. จัดท�ำแผนป้องกันและระงับอุบัติภัยส�ำหรับทุกหน่วย
งานของบริษทั

การตรวจสอบความเสี่ยง

1. มีคณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทีส่ อบทานระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการเงิน ดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. มีฝา่ ยตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายก�ำกับดูแลปฏิบตั งิ าน และฝ่ายบริหารความเสีย่ ง ท�ำหน้าทีต่ รวจ
สอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการแก่
ลูกค้า การปฏิบตั กิ ารกองทุน บัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์
การบริหารงาน การลงทุนและการด�ำเนินงานของบริษัทโดยรวม
อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ทีก่ ำ� หนดทัง้ ของหน่วยงานราชการ และของบริษทั ตลอดจนด�ำเนิน
การประเมิน/วัดความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ น�ำเสนอแนวทาง
ในการบริหารจัดการและป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจขึน้ พร้อมทัง้ พัฒนา
ระบบงานเพือ่ ส่งสัญญาณเตือน (Early warning system) กรณีที่
ความเสีย่ งมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยจะมีการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ความเสีย่ งทัง้ ระดับบริษทั และระดับกองทุน เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและผูเ้ กีย่ วข้องอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงฝ่ายตรวจ
สอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะท�ำการรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อกรรมการผูจ้ ดั การและคณะกรรมการตรวจสอบ
ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ
กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั
ในปี 2554 จากเหตุการณ์อทุ กภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
บริษทั ได้เตรียมการด้านแผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) ซึ่งได้มีการติดตาม วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์น�้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการเตรียมการด้าน
พนักงานและศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรอง โดยมีการทบทวนแผนบริหาร
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจของทุกส่วนงาน และประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจในการปฏิบตั งิ านหากปรากฏเหตุการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึน้ ทัง้ นี้
มีการใช้นโยบายสลับกันมาปฏิบตั งิ านทีบ่ ริษทั การรวมพลพนักงาน
ในส่วน Critical Business Unit ให้เข้ามาพักทีบ่ ริเวณใกล้เคียงกับ
ส�ำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา ตลอดจนการให้การสนับสนุน จัดตัง้ และทดสอบการ
ปฏิบตั งิ านทีศ่ นู ย์ปฏิบตั งิ านส�ำรองอีกแห่ง (Third Site) ในหมูบ่ า้ น
นิชดา แอท อิสเทิรน์ ซีบอร์ด (Nichada at Eastern Seaboard)
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รองรับกรณีหากศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรอง
ที่ 2 (Second Site) ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าปฏิบตั งิ านได้ เพือ่
ให้มนั่ ใจได้วา่ ธุรกรรมหลักของบริษทั จะสามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่าง
ต่อเนือ่ งไม่หยุดชะงัก และไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของ
บริษทั ’
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			 2) The Company shall recruit the new
employee in replacement of the vacant position urgently
by selecting from the existing application or recruitment
companies or publishing recruiting announcement;
			 3) The Company may hire the outsource
service provider to do any work for it; provided that such
work is not necessary to operate by the Company itself
as not stipulated in the relevant regulation of management
company;
7. Avoiding any fraud which may cause the damage
to the Company, the Company has stipulated regulations,
discipline and rules by prepared in form of the Compliance
Manual and work rule for the Executive officers and
employees to acknowledge and practice. The Executive
officers and the employees shall comply with such rule
and regulation in order to operate their work accurately.
8. The Risk Management Department was especially
set to monitor and supervise the risk management to the
Company. This department was segregated its duties of
internal control from the Compliance Department and
Internal and IT Audit Department;
9. Protecting and resolving the problems of computer
system, the Company specified the measurement as security
policies for information as follows;
		 9.1 Segregation of Duties;
		 9.2 Physical Security;
		 9.3 Information and Network Security;
		 9.4 Change management;
		 9.5 Backup and IT continuity plan;
		 9.6 Computer operation management;
		 9.7 IT outsourcing management
10. Preparing the accidental protection and suspension
plan for every department of the Company.

The Risk Based Audit

1. The Audit Committee is obliged to verify the
internal audit and controlling system, prepare financial
report, supervise and monitor all operation to comply with
rule and regulation as well as disclosing the related
transaction or any conflict of interest transaction.
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2. The Internal and IT Audit Department, the
Compliance Department and the Risk Management
Department shall be obliged to audit and verify the operation
in all aspects such as customer service, fund operation,
account and finance, computer system, management,
investment and overall operation of the Company regularly.
They also control all operation to comply with rule and
regulation as specified by relevant government agencies
or the Company as well as assessing risk of all departments
and propose the guideline of managing and protecting risk
which may occur, including the development of early warning
system. In case where the risk may incline, the Company
shall prepare the risk assessment report both in the
Company level and the fund level and propose to the Audit
Committee and relevant parties. Furthermore the Internal
and IT Audit Department shall propose the auditing report
to the President and also the Audit Committee as soon as
there will be any situation which may damage to the
Company or the fund under its management.
In 2011, there was a disturbance due to flooding
crisis happened around Bangkok area. The Company has
prepared the business continuity plan, which followed,
assessed and evaluated the flooding crisis closely for
supporting either human resources or reserved working
site. By the said plan, the Company has reviewed the
business continuity plan of every unit and also organized
the meeting for rehearsal understanding of operation in
case of emergency. The Company has enabled the switching
policy between working officers in charge at the office,
aggregating officers of critical business units to reside at
the place closed to the office for readiness as well as
supporting to establish and test-run the operation at third
site located at ‘Nichada at Eastern Seaboard’, Sriraja District,
Chonburi Province, to support in case where the second
site of the Company is unable to operate in order to ensure
that critical business functions of the Company shall
successively operation without any inconvenience and no
any effect to the Company’s stakeholders.
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4. จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษทั ได้จดั ท�ำข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน คูม่ อื การปฏิบตั ิ
งาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และกฎระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
นอกเหนือจากคู่มือที่จัดท�ำโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
ทรัพย์ ซึง่ ได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
และจรรยาบรรณและหลักปฏิบตั วิ ชิ าชีพการวิเคราะห์ และการจัด
การลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้พนักงานบริษัท
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริต และ
เที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ ว
ข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงทีจ่ ะถือปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
และติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ รวมทัง้ ได้มี
การก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ในกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืนหรือละเลยไม่
ปฏิบตั ติ าม
ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10
ประการ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ทุกคนยึดถือตลอด
เวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10
ประการ ได้แก่
(1) ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Integrity) ในการปฏิบตั งิ าน
พนักงานต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จริยธรรม ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขดั ต่อกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลักความส�ำคัญและประโยชน์
อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษทั
(2) ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยัน
หมัน่ เพียร (Skill, care and diligence) พนักงานทุกคนต้องใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีเ้ พือ่
ประโยชน์สงู สุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
(3) หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice)
พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
ซึง่ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่
เกีย่ วข้อง
(4) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Information about
customers) ในการให้บริการแก่ลกู ค้า พนักงานต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุ
ประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้คำ� แนะน�ำในบริการแต่ละประเภท
ให้แก่ลกู ค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า
(5) ข้อมูลส�ำหรับลูกค้า (Information for customers)
ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำ� แนะน�ำหรือกระท�ำการใดๆ เพือ่ ประโยชน์
ของลูกค้า บริษทั จะต้องมีขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและ
เสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษทั จะต้องให้มกี ารจัดเก็บ
ข้อมูล เอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นหลักฐานสนับสนุนใน
การกระท�ำใดๆ ว่ามีความชัดเจน และโปร่งใส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of
interest) ในการด�ำเนินการใดๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของ
การไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้
สงสัยได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะเกิดขึ้น
โดยไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ บริษทั จะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดย
เคร่งครัด
(7) การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า (Customer
assets) ในกรณีทตี่ อ้ งจัดเก็บทรัพย์สนิ ของลูกค้า บริษทั จะจัดเก็บ
รักษาทรัพย์สนิ ไว้ในสถานทีท่ ปี่ ลอดภัย มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม อีกทัง้ มีการแยกทรัพย์สนิ ของลูกค้าออก
จากทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยสามารถระบุทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นของลูกค้า
แต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนระหว่างผูบ้ นั ทึกข้อมูล
กับผูจ้ ดั เก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่าง
สม�ำ่ เสมอ
(8) เงินทุน (Financial resources) บริษทั ในฐานะบริษทั
จัดการลงทุนมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการด�ำรงสภาพคล่อง
ทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมเพียงพอทีจ่ ะรับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการลงทุน
และไม่กอ่ ภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน
ส�ำหรับการบริหารเงินทุนของบริษัท บริษัทจะต้องด�ำรง
สภาพคล่องทางการเงินทีเ่ พียงพอทีจ่ ะรับภาระผูกพันจากการด�ำเนิน
ธุรกิจ การลงทุน ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และจัดให้มเี งินทุนและ
การบริหารเงินทุนทีด่ ี
(9) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal
organization) บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการ
บริหารงานภายในของบริษทั ทีด่ ี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และ
การมอบหมายงานทีช่ ดั เจน นอกจากนีย้ งั ต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรม
และการก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้
(10) ความสัมพันธ์กบั องค์กรก�ำกับดูแล (Relations with
regulators) บริษทั ให้ความร่วมมือต่อองค์กรก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
และในกรณีทคี่ าดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชีแ้ จงใดๆ บริษทั จะ
รายงานต่อองค์กรก�ำกับดูแลในทันที
หลักการดังกล่าวข้างต้นได้ก�ำหนดไว้สำ� หรับพนักงานของ
บริษทั ทุกคน เพือ่ ใช้ใน การปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการนีร้ วม
ทัง้ ระเบียบ กฎเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดโดยองค์กรก�ำกับดูแล เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ได้กำ� หนดหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ดูแลการปฏิบตั งิ าน (Code of Ethics of Compliance Officer) ไว้
ดังนี้
1. ต้องตัง้ มัน่ อยูใ่ นความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีศลี ธรรม ปราศ
จากอคติสว่ นตัว และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความขยันหมัน่ เพียร เต็ม
ความรูค้ วามสามารถ และมีความรับผิดชอบ
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4. Business Code of Conduct

The Company has issued working rules, a Compliance
Manual, and Code of Conduct for securities business, and
regulations on employee’s securities trading in addition to
the handbooks published by associations related with
securities businesses, such as the Investment Management
Code stipulated by the Association of Investment
Management Companies, and the Code and Principles for
Professional Analysts and Investment Management
stipulated by the Securities Analysts Association. All of
these are guidelines urging employees to conduct their
duties with honestly integrity and equitable to the Company,
all stakeholders, the public and society. The Company’s
Executives and concerned employees have signed in
acknowledgement and agreed to comply with these
guidelines. Regular communication between the Company
and the employees has taken place to monitor compliance.
In addition, the disciplinary punishment has set in case of
any infringement or violation to those guidelines is appeared.
In this regard, the Company has defined 10 standard
guidelines for Executives and employees to comply
therewith at all times while performing duties as follows:
(1) Integrity: Employees shall perform their duties
based upon honesty, good-faith, morality, equitable
treatment to all parties, legally and good moral judgment.
All employees shall always consider the importance and
best benefit of funds together with its customers and the
Company.
(2) Skill, Care and Diligence : Employees will
exercise careful and justifiable judgment in their duties for
the best benefits to the fund, customers, and society.
(3) Market Practice : Employees shall conduct
their duties according to acceptable standards including
regulations, criteria or relevant standards.
(4) Information about Customers : Employees
shall have complete and adequate information about the
customer in order to gain a clear understanding of the
situation and objectives of the customer and provide
appropriate advice about different types of service.
Employees shall also keep confidential to the customer’s
confidential information.
(5) Information for Customers : The Company
shall have complete, proper, timely and equal information
before deciding to invest, offer advice, or act on the
customer’s behalf. Furthermore, the Company shall maintain
data and relevant documents as evidence to support its
transaction to be done clearly and transparently.
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(6) Conflicts of Interest : Any action by the
Company shall not cause conflicts of interest, or any events
that may be cause conflicts of interest. In the event of
unavoidable situation, the Company will strictly comply with
the principle of information disclosure.
(7) Customer Assets : If the customer’s assets
need to be maintained, the Company shall store the assets
in a safe place with adequate internal control systems. The
customers’ assets shall be separated from those of the
Company and each of them shall be able to be specified.
The duties of data recorder and keeper shall be separated
clearly and shall be checked regularly for completeness
and accuracy.
(8) Financial Resources : As an asset management
company, the Company shall be responsible for maintaining
the financial liquidity of the Funds under its management
to be at an adequate level against the possible risks that
may occur as a result of investment, as well as shall refrain
from creating any encumbrances on the fund.
The Company’s capital management shall be
maintained adequately liquidity to cope with its business
encumbrances, investment, and possible risk. The Company
must provide a sufficient amount of capital and capable
fund management.
(9) Internal organization and control : The
Company has set a policy in good management and internal
control of the Company, equipped with proper document
keeping system and clear designation of duties. Moreover,
it has organized training session for its employees and
monitoring all performing duty to compliance with set rules
and regulations.
(10) Relations with Regulators : The Company
shall cooperate with all regulators. If any disclosures or
explanations are expected, the Company will report such
information to regulators immediately.
The aforementioned principles are applicable to each
employee during the performance of their assigned
responsibilities. Employees must follow all of the said
principles as well as rules and regulations set by regulating
bodies, such as the Office of Securities and Exchange
Commission, Bank of Thailand, the Stock Exchange of
Thailand, Anti-Money Laundering Office, and other related
professional associations.
Moreover, the Company established a Code of Ethics
for Compliance Officers as follows:
1) Be honest and trustworthy, free from individual
bias, and working diligently, at their fullest capacities and
with responsibility;
MFC Asset Management Public Company Limited

106

รายงานประจ�ำปี 2554

Your Investment Partner

2. ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระท�ำผิด
กฎหมายหรือปฏิบตั ติ นผิดศีลธรรมอันดี
3. ต้องไม่เกีย่ วข้องกับการกระท�ำหรือกิจกรรมใดๆ อันจะ
น�ำไปสูค่ วามเสือ่ มเสียเกียรติยศชือ่ เสียงของบริษทั
4. ต้องไม่กระท�ำการใดๆ อันน�ำไปสู่ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและหรือ
บริษทั อันอาจน�ำไปสูค่ วามมีอคติ ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
จิตใจเป็นอิสระและความเทีย่ งธรรมได้
5. ต้องไม่รบั สิง่ ของมีคา่ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพือ่ น
พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ หรือคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการใช้
ดุลยพินจิ และการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน หรือท�ำให้ความเป็น
อิสระเทีย่ งธรรมลดน้อยลง
6. ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษทั
ทีล่ ว่ งรูจ้ ากการท�ำงานในหน้าที่ และไม่นำ� ความลับไปหาประโยชน์
ส่วนตัวหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือกระท�ำการใดอันเป็นการขัดผล
ประโยชน์ของกองทุน ลูกค้าและ/หรือบริษทั หรือขัดต่อกฎหมาย
7. ต้องรายงานข้อเท็จจริงทีม่ นี ยั ส�ำคัญจากการปฏิบตั งิ าน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากการไม่รายงานข้อมูลนีจ้ ะ
มีผลต่อการด�ำเนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษทั หรือเป็น
การปกปิดการกระท�ำผิดกฎหมาย
8. ต้องใฝ่หาความรูแ้ ละปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานของตนให้มี
ความเชีย่ วชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพอย่างสม�ำ่ เสมอ

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เรื่ อ งการเปิ ด เผยสารสนเทศ
เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุน และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการควบคุม และก�ำหนด
มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงิน
และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยมีสาระ
ส�ำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET
Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั
นอกจากนัน้ ยังได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำ� หน้าทีต่ ดิ ต่อ
สือ่ สารกับนักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์และหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลทีบ่ ริษทั ก�ำหนดให้เปิดเผยเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่างๆ รับทราบ และสามารถน�ำมาใช้พจิ ารณา วิเคราะห์และประเมิน
ผลการด�ำเนินกิจการของบริษทั ได้อย่างถีถ่ ว้ น มีดงั นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทางการเงิน
		  งบการเงิน ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชี ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		  ค�ำอธิบายเชิงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
2. ข้อมูลทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
		  ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนดให้เปิดเผย เช่น การเปิดเผยส่วนได้เสียของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริหาร การได้มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รายการระหว่าง
กันของบริษทั บริษทั ในเครือ นิตบิ คุ คลหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
โครงสร้างการถือหุน้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
ความเสีย่ ง เป็นต้น
		  ข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านอืน่ ๆ เช่น การระดมเงิน
การบริหารจัดการกองทุน ผลการด�ำเนินงานของกองทุน ฯลฯ รวม
ทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุนและการออม
		  ข้อมูลส�ำคัญอืน่ ๆ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ควรรับ
รู้ เช่น การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในองค์กร จริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกีย่ วกับบริษทั ผลการด�ำเนิน
งาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจ�ำปี และบทความ
ต่างๆ เผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยจัดท�ำ
เป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสือ่ ต่างๆ ดังนี้
1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SETPortal) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2. หนังสือรายงานประจ�ำปี
3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
4. Contact Center : 0-2649-2000 กด 0
5. บริการเอ็มเอฟซี ออนไลน์ (MFC SMART Trade /
MFC SMART Tele)
6. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : 0-2649-2130-33,
0-2649-2136
7. หนังสือพิมพ์
8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
9. การจัดการสัมมนาเกีย่ วกับการลงทุน

Annual Report 2011
2) Be loyal to the Company and must not commit
illegal or immoral acts;
3) Not engage in any action or activity that may
damage the Company’s reputation;
4) Refrain from involvement in any activities that
may lead to a conflict of interest with the fund, customers,
and/or the Company, which may lead to prejudice and/or
inability to perform duties with independence and fairness;
5) Not accept valuables or any forms of benefit
from colleagues, customers, business partners or contract
parties, which might affect their discretion and decisions,
or limit their freedom or fair judgment;
6) Keep confidential on information related to the
fund, customers, and/or the Company that received from
performing their duties and shall not seek benefit for
themselves or others, or act in a way that against the
interest of the fund, customers and/or the Company
including the laws;
7) Immediately report significant fact derived from
performing duties to their superiors, especially if failure to
do so, the result will affect the operations of the fund,
customers and/or the Company, and/or is concealing illegal
actions; and
8) Always seek additional knowledge and improve
their performance in order to gain expertise, efficiency,
and quality.

5. Information Disclosure and Transparency

The Company has paid its attention to the importance
of information disclosure because this issue would affect
to investors’ and stakeholders’ decision. Therefore, there
should be a measure in controlling and monitoring a
disclosure procedure of information, both financial and
non-financial, in accordance with lawa by revealing those
information, either in Thai and English, with accuracy,
sufficiency, reliability and timeliness via the ‘SET Community
Portal system’ of the Stock Exchange of Thailand and
the Company’s website. In addition, the Investor
Relationship unit has also been set up to be responsible
for communicating equitably and fairly with institute
investors, shareholders, analysts and other relevant
governmental enterprises.

The Company’s Information

Information which the Company discloses to
stakeholders for their acknowledgment and is able to be
considered, analyzed and evaluated the Company’s
performance shall consist of the following contens;
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1. Financial Information
		  Financial statement comprising of financial
status information and performance having detail as
stipulated in accordance with the accounting standard, the
rules of the Stock Exchange of Thailand or the Office of
Securities and Exchange Commission;
		  The analytical explanation regarding to the
cause of changing in financial status and performance.
2. Non-Financial Information
		  Any information as required to disclose by the
Stock Exchange of Thailand and the Office of the Securities
and Exchange Commission such as interest of the Board
of Directors and Executives, acquisition and disposal of
asset, connected transaction between the Company, in
subsidiaries and other related parties, shareholding structure
and composition of the Board of Directors, duties and
responsibilities of each sub-committees including
remuneration of Directors and Executives, risk factors and
policy of risk management etc;
		  Other operating information such as fund raising,
fund management, fund performance including investment
and saving information;
		  Other material information of any stakeholders
as they think fit such as any material change in organization,
business code of conduct etc.

Information Disclosure

The Company discloses both financial and nonfinancial information such as information about the Company,
progress reports, economic analyzed report, annual report,
and other articles to shareholders and various stakeholders
through its publication and other medium as follows;
1. Communication systems of the Stock Exchange
of Thailand (SET Portal) and the Office of Securities and
Exchange Commission;
2. Annual Report;
3. Website : www.mfcfund.com ;
4. By telephone information service;
		 Contact center : (662) 649-2000 # 0;
5. MFC Online Service
		 (MFC SMART Trade/MFC SMART Tele);
6. MFC Shareholders Service
		 Center: (662) 649-2130-33, (662) 649-2136;
7. Newspapers;
8. Quarterly newsletter; and
9. Investment seminars
MFC Asset Management Public Company Limited
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พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ปี 2554

ในปี 2554 คณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้มสี ว่ น
ผลักดันให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทในด้านต่างๆ ที่
ส�ำคัญ ดังนี้
1. ด้านนโยบายก�ำกับดูแลกิจการ
ด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีให้มีความครบถ้วน
เหมาะสมยิง่ ขึน้
2. ด้านสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน
		  จัดให้มีช่องทางการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน
		  จัดให้มกี รรมการอิสระเป็นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้
		  จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นราย
บุคคล
3. ด้านสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
		 ต่อผูถ้ อื หุน้
		 จัดท�ำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตลอด
จนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ได้แก่
		  การปรับปรุงระบบบริหารความเสีย่ งในด้านการลงทุน
ของกองทุนภายใต้การจัดการ รวมถึงการทบทวนและซักซ้อม
แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการกองทุน (Portfolio
Contingency Plan)
		  การปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบตั งิ าน
ส�ำรอง (Second Site) ทีบ่ ริษทั เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) ถนนศรีนครินทร์ จาก Cold Site ไปเป็น Warm Site
โดยติดตัง้ และทดสอบระบบแล้วเสร็จภายในเดือนมิถนุ ายน 2554
ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวท�ำให้บริษัทสามารถ กู้คืนการ
ปฏิบัติงานในการด�ำเนินธุรกรรมหลักของหน่วยงานใน Critical
Business Function ได้ตามปกติหลังจากเกิดเหตุภายในระยะเวลา
ประมาณ 3 ชัว่ โมง
		  การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรองที่ 3 (Third Site)
ในหมูบ่ า้ นนิชดา แอท อิสเทิรน์ ซีบอร์ด (Nichada at Eastern
Seaboard) อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมท�ำการทดสอบการ
เข้าถึงระบบงานและข้อมูลได้สำ� เร็จ เพือ่ รองรับสถานการณ์อทุ กภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร หากศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรองที่ 2 (Second
Site) ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าปฏิบตั งิ านได้
		  การจั ด ซั ก ซ้ อ มแผนการเรี ย กคื น การด� ำ เนิ น งาน
(Recovery Plan) ณ ศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรอง ทัง้ 2 แห่ง Second
Site (บริษทั เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) และ
Third Site (หมูบ่ า้ นนิชดา แอท อิสเทิรน์ ซีบอร์ด อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา ซึง่ ผลการทดสอบปรากฏ
ว่าสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างเรียบร้อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
		  จัดเตรียมระบบการจัดเก็บเอกสาร E-document การ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศรวมถึงการตรวจ
สอบทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Audit) ประจ�ำปี
		  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพือ่ จัดท�ำรายงานทางการเงิน
เป็นไปตามมาตรฐานและตรวจสอบได้โดยผูท้ ที่ ำ� หน้าทีอ่ ย่างอิสระ
		 ต่อลูกค้า
		  นอกเหนือจากช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบทัว่ ไปและ
ระบบ E-Trade แล้ว ในปี 2554 บริษทั ได้เปิดบริการใหม่เพือ่ เป็น
การเพิม่ ความสะดวกให้กบั ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ ได้แก่ ระบบ SMARTTrade, SMART-Tele และระบบ SMART-Fax
		  การจัดท�ำแนวทางการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ทีก่ องทุนลงทุนภายใต้การจัดการของบริษทั เพือ่ ความโปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน ประจ�ำปี
ต่อพนักงาน
		 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อบุคลากร หน้าที่ 126
		 ต่อภาครัฐ
		  ด�ำเนินการท�ำ Know Your Customer และ Customer
Due Diligence (KYC และ CDD) อย่างต่อเนือ่ ง และปรับปรุงฐาน
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
		  การด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการใช้ ICT อย่างเคร่งครัด
		 ต่อสังคม
		 บริษทั มุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพของสังคม
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ โอกาสในการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน รวมทัง้ การบริจาคเพือ่ สาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน ดังนี้
		 การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการและการศึกษา
		  บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนในการจัดประชุมอภิปราย
ผลงานวิจยั ด้านการบัญชีและการเงิน ประจ�ำปี 2554 ของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The 2011
Chulalongkorn Accounting and Finance Symposium: 2011
CAFS)
		  บริจาคเงินเพือ่ สนับสนุนการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2554 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจ
ไทยก้าวไกลไปกับเอเชีย”
		 การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
		  ศาสนาพุทธ ได้แก่ การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า อาทิเช่น เช่น ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ธนาคารออมสิน บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่
กรุป๊ เป็นต้น
		  ศาสนาอิ ส ลาม ได้ แ ก่ ก ารบริ ห ารจั ด การกองทุ น
เอ็มเอฟซีอิสลามมิกฟันด์ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน
ส่วนหนึ่งบริษทั จะน�ำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล
เพือ่ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม
(Shariah Committee)
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Development of Good Corporate Governance 		 To prepare an e-document collecting system,
security system of information technology and annual IT
for 2011


In 2011 the Good Corporate Governance Committee
played a role in creating Good Corporate Governance for
the Company in the following main areas:
1. Corporate Governance Policy
Created an improved, more complete and more
appropriate written version of the Corporate Governance
policy, in line with good practices;
2. Rights of Shareholders and Equitable Treatment
of Shareholders
		  Extended more channels in sending the
invitation letter for shareholders’ meeting via the Company’s
website 21 days prior to the meeting date;
		  Arranged for Independent Directors to act as
proxies on behalf of shareholders;
		  Arranged for individual voting for Directors.
3. Right of Stakeholders
Shareholders
		 Providing plan to improve the internal controlling
systems as well as a risk management in various aspects
for good corporate governance, for example;
		  To improve risk management system in an
aspect of the investment of funds under the Company’s
management as well review and rehearsal of Portfolio
Contingency Plan in an emergency situation;
		  To improve and increase efficiency of the
Company’s second site at Metro System Corporation Public
Company Limited, Srinakarin Road by upgrading from cold
site to warm site. To do so, the Company has established
and done a test run for all system completely since June
2011, which, in turn, enabled the Company be able to
recover all operation of its critical business functions in
emergency case to normal level within, at least, 3 hours;
		  To set up the Company’s third site at Nichada
at Eastern Seaboard, Sriraja District, Chonburi Province
together with completely exercising test run working and
information system for supporting the occurrence of flooding
crisis in Bangkok area in case that the Company’s second
site is unable to operate;
		  To rehearse an operational recovery plan at
both reserved site; the second site at Metro System
Corporation Public Company Limited and the third site at
Nichada at Eastern Seaboard, Sriraja District, Chonburi
Province, for supporting any emergency situation may
occurred, which the outcome was satisfying and passed
smoothly;

auditing;
		  To provide information collecting system for
preparation of financial report according to standard and
to be examinable by an independent authority.
		 Customers
		  Apart from general distribution channel and
E-Trade system, in the 2011 the Company has increased
the new service to accommodate the customers namely;
SMART-Trade, SMART-Tele and SMART-Fax system;
		  To arrange for guideline of voting at the
shareholders’ meeting of the company invested by the
funds under the Company’s management in order to present
transparency and fairness to unitholders;
		 Employees
 Please see the detail in item Human Resources
at page 127
Governmental Sector
		  To produce ‘Know Your Customer’ (KYC) and
‘Customer Due Diligence’ (CDD) and also update the
Company’s data base regularly;
		  To comply with the Malpractice Using
Computers Act B.E. 2550 and improving the employees’
potential in using ICT strictly.
		 Society
The Company has continually supported a social
supported activity in several aspects especially increase in
youth’s potential and their educational opportunities as well
as a donation for public purposes continually as follows;
		 Academic and Educational Supported
Programs
		  Donating subsidy for the 2011 Chulalongkorn
Accounting and Finance Symposium: 2011 CAFS organized
by the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn
University;
		  Donating subsidy for the 2011 seminar on
‘Progress of Thai Economics and Asia’ organized by Bank
of Thailand;
Religious Supported Programs
 Buddhism supports, including cooperating with
various organizations in merit making, such as Public Debt
Management Office, Royal Thai Police, Government Savings
Bank and Country Group Securities Public Company Limited;
		  Islam supports, namely MFC Islamic Fund,
which devotes a portion of the management fees for
donations with a foundation or charitable organization to
help underprivileged people under the Shariah Committee.
MFC Asset Management Public Company Limited
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		 การสนับสนุนด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
		  บริจาคเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกุ ภัยร่วมกับหน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (ศปภ.)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และร่วมบริจาคผ่านครอบครัวข่าว 3
ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3
		  บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ เพือ่ หารายได้
มอบการกุศลและเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่ ธนาคารออมสิน, สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว.ประสาน
มิตร
		  บริจาคเงินสนับสนุนการแข่งขัน “Broker Badminton
Championship 2011” เพือ่ หารายได้มอบการกุศลและสาธารณะ
ประโยชน์ ผ่านชมรมแบดมินตันของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
		  ปลูกจิตส�ำนึกในการประหยัดพลังงาน และลดการใช้
กระดาษ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในบริษทั
อย่างสม�ำ่ เสมอ

4. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

		 4.1 การเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตนเอง (Self Assessment) ประจ�ำปี 2554 จากแบบ
ฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลีย่
ในแต่ละด้านเป็นดังนี้
			  ด้านโครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
ได้คะแนน 3.53 จากคะแนนเต็ม 4
			  ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ได้คะแนน 3.46 จากคะแนนเต็ม 4
			  ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.56
จากคะแนนเต็ม 4
			  ด้านการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ได้คะแนน
3.63 จากคะแนนเต็ม 4
			  ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้คะแนน
3.88 จากคะแนนเต็ม 4
			  ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนา
ผูบ้ ริหาร ได้คะแนน 3.25 จากคะแนนเต็ม 4
		 4.2 ฝ่ายจัดการจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
ในต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั เป็นผูส้ รุปข้อมูลทีจ่ �ำเป็นต่อการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องกรรมการใหม่
		 4.3 การจัดท�ำประกันภัย Professional Indemnity /
Directors’ & Officers’ Insurance Liability
		 4.4 การจัดท�ำและปรับปรุงคู่มือบริหารงานในภาวะ
วิกฤติ
		 4.5 การท�ำและทบทวนแผนกลยุทธ์ โดยให้คณะ
กรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำ แผนกลยุทธ์ รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษทั ให้
ความส�ำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผลประโยชน์
ของผูเ้ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างชัดเจนและทันเวลาเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็น
ส�ำคัญ
บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทัง้ นี้
เพือ่ ควบคุมให้การด�ำเนินงานทุกด้านไม่วา่ จะเป็นด้านการปฏิบตั งิ าน
การสื่อสาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ และช่วยลดความเสีย่ งหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ จาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในทีค่ รอบคลุมการควบคุมภายในระดับบริหาร เช่น อ�ำนาจการ
อนุมตั ขิ องผูบ้ ริหาร การควบคุมภายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
ภายในบริษทั และการดูแลทรัพย์สนิ และการควบคุมภายในส่วนที่
เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้
โดยมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ และมีระบบ
การบริหารความเสี่ยง โดยก�ำหนดและประเมินความเสี่ยงของ
กิจการ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสีย่ ง ซึง่ รวมถึง
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัท มีระบบเตือนภัย
รายการผิดปกติลว่ งหน้า และมีฝา่ ยบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบใน
เรือ่ งการควบคุมความเสีย่ งด้านต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบ
ฝ่ายงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และฝ่ายก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบและกรรมการผูจ้ ดั การพร้อมกัน
บริษทั ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเกีย่ วกับการใช้
ข้อมูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั มีบทลงโทษชัดเจน
กรณีทผี่ บู้ ริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์สว่ นตน นอกจากนี้ ยังห้ามซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด (Blackout Period)
ซึง่ นอกจากจะรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ แล้ว ยังเป็นการป้องกันความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์อกี ทางหนึง่ ด้วย
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		 Social and Environmental Supported Programs
		  Donating subsidy for helping victims from
flooding crisis by co-operating with either governmental or
private sector, such as, The Prime Ministor’s office (via
FROC), Office of Permanent Secretary Ministry of Finance,
Public Debt Management office, Fiscal Policy office and
Channel 3 Family Foundation;
		  Donating subsidy to “Golf Competition Charity’
for joinly supporting public charities and benefits with
Government Saving Bank, the Thammasat Economics
Association, Satit Prasarnmit Parent and Teacher Association;
		  Donating subsidy to “Broker Badminton
Chompionship 2011” for joinly supporting public charities
and benefits with AIMC Badminton Club;
 Implanting internal saving energy inspiration in
order to encourage creating the energy saving mind and
reduce using of paper regularly.

4. The Director Responsibilities:
		 4.1 To Propose the Self Assessment for 2011

to the Board of Directors for completion according to the
form applied from the Stock Exchange of Thailand and the
outcomes of each assessed topic are as follows;
			  Structure and qualification of the Board
of Directors was scored 3.53 out of 4;
			  Role and responsibilities of the Board of
Directors was scored 3.46 out of 4;
			  The Board of Directors meeting was
scored 3.56 out of 4;
			  Performance of the Board of Directors
was scored 3.63 out of 4;
			  Relationship with the management
committee was scored 3.88 out of 4; and
			  Self-development of Directors and
executives’ improvement were scored 3.25 out of 4.
4.2 The Management Committee procures
documents and information, which are beneficial to new
Directors’ performing their duties. Additionally, the Executive
acting as a Company Secretary shall summarise all necessary
information for new Directors’ performance.
		 4.3 To provide the Professional Indemnity/
Directors’ and Officers’ Liability insurance.
		 4.4 To produce and improve the guideline of
Business Contingency Plan for operating in emergency
situation.
		 4.5 To prepare and review a corporate strategy
plan by encouraging the Directors to participate into the
preparation process as well as the assessment of strategic
risk.
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Internal Control and Internal Audit System

The Company strictly complies with the regulations
of the Securities and Exchange Commission and of the
Stock Exchange of Thailand. By this purpose, the Board
of Directors recognized importance regarding management
of a conflict of interest among stakeholders with due care,
fairness and transparency. If there is a connected
transaction, it shall be considered with due care and also
to be reveal clearly and timely for the utmost benefit of
the Company.
The Company recognizes the important role of an
internal control system in supervising all aspects of work,
including operation, communication, and information system
to be effective, lawful in line with goals, and reducing risk
or losses that may occur from internal and external factors.
The Company has established the internal control system
covered for internal control at management level, such as,
the authorization of Executives; internal control for the
Company’s internal operations and custody of assets
including internal controls involving the Company’s financial
systems, as well as setting up a responsible unit to monitor
that the Company’s operations are in line with laws and
regulations, and to audit internally to ensure that those are
also compliance with the laid out system. The auditing
report of such unit shall be treated as independent opinion.
There is a risk monitoring system designed to manage risk
by calculating and assessing the risk to the business; The
Risk Management Department shall be responsible for
controlling various aspects of risk apart from risk assessment
by the Internal and IT Audit Department and the Compliance
Department. The Internal and IT Audit Department shall
report the assessing result to the Audit Committee and
the President simultaneously.
The Company specifies its policy on corporate
governance regarding the use of inside information to be
under only the authority of the Company and also set a
clear penalty in case of Executives or employees’ disclosure
of inside information toward the public or for their personal
use. In addition, the Company also prohibits securities
trading during the Blackout period not only to protect
shareholder’s rights but also to prevent the conflict of
interests.
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บริษทั มีโครงสร้างการถือหุน้ ชัดเจน โปร่งใส ไม่มกี ารถือ
หุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงท�ำให้ไม่มีความขัดแย้งของผล
ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในกรณีที่
กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือ
งดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ
ผูบ้ ริหารเป็นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ อย่าง
แท้จริง บริษทั เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีอย่างชัดเจน รวมทัง้ เปิดเผยการถือหุน้ สามัญและหุน้ กูข้ อง
บริษทั และบริษทั ในเครือโดยคณะกรรมการบริษทั อย่างครบถ้วน

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน
บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้าน
สภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสีย่ ง ระบบสารสนเทศ
และการสือ่ สาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
การจัดโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบทีช่ ดั เจน มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นระบบ
การก�ำหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อกั ษร ระบบการก�ำกับดูแล
ทีด่ ี จัดท�ำระเบียบแนวปฏิบตั ิ คูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการทีเ่ หมาะสมกับ
ธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ทพี่ ฒ
ั นามีประสิทธิภาพและทันสมัย การ
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไปอย่าง
ต่อเนือ่ ง
2. การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานอิสระที่ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับขององค์กรสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ให้มกี ารควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลภายใต้คา่ ใช้จา่ ยทีเ่ หมาะสม
ซึง่ เน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิงป้องกันตามมาตร
ฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทนั สมัย และสอดคล้องกับ
สภาพธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
ของบริษทั 4 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สรุปได้ดงั นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั และกองทุนภาย
ใต้การจัดการของบริษทั ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ
และเชือ่ ถือได้
2. ดูแลและสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดูแลและสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชี และ
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มผี บู้ ริหารของบริษทั เข้าร่วม อย่างน้อย
ปีละครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก�ำหนด
6. จัดท�ำรายงานก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท โดยใน
รายงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต�่ ำที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด
7. ในกรณีพน้ ต�ำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบ
อาจแจ้งเหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ได้
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบ
หมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน มี
ความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง มี
การปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูล รวม
ถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้อง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อระบบการควบคุมและการตรวจ
สอบภายใน หน้าที่ 110

Annual Report 2011
The Company has a clear and transparent structure
of shareholding and there is no cross holding with a majority
shareholder. This, in turn, leads to no conflict of interest
to be occurred. Moreover, duties and responsibilities among
the Board of Executive Committee, the Board of Directors
and shareholders are separated obviously; therefore, no
overlap of their duties and responsibilities happens in this
case. If one of Directors or Executives has stake or share
benefits in any agendas, such person shall not attend in
the meeting or vote for those agendas, which is for a fair
determination as to such agendas and the utmost benefit
of shareholders. A clear structure of the Company’s
shareholding and the Company’s Directors’ holding of
equities and bonds issued by the Company and/or its
subsidiaries has been demonstrated completely in the annual
report.

Internal Control and Internal Audit

1. Internal Control
The Company has stipulated and developed its
internal control system to be efficient and effective
according to the international standard in various aspects,
including internal environment, risk assessment, information
and communication system and continually monitoring of
assessment. For this purpose, the Company has organized
its structure to be suitable for its business plans and
separated duties and responsibilities of each organization
clearly together with having systematic risk management
system. Also, the Company has established a written
business ethics, Good Corporate Governance system, the
code of practice, 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 of all activities
within the organization. The purpose of internal audit is to
ensure that all operators in each level performs their duties
efficiently and to encourage an effective internal audit with
an appropriate expenses by emphasizing on a creative
inspection policy for protection pursuant to international
standard, and development of investigation process to be
modern and comply with a gradual alteration of business
condition.
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In 2011 the Audit Committee mutually held a total
of 14 meetings with the Board of Directors and proposed
its reports in those meeting. The Audit Committee also
had 2 meetings with the Executives, and 4 meetings with
the auditor of the Company.
Briefly, the Audit Committee had operated its duties
and reposonsibilities within the scope, and responsibilities
which were assigned by the Board of Directors as follows:
1. In verify financial reports of the company and
the funds under the Company’s management in order to
ensure that the said reports to be true, accurate, sufficient
and reliable;
2. To verify and ensure that the Company has
sufficient and appropriate internal control and audit systems
including to ensure the independence of the Internal Audit
Department;
3. To verify that the Company complies with the
Securities and Exchange laws and regulations stipulated
by the Stock Exchange of Thailand, the Securities and
Exchange Commission or laws relating to the Company’s
business;
4. To recruit and propose the appointment of the
Company’s auditor as well as consider the independence
of auditor and attend the meeting with auditor without the
Company’s Executives at least once a year.
5. To consider and procure the disclosure of
information of; person or juristic person who might have
the conflict of interest and connected transaction;
6. To provide the report of the Audit Committee,
which shall be publicized into the Company’s annual report,
having the detail, at least, according to minimum
requirements set by the Stock Exchange of Thailand or
the Office of Securities and Exchange Commission;
7. To report, as optional, to the Stock Exchange of
Thailand and the Office of Securities and Exchange
Commission as to the reasons of the Audit Committee
member who retires before retation;
8. To execute any action as assigned by the Board
of Director and approved by the Audit Committee.
In conclusion, the Audit Committee had the opinion
that the current internal control and internal audit systems
are appropriate and sufficient. The Company’s financial
reports are accurate, and the Company complies with the
applicable laws regarding the disclosure of information and
connected transactions.

Monitoring the Use of Inside Information

Please see the detail in topic of Internal Control
and Internal Audit Systems, page 111.
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การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งขึ้น
มานานกว่า 36 ปี จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
ด้านความรู้และความสามารถด้านการบริหารกองทุนมายาวนาน
ทรัพยากรบุคคลคือแกนหลักส�ำคัญในการผลักดันองค์กรและสังคม
ให้เติบโตแข็งแกร่งก้าวหน้าต่อไปได้ ซึง่ บริษทั ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรบุคคลในเรือ่ งนี้
ในเชิงธุรกิจบริษัทมุ่งมั่นบริหารกองทุนเพื่อสร้างโอกาส
ที่ดีของผลตอบแทนกลับสู่ผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ในเชิงสังคมบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมทีส่ ามารถช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาล กว่า 20 ปี
ทีผ่ า่ นมา บริษทั จึงมีกจิ กรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทัง้ ใน
ด้านการศึกษา ศาสนา และสิง่ แวดล้อม เช่น การมอบทุนการศึกษา
และอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กด้อยโอกาสของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
การบริจาคเงินช่วยเหลือ สิง่ ของจ�ำเป็น และเลีย้ งอาหารกลางวัน
แก่เด็กก�ำพร้า การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท การสร้าง
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในต่างจังหวัด พิธที อดกฐินประจ�ำปี และการ
ปลูกป่า เป็นต้น
ด้ ว ยเจตนารมณ์ แ น่ ว แน่ ใ นการมุ ่ ง ท� ำ กิ จ กรรมอั น เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการจัดการกองทุนอันเป็นธุรกิจที่ใช้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน และประสบการณ์ยาวนาน ไปสู่บุคลากรคนรุ่นใหม่
จึงเป็นที่มาของแนวคิด “เอ็มเอฟซีสร้างสรรค์มันสมองไทย”
โดยมีแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมคือ “เอ็มเอฟซี
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะตอบแทนสังคม โดยร่วมเป็นมันสมองในการคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ เพือ่ ช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษาและการ
ฟืน้ ฟูสงั คมไทยเพือ่ ความก้าวหน้าของประเทศ”
หลักปฏิบตั สิ ำ� หรับด�ำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมของ
เอ็มเอฟซี ได้แก่

1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษทั เป็นบริษทั จัดการลงทุนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั จึงได้ให้
ความส�ำคัญกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพมาโดยตลอด
ในปี 2539 บริษทั ได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานตรวจสอบภายในขึน้ เพือ่ การ
ควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลกิจการ และปี 2540 บริษัทได้
ปรับปรุงจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัท
รวมทั้งจรรยาบรรณในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานตาม
มาตรฐานของต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถือปฏิบัติ สืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ โดยได้มกี ารพัฒนาให้เหมาะสมกับการ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด บนพืน้ ฐานของ
ประโยชน์สขุ อย่างสมดุล และยัง่ ยืนของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
เสริมสร้างให้บริษทั มีระบบการบริหารกิจการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพือ่ ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ งและสร้างความ
เชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผู ้ ล งทุ น และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยโดย
ถื อ แนวปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การของการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษทั มีความเชือ่ ว่าการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความ
มีคณ
ุ ธรรม ซือ่ สัตย์ มีความรู้ ความสามารถและปฏิบตั งิ านด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส�ำคัญจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีประโยชน์
ร่วมทุกฝ่าย การปฏิบตั งิ านในธุรกิจของบริษทั มีองค์ประกอบส�ำคัญ
2 ประการคือ การปฏิบตั งิ านด้วยจิตส�ำนึกทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมอย่าง
เต็มศักยภาพและความสามารถ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของ
บุคลากรแต่ละคน และการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีก่ ำ� หนดโดยบริษทั และองค์กรก�ำกับดูแล ซึง่ การปฏิบตั งิ านทัง้ สอง
ส่วนนัน้ มีความส�ำคัญต่อความเจริญเติบโตของธุรกิจนี้ โดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานด้วยจิตส�ำนึกที่ดีนั้น จะสร้างความมั่นใจให้กับ
ทุกฝ่ายว่าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและโปร่งใส แม้วา่ จะ
ไม่มีกฎระเบียบที่บังคับก็ตาม เพราะหากมีเพียงกฎระเบียบที่จะ
ต้องปฏิบัติตามแต่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ
ระเบียบแล้ว ก็จะท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจไม่บรรลุผลตามทีค่ าดหมาย
ไว้ บริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการเสริม
สร้างจิตส�ำนึกทีด่ ใี ห้กบั พนักงานทุกคนให้ปฏิบตั งิ านอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และเป็นการส่งเสริมให้มกี าร
ควบคุมดูแลด้วยตนเอง (Self-Control) เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือ
และมาตรฐานทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
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Corporate Social Responsibility
Activities
MFC Asset Management Plc., as the first Thai
asset management company established more than 36
years, has substantial experience and expertise in fund
management knowledge and capacity. The Company realizes
the value and importance of the human resource as this
matter is the key factor for driving the organization and
society to be energetic and stable.
In the business, the Company is enthusiastic in
fund management to create the best return for all
unitholders, customers and shareholders of the Company.
For the society, over the previous 20 years, the Company
always realizes that it is the part of society which shares
the responsibility with the government. It can be seen
from the fact that the Company had the activities for
society whether an education, religion and environment
such as being sponsor for the scholarship and sport
equipment for the student in need of the school in the
upcountry, donating the money or other necessary things
and being sponsor for orphan launch, being sponsor for
the master degree scholarship, establishing the children
development center, Thot Kathin ceremony as well as
foresting etc.
Based upon the Company’s intention to engage in
beneficial activities for society, particularly to pass on
knowledge of fund management which is a business
operating with specific know-how and long last experiences
to new generation, therefore, the idea of “MFC Thai
Smart Brain Creation” was created to be a guideline for
Company to perform its social activities “in the way that
MFC is determined to be a part of building Thai intelligence,
as a return to society, in an innovative way through its
commitment to improve better education and Thai society”.
The principles for operating the social responsibility
activities namely;

1. Good Corporate Governance

Besides the Company realizes the significant of the
Good Corporate Governance by having the commitment in
the ideal which has practice for all the time and within
the scope of ethic. Base upon the balance of benefit and
being sustainable of all stakeholders, the Company also
develops itself to be proper with the change in social and
economy for establishing efficiency and effectiveness
of business management. Furthermore, in order to
continually expand its business and create trust to
shareholders, investors and other stakeholders, the Company
also complies with the Good Corporate Governance policy
of the Stock Exchange of Thailand.

2. Conducting Business Fairly

The Company believes that the business operation
which bases upon morality, honesty, knowledge, capacity,
due care and being aware of the benefit of customers shall
create trust and reliable from all stakeholders. The Company’s
operation comprising of 2 key factors namely; i) operating
business with good inspiration, morality, fullest efficiency
and capability which are the fundamental qualification of
each person; and ii) complying with all relevant rules and
regulations stipulated by the Company and other compliance
organization. These 2 parts are important to the Company’s
business growth, especially the business operation with good
inspiration shall establish trust to every party and ensure
that they shall be treated fairly and transparently as well as
whether there are rules or regulation or not. However the
rules and regulations are specified but the employee lack of
knowledge and understanding in such rules and regulations,
so that, the business operation shall not achieve as
expected. In order to create trust and good standard of
operation, therefore the Company produced the manual of
operation as a part of good inspiration for its employees.
This was to encourage all employees to operate their work
in line with moral, ethic and self control.

The Company is only asset management company
listing in the Stock Exchange of Thailand, so that the
Company is always aware of the importance of the business
ethic. In 1996, the Company established the Internal Audit
Department in order to enhance the efficiency of the
internal control and supervision. In 2007, according to the
international standard, the Company improved the ethic of
engaging in securities business as well as the securities
trading of the employees.
MFC Asset Management Public Company Limited
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3. การเคารพสิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่าง
เป็นธรรม
บริษทั ให้การปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคน ทุกระดับชัน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน รวมทั้งการเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
ดังนัน้ บริษทั จึงได้ดำ� เนินการในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1. บริษัทได้จัดให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกตั้งคณะ
กรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพือ่
เป็นสิทธิเป็นเสียงของพนักงานในการดูแลสวัสดิการพนักงานทั้ง
บริษทั
2. บริษทั จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงานทุกคนและ
ครอบครัว เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และการสนับสนุนด้านการศึกษาของบุตร
พนักงาน เป็นต้น
3. เพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้มกี จิ กรรมต่างๆ ร่วมกัน เพือ่
สร้างความสามัคคี และการท�ำงาน เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั จึงได้จดั กิจกรรมให้กบั พนักงานทุกคนได้เข้าร่วม เช่น งาน
เลีย้ งสังสรรค์ปใี หม่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมเพือ่ สังคม และชมรม
ต่างๆ
4. เพือ่ ให้พนักงานได้รบั การดูแลสวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยในสถานทีท่ ำ� งาน บริษทั จึงจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ทีด่ ใี ห้มคี วามพร้อม และเป็นสถานทีท่ ำ� งานทีน่ า่ อยู่ เช่น สถานที่
รับประทานอาหาร สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
5. เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รบั การพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตในสายอาชีพ
บริษทั จึงจัดฝึกอบรม และให้ทนุ การฝึกอบรมกับพนักงาน
นอกเหนือจากสวัสดิการ กิจกรรม สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน และการพัฒนาความรูข้ องพนักงานแล้ว เพือ่ ให้พนักงานได้
รับความเป็นธรรมในการท�ำงาน หากเกิดข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบตั งิ าน บริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ไต่สวนข้อ
ผิดพลาดและพิจารณาโทษอย่างเหมาะสมของพนักงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินยั
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้พนักงานมีสทิ ธิในการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ต่อบริษัท ตามล�ำดับขั้นตอนที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้
พนักงานมัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั ความเป็นธรรมอย่างดีทสี่ ดุ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ได้นำ� กลยุทธ์ Customer Centric การค�ำนึงถึงความ
พึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ โดยมีความมุง่ มัน่ ในการเป็นบริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนระดับ 5 ดาว ซึง่ หมายถึง ผลการด�ำเนิน
งานของกองทุนจะต้องดีอย่างสม�่ำเสมอ มีการบริหารทีด่ แี ละการ
บริการทีท่ นั สมัย จากทีมผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีต่ ดิ ตามข้อมูลเชิง
ลึกในการลงทุนด้านต่างๆ เช่น น�ำ้ มัน ทองค�ำ ตราสารหนี้ หุน้ ทัง้
ในและต่างประเทศ เป็นต้น และทีมด้านการตลาดทีพ่ ร้อมให้ความ
รูแ้ ละค�ำปรึกษากับผูส้ นใจลงทุน โดยแบ่งความรับผิดชอบตามกลุม่
ลูกค้าระดับสถาบันและรายบุคคลอย่างชัดเจน ซึง่ มีความแตกต่าง
กันตามขีดความสามารถในการลงทุน นอกจากนีย้ งั ได้พฒ
ั นาระบบ
Smart Service ได้แก่ Smart Trade หรือการบริการธุรกรรมผ่าน
อินเตอร์เน็ต เพือ่ เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ทกุ เวลา และสามารถซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้สะดวกยิง่ ขึน้
Smart Tele (การท�ำธุรกรรมผ่านทางระบบโทรศัพท์) และ Smart
Track ในรูปแบบการสัง่ ซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์ม Bill
Payment โดยไม่ต้องยุ่งยากในการส่งเอกสารมายังบริษัท การ
ขยายการให้บริการโดยเปิดสาขาของเอ็มเอฟซีทเี่ ซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
รวมทั้งได้ขยายช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Network ทาง
www.twitter.com/mfcfund และwww.facebook.com/pages/
mfcfunds
นอกจากนี้ MFC fun (d) café ซึง่ เป็นศูนย์บริการนัก
ลงทุนตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ จี อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ภาย
ใต้แนวคิด “Knowledge Society” และยังเป็นศูนย์กลางการให้
บริการด้านการลงทุน ข่าวสารความรู้ในบรรยากาศทันสมัยเป็น
กันเอง
บริษัทยังได้จัดกิจกรรม MFC Fund Family เพื่อให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์ร่วม
กันเสมือนหนึง่ ครอบครัวเดียวกัน และได้จดั ท�ำ Smart Wealth
Magazine วารสารรายไตรมาส เพือ่ เป็นสือ่ กลางระหว่างเอ็มเอฟซี
และผู้ถือหน่วยลงทุนและลูกค้า โดยมอบสาระความรู้ด้านการ
วางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ข่าวสารต่างๆ ของบริษทั ส�ำหรับเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนและเนื้อหาสาระด้านไลฟ์สไตล์
ทั้งการพักผ่อนท่องเที่ยว ความบันเทิง ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ จากแนวคิดของบริษัทที่มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ลูกค้าได้ประสบความส�ำเร็จจากการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน
ควบคูไ่ ปกับการมีสขุ ภาพทีด่ ี รวมทัง้ การใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารกองทุนเพือ่
ให้ได้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ากับความไว้วางใจของผูถ้ อื หน่วยลงทุน จึง
ได้มีปณิธานในการบริหารกองทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ลูกค้าภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของไทยและของโลก
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3. Respect and Fairly Handling with
Employees

The Company treated its employees in every level
fairly as well as respected to their rights and liberties.
Therefore, the Company shall provide the following matters
to the employees:
1. Arranging the employees to elect the Welfare
Committees and the Provident Fund Committees for
supervising and monitoring the employees welfare of the
employees;
2. Having other welfares for the employees and
their families such as health insurance, life insurance,
provident fund and education subsidy for their children
etc.;
3. Organizing the jointly activities among the
employee in order to create the unity and efficient
teamwork. Many activities were held for every employees
to join together such as New Year Party, Sport Day, Social
Activities and Clubs etc.;
4. Providing to the employees the security and
safety in workplace. The Company also arranged a good
workplace environment to be suitable and ready for work
such as breakout area, other facilities etc;
5. Giving the opportunity to every employee to
develop their knowledge and capacity for growth in their
career path by organizing the seminars and sponsoring the
seminar scholarship to the employees.
Apart from the aforementioned welfares, activities,
workplace environment and knowledge development, the
following committees was set to investigate any operation
mistakes and to consider suitable penalty of any employee
who caused the mistake. This is to be fair for all employees.
1. The Investigation Committee;
2. The Discipline Committee.
Furthermore, to ensure that the employee shall
obtain the fair treatment, the Company allows the employees
to appeal and complain to the Company as a procedure
set by the Company.
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4. Responsible to Consumer

As recognizing the customer satisfaction and
targeting the five-star asset management company, the
Company adopted the Customer Centric Strategy. This
means that the fund performance shall be in a good level
regularly as well as having the good management and
up-to-date service of the expertise team who searches
intensive information of any investment such as oil, gold,
debt instrument, stock both local and oversea etc. In
addition, the marketing team which is classified into
individual investor team and institution team, shall be ready
to educate and advise to any investor who has difference
in the investment capacity. Moreover, the Company also
developed the Smart Services System namely Smart Trade
or electronic transaction service to enable the customer in
accessing information all the time. The Smart Tele (the
transaction via telephone) and the Smart Track by using
bill payment were set to facilitate the customer for trading
the investment unit conveniently and avoiding any difficulty
in delivering the document to the Company. In addition,
the Company also expanded its service by establishing the
branch at Central Plaza, Changwattana including to expand
its communication via the social network: www.twitter.
com/mfcfund and www.facebook.com/pages/mfcfunds.
Furthermore, with the concept “Knowledge Society”,
MFC fun (d) café located at G Floor, Column Tower,
Ratchadapisek Rd., was formed as the investor service
center as well as investment, information and knowledge
service center under cozy and modern environment.
The Company also organized the“MFC Fund Family”
activity for its unitholders to attend life style activity as
the same family and published the Smart Wealth Magazine,
a quarterly magazine, as a center media among the
Company, unitholders and customers. Based upon the
concept of the Company intending the unitholders and the
customers to be successful in building its financial wealth
together with healthy and happy life, the magazine have
been arranged a knowledge of individual investment plans
and the Company’s news being useful for investment
decision including life style information, traveling trip,
entertainment and healthcare.
The Company realizes the importance of the fund
management for the return deserved for the customer’s
trust. Therefore, the Company has the determination in
fund management for the best interest of the customer
under changing in Thai and global economic and politic
circumstances.
MFC Asset Management Public Company Limited
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ทั้งนี้ ผลงานการบริหารกองทุนที่ได้รับการยอมรับได้แก่
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิม่ ค่าหุน้ ระยะยาว (MV-LTF) ซึง่ ได้รบั รางวัล
Morningstar Awards Thailand 2009 และ 2010 ประเภทกองทุน
หุน้ ขนาดใหญ่

รายงานประจ�ำปี 2554
ปัจจุบนั มีผผู้ า่ นการอบรมโครงการดังกล่าวไปแล้ว 7 รุน่
รวมกว่า 300 ราย ซึง่ ผูผ้ า่ นการอบรมโครงการมีโอกาสดีทจี่ ะก้าว
เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมการเงินการลงทุน

การจัดสัมมนา MFC Finance Forum
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ได้จดั งานสัมมนา MFC Finance Forum ส�ำหรับให้
		 บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ ความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน แก่ผู้ถือ
ได้ตงั้ ปณิธานของการเป็นบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนตัวอย่าง
ทีด่ ใี นการช่วยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน เพือ่ สนับสนุนด้านการ
ศึกษา การพัฒนาบุคลากร การช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้านต่างๆ
ตลอดจนการเป็นผู้น�ำในการให้ความรู้ด้านการลงทุนผ่านการ
จัดสัมมนาอย่างต่อเนือ่ ง

โครงการ MFC Talent Award
บริษทั ได้จดั ท�ำโครงการ MFC Talent Award ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2547 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคคลากรให้มี
ความรูค้ วามสามารถในธุรกิจจัดการกองทุน เพือ่ พร้อมเข้าสูต่ ลาด
วิชาชีพ ซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน
ของประเทศ
กิจกรรมภายใต้โครงการ MFC Talent Award ได้กำ� หนด
ขึน้ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ทเี่ ยาวชนนิสติ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ ซึ่งจะเน้น
ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อาทิ การให้ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการกองทุน การให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แข่งขันการ
บริหารกองทุนด้วยการปฏิบตั จิ ริงจาก Simulation Game กิจกรรม
กลุม่ สัมพันธ์ การดูงานทีส่ ถาบันการเงินชัน้ น�ำ รวมทัง้ ความรูด้ า้ น
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับ
บุคลากรทีป่ ระกอบอาชีพเกีย่ วกับธุรกิจด้านการเงินการลงทุนทีจ่ ะ
ต้องอยูบ่ นความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ โดยวิทยากรผูม้ คี วามรูค้ วาม
เชีย่ วชาญด้านการบริหารกองทุนของบริษทั รวมทัง้ วิทยากรผูท้ รง
คุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษา และสถาบันการเงินชัน้ น�ำมาถ่ายทอด
ประสบการณ์ และความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรม เพือ่ เป็นข้อคิดและ
แนวทางให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมน�ำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต
โดยโครงการดังกล่าวมีเงินรางวัลและโอกาสในการศึกษาดู
งานในต่างประเทศมอบให้กบั ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศส�ำหรับ
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และประกาศนียบัตรส�ำหรับผูผ้ า่ น
การอบรมทุกคน นอกจากนี้บริษัทได้ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อ
เนือ่ งให้มคี วามเข้มข้นในเนือ้ หาวิชา และทันต่อสถานการณ์การเงิน
การลงทุนและสภาพเศรษฐกิจ เพือ่ พัฒนาคุณภาพของเยาวชนให้
พร้อมก้าวทันต่อตลาดวิชาชีพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วยลงทุน สถาบันองค์กรต่างๆ ผู้สนใจด้านการลงทุน และ
สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ของวงการตลาดทุน
ให้เป็นประโยชน์อย่างแพร่หลายต่อกลุ่มต่างๆ เป็นประจ�ำอย่าง
ต่อเนือ่ งอย่างน้อยปีละ 3-4 ครัง้ นอกจากนีย้ งั มีการจัดงานสัมมนา
ให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่พนักงานบริษัท องค์กร รัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รว่ มสนับสนุนการจัดสัมมนาเพือ่ ให้
ความรูค้ วามเข้าใจด้านเศรษฐกิจการลงทุนกับคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดงานสัมมนา
วิชาการ เพือ่ เสนอองค์ความรูใ้ หม่ทางการเงินแก่ภาคเอกชนได้นำ�
ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัด
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาทีด่ สี ำ� หรับเยาวชนมา
โดยตลอด เพื่อเยาวชนจะเติบโตเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า และ
พร้อมที่จะเป็นก�ำลังหลักส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนในถิน่ ทุรกันดารทีอ่ าจขาดโอกาส
ทีด่ ใี นการเข้าถึงแหล่งความรู้ บริษทั จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษา
และอุปกรณ์การศึกษา ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยใน
ปีที่ผ่านมา บริษัทได้บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ณ
โรงเรียนบ้านพุรวก จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมมือกับ TK PARK
เพือ่ มอบโอกาสทีด่ ดี า้ นการศึกษาแก่เด็กๆ ในต่างจังหวัด

การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา
บริษัทได้จัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ โดยได้จัดงานทอด
กฐิน ณ วัดในต่างจังหวัด พร้อมกับบริจาคเงินสนับสนุนการ
ปรับปรุงถาวรวัตถุให้วดั ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาได้จดั งานทอดกฐิน ณ วัด
พุรวก จังหวัดกาญจนบุรี และบริษทั ยังได้รว่ มสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนากับหน่วยงานต่างๆ เช่น การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า
เป็นต้น
นอกจากนี้ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอสิ ลามิกฟันด์ซงึ่ เป็นกอง
ทุนภายใต้การจัดการของบริษัทที่ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม
กองทุนแรกของประเทศ ซึง่ บริษทั ได้น�ำค่าธรรมเนียมการจัดการ
ลงทุนส่วนหนึ่งจากกองทุนดังกล่าว เพื่อน�ำไปบริจาคผ่านมูลนิธิ
หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะ
กรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee)

Annual Report 2011
The acceptable performance of the Company can
be seen from MFC Value Long Term Equity Fund (MV-LTF)
being awarded as the Morningstar Awards Thailand 2009
and 2010 for the large equity fund type.
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Currently, there are 7 classes for over 300 which
the attendant candidates who passed this training shall
have a good opportunity in access to the investment and
financial industries.

5. Jointly Developing Community and MFC Finance Forum Seminar
The Company organized MFC Finance Forum Seminar
Society
The Company recognizes as a part of the society.
In this regard, it determines to be a good pattern of the
asset management company in developing money market
and Capital market by; education sponsor, human resource
development, assisting the community and society in the
various aspects including being a leader in educating the
investment knowledge through organizing seminars
continually.

MFC Talent Award

The Company has organized MFC Talent Award
since 2004 consecutively. As for the main fundamental in
enhancing Thai capital market, thus its objective has been
to give back the society by improving the personal’s skill
as to fund management to be ready for entering into the
capital market.
To extend benefits for all youth, students from any
universities were recruited to enroll in the program. The
Company realizes that all activities under MFC Talent Award
project has to be set up based upon theory and practical,
such as, providing the principal knowledge of fund
management, the Simulation Game competition among the
candidates, team building activities and the leading financial
institution field trip. In addition, the business ethic is the
most significant for the people engaging in the financial
and investment business to perform on trust and confidence.
Therefore, the Company invited the guest speaker who is
specialist in fund management either of the Company,
professor from educational institutions or the expert from
financial institutions to provide their experiences, professional
ethic and transfer know-how to the candidates. In doing
so, the audiences are able to use these perceptions and
guidance for engaging business in the near future.
The awards of aforementioned project for Bachelor
degree and Master degree level are money reward and
oversea training for the winner and the runner up
respectively. By this opportunity, the Company also gives
the certification to all candidates. Moreover, in order to
improve the qualification of the youth, the Company has
gradually developed and modernized its program to be
intensive reflecting the financial, investment and economic
situation.

in order to distribute the knowledge in economic, finance
and investment to the unitholders, institution ,other
organizations, interested people and mass medium in order
to publicize latest knowledge of the capital market
continuously and regularly at least 3-4 times per year.
Moreover the Company provided the investment knowledge
to employee, organization, other state enterprise as well.
Furthermore the Company also supported academic
seminars to give the knowledge about the investment and
economy organized by the Faculty of Commerce and
Accountancy, Thammasat University in order to offer the
new financial body of knowledge for being a benefit of
applying and developing to private sectors.

The Sponsorship of Education to the Youth in
Up-country
The Company always emphasizes about youth’s
education so that they will become a valuable person and
main manpower for development of country, especially the
youth in wilderness area which may be lack of educational
opportunity. Thus, the Company supports scholarship and
educational equipment including consumable goods. In the
latest year, the Company donated money in order to adjust
center of education at Banpurauk School, Kanjanaburi
Province corporate with TK Park in order to give an
educational opportunity to children in up-country.

The Sponsorship of Religious Activities

The Company provided Thot Kathin Ceremony at
up-country temples together with money donation for the
purpose of architectural renovation. Last year, the Company
arranged Thot Kathin Ceremony at Puruak Temple,
Kanjanaburi Province and the Company also jointly supported
religious activities with other institutes such as Thot Kathin
Ceremony and Pha Pa Ceremony etc.
Moreover, MFC Islamic Fund, a fund under
Company’s Management, is the first fund of Thailand which
its investment policy complied with the Islamic law as well.
In this regard, the Company donated a part of management
fees through foundations and charity organizations for
assisting underprivileged children under Shariah Committee.

MFC Asset Management Public Company Limited
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7. นวัตกรรมจากความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ 		 บริษทั มีความมุง่ มัน่ เป็นผูน้ ำ� ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และสิง่ แวดล้อม โดยเริม่ ต้นจากภายในองค์กรผ่านการรณรงค์เรือ่ ง
การประหยัดพลังงาน ได้แก่ โครงการรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้าทัว่ ทัง้
องค์กร การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ใช้งานหรือตอนพักเทีย่ ง
โครงการรณรงค์ใช้กระดาษ recycle และการพิมพ์สโี ดยไม่จำ� เป็น
รวมทั้งการจัด Big Cleaning Day เพื่อให้มีการดูแลจัดพื้นที่
ส�ำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พนักงาน
ทุกคนมีจติ ส�ำนึกในการประหยัดพลังงาน รักษาสภาพแวดล้อมที่
ดีขององค์กร
นอกจากนี้ ในการจัดท�ำวารสาร Smart Wealth Magazine
บริษัทยังได้เลือกใช้กระดาษ Eco Value ซี่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุทางการเกษตรทีใ่ ช้แล้ว และน�ำมาหมุนเวียนท�ำใหม่ 100%
โดยไม่ใช้ตน้ ไม้ใหม่แม้แต่ตน้ เดียว เพือ่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อมอีกด้วย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ด้านการลงทุนมาโดยตลอด นอกจากจะเป็นการพัฒนากองทุนรวม
ให้ มี ค วามหลากหลายด้ า นนโยบายการลงทุ น ทั น ต่ อ สภาพ
เศรษฐกิจและการลงทุน เพือ่ เป็นทางเลือกแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแล้ว
ยังได้พฒ
ั นารูปแบบของกองทุนให้สามารถสนับสนุนการร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม ได้แก่
		 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ (MFC Energy
Fund) ซึง่ เป็นกองทุนรวมกองทุนแรกของไทยทีไ่ ด้รบั การจัดตัง้ ขึน้
เพือ่ สนับสนุนนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมธุรกิจด้านพลังงาน
พลังงานทดแทน และการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึง่ จะช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ย
การน�ำเข้าพลังงาน ตลอดจนลดภาวะการเกิดเรือนกระจก ซึง่ น�ำ
ไปสูภ่ าวะโลกร้อน บริษทั ได้เปิดตัวกองทุนดังกล่าวไปเมือ่ ปี 2550
ด้วยมูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท อายุโครงการ 10 ปี โดยได้
ระดมทุนจากกลุม่ สถาบันการเงิน นักลงทุนสถาบัน และกลุม่ ธุรกิจ
พลังงาน กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนทีม่ นี โยบายการลงทุนโดยตรง
(Direct Investment) ในบริษัทที่ด�ำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับ
พลังงาน พลังงานทดแทนและธุรกิจที่มีส่วนสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลด้านพลังงานโดยขนาดเงินลงทุนประมาณ 50-500
ล้านบาท
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6. Environment Conservation

The Company concentrates on natural and
environmental conservation starting from energy saving
campaigns within the Company, such as a campaign for
electric energy saving through out the organization, shutting
down computer when no use or during lunch time, a
campaign for encouraging the use of recycled paper and
decrease a needless color printing. Also, the Company
provided the Big Cleaning Day for encouraging all employees
to have inspiration in energy preservation and remaining
good environment of organization.
Moreover, in the process of publishing the Smart
Wealth Magazine, the Company chose Eco Value paper
made of used agricultural materials for recycling and
publishing to be the magazine without the use of tree for
100 %, which, in turn, enable the Magazine to be an
environmental-friendly product.
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7. Innovation from the Company’s
Responsibility to Society

The Company always concentrates to be a leader
in the investment innovation by developing mutual funds
to be diversified in its investment policies reflecting
economic and investment circumstances as options for
unitholders but also in its forms in order to support
development of community and society as following;
MFC Energy Fund is the first fund of Thailand that
was established for supporting the development policy and
energy-related businesses, namely alternative energy and
energy preservation which centered on reduce expenses
of energy importation including the Greenhouse effect
reduction which leads to Global Warning effect. The MFC
Energy Fund was established on 2007 with a project
value at Baht 4,000 million for a period of 10 years. The
fund raising of this Project was from group of financial
institutions, institution investors, energy businesses. The
aforementioned Fund has a policy for direct investment in
businesses relating to energy, alternative energy and
a business which supports governmental energy-related
policy. Approximation of investment capital is between Baht
50-500 Million.
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Corporate Social Responsibility
Activities
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนา MFC Finance Forum เรื่อง “Infrastructure Fund: The New Investment for the Next Decade” และ
เรื่อง “รัฐบาลใหม่ : จุดเปลี่ยนตลาดเงินตลาดทุนไทย?” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
MFC organized seminar session called MFC Finance Forum on “Infrastructure Fund: The New Investment for the
Next Decade” and “The New Government: The Turning Point of Money Market and Capital Market?” to educate and
to share the overall understanding of economy and investment to the unitholders and interested persons.

เอ็มเอฟซี จัดงานสัมมนา MFC Executive Investment Seminar เรื่อง “Global Environment and Investment Innovation for
the Future” โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเข้าร่วมงาน
MFC organized MFC Executive Investment Seminar on “Global Environment and Investment Innovation for the Future”
for high ranking executives from various organizations which are MFC’S clients.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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เอ็มเอฟซีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วม
จัดงานสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ” เพื่อเสนอแนวทางการนำ�
การบริหารความเสีย่ งมาเป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการองค์กร ซึง่ ช่วยพัฒนา
องค์กรโดยการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน
MFC cooperated with The Faculty of The Commerce and Accountancy,
Thammasat University, organized a seminar on “Risk Management
Integration” to propose the approach in utilizing risk management
as an equipment for organization management which will enhance
business value and working efficiency.

ทีมเกรียนเทพ จากนิดา้ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับปริญญาโท พร้อม Best Equity และ Best Fixed-Income Portfolio Management
Krien-thep Team from NIDA was awarded the 1st prize (Master’s Degree) and Best Equity and Best Fixed-Income Portfolio Management

ทีม BBS-FIRM3 จากนิด้า คว้ารางวัลรอง
ชนะเลิศระดับปริญญาโท
BBS-FIRM 3 Team from NIDA was
awarded the 2nd prize (Master’s Degree)

ทีม Universe จากจุฬาฯ และ ABAC คว้ารางวัล
ชนะเลิศระดับปริญญาตรี
Universe Team from Chulalongkorn University
and Assumption University was awarded
the 1st prize (Bachelor’s Degree)

ทีม Caliber จากธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะ
เลิศระดับปริญญาตรี
Caliber Team from Thammasat University was
awarded the 2nd prize (Bachelor’s Degree)

เอ็มเอฟซีมอบรางวัลโครงการ MFC Talent Award 7 ให้ทมี เยาวชนชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับอุดม ศึกษา และเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ทีช่ นะเลิศกิจกรรม MFC Brain Challenge Camp ซึง่ เป็นกิจกรรม CSR ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ MFC Talent Award 7
MFC awarded the university team who won the first prize and the second prize under MFC Talent Award 7 project and the
secondary school team who won the first prize under the MFC Brain Challenge, Camp, which is the CSR activity for in attendee
of the MFC Talent Award 7.
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เด็กๆ จากหลากหลายโรงเรียนร่วมรับรางวัลชนะเลิศประเภท วรยุทธ พิกุลสวัสดิ์ คนเก่งจากสวน
กลุ่ม Students from various schools were mutually กุหลาบ รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล
Vorayuth Pikulsawat from Suankularb
awarded the 1st prize for the Group type.
Wittayalai School was awarded the
1st prize (individual type)

ทีม Niche จากธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล Best
Fixed-Income Portfolio Management
Niche Team from Thammasat University
was awarded the prize on Best FixedIncome Portfolio Management

ทีม Noinar จากธรรมศาสตร์ คว้ารางวัล
Best Equity Portfolio Management
Noinar Team from Thammasat
University was awarded the prize
on Best Equity Portfolio Management

เยาวชนจาก MFC Talent Award 7 ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม “MFC Brain Challenge Camp” เพื่อถ่ายทอดความรู้การบริหารเงินส่วนบุคคลสู่
เยาวชนระดับมัธยมศึกษา และแข่งขันการบริหารเงิน
The youth from MFC Talent Award 7 jointly created activities on “MFC Brain Challenge Camp” in order to relay knowledge of
personal financial management to the youth in secondary school and attended the competition of money management.

	
  

เอ็มเอฟซีรว่ มบริจาคเงินและอาหารช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�้ำท่วมผ่านสถาบันต่างๆ ดังนี้ มูลนิธชิ ยั พัฒนา ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
กระทรวงการคลัง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ครอบครัวข่าว 3 และโครงการตลาดหุ้นร่วมใจช่วยภัยน�้ำท่วม
MFC jointly contributed money and donated food for the flood victims through various institutions, namely the
Chaipattana Foundation, the Public Debt Management Office, the Ministry of Finance, the Flood Relief Operation
Center, the Channel 3 Family and the Thai Stock Market Flood Relief Fund.

เอ็มเอฟซีเยี่ยมลูกค้าผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด
MFC visited clients who suffered from floods at Kasetsart University Saving and Credit Co-operative LTD
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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เอ็มเอฟซีทอดกฐิน ณ วัดพุรวก จ. กาญจนบุรี พร้อมปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านพุรวก โดยพนักงานร่วมกันบริจาคอุปกรณ์
การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการประกอบอาชีพของชาวบ้านอีกด้วย
MFC held Thot Kathin ceremony at Wat Puruak, Kanjanaburi Province and renovated Learning Center of Ban Puruak
School. Also, MFC staffs jointly donated stationary to students and released fishes so as to be food sources and to
support occupation of local people.

MFC Asset Management Public Company Limited

126

Your Investment Partner

รายงานประจ�ำปี 2554

บุคลากร
ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั มีพนักงานทัง้ สิน้ 248 คน ประกอบ
ด้วย กรรมการผู้จัดการ 1 คน นอกเหนือจากกรรมการผู้จัดการ
แล้วมีเจ้าหน้าทีส่ งั กัดกรรมการผูจ้ ดั การ จ�ำนวน 2 คน สายบริหาร
กองทุน จ�ำนวน 36 คน สายการขายและการตลาด จ�ำนวน 86
คน สายการตลาดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 9 คน สายพัฒนาธุรกิจ
จ�ำนวน 23 คน สายกลยุทธ์องค์กร จ�ำนวน 15 คน สายปฏิบัติ
การและบริหารทัว่ ไป จ�ำนวน 58 คน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 4 คน ฝ่ายก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 4 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 5
คน และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร จ�ำนวน
5 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน
ในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวม
ผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 241 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน
โบนัส และเงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)

การพัฒนาบุคลากร
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
จึงมีการก�ำหนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์
ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มี
ความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงาน
ได้เข้ารับการอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และร่วมกันผลักดันให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) รวมทั้งบริษัท
ให้ความส�ำคัญในการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทได้ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
พนักงานดังนี้
1. ก�ำหนดให้มหี ลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษทั
โดยเน้นความรู้ด้าน Management Skills, Business Conceptual
Skills และ Technical Skills

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

2. พัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของพนักงานในการขยายธุรกิจกับต่างประเทศ
3. ก�ำหนดให้พนักงานทุกระดับเข้าอบรมหัวข้อ จรรยา
บรรณและความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
4. เพิม่ โอกาสในการเรียนรูแ้ ละเพิม่ ศักยภาพของพนักงาน
โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
		 4.1 หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)
		 4.2 หลักสูตร Certified Investment and Securities
Analyst (CISA)
		 4.3 หลักสูตร Financial Risk Manager (FRM)
		 4.4 หลักสูตร Chartered Alternative Investment
Analyst (CAIA)
		 4.5 หลักสูตร Certified Financial Planner (CFP)
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเหล่านี้เพื่อทดสอบและรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและความ
ปลอดภัยแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
อาทิเช่น
1. การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต
แก่พนักงานและครอบครัวประจ�ำปี
2. สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตา ของพนักงาน
3. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร ของพนักงาน
4. การจัดสัมมนาและกิจกรรมพนักงานประจ�ำปี
5. การจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้กับพนักงานประจ�ำปี
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่ และ
มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
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Human Resources
As the end of 2011, there were 248 employees in
the Company consisting of 1 President apart from the
President there were also some employees joining other
units/divisions, including 2 persons for the President Office,
36 persons for Fund Management Division, 86 persons
for Sale and Marketing Division, 9 persons for Provident
Fund Division, 23 persons for Business Development
Division, 15 persons for Corporate Strategy Division, 58
persons for Operation and General Administration Division,
4 persons for the Internal and IT Audit Department,
4 persons for Compliance Department, 5 persons for Human
Resource Department and 5 persons for Marketing
Communication and Corporate PR Department.

Total Staff Remuneration
In 2011, the Company’s expenses in terms of staff
remuneration (including all executives) were Baht 241
million (paid through fixed salaries, bonuses, and contribution
of provident fund).

Human Resources Development
The Company recognizes in developing its staffs’
potential by planning human resources development
in harmonizing with the Company’s vision, mission and core
value. To accomplish such goal, the employees are
intentionally developed to be a professional as qualified in
the international standard. The Company also encouraged
its staffs to attend external seminars organized by
a proficient institutes, both domestic and foreign. Moreover,
the Company has a target on turning to be ‘Learning
Organization’ and highlights all employees to perform their
duties in compliance with the Good Corporate Governance
Principles and business ethics.
In 2011, the Company’s activities in connection with
the human resources development were as follows:
1. Provided Standard training programs especially
in the management skills, business conceptual skills, and
technical skills.

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

MFC Asset Management Public Company Limited

128

รายงานประจ�ำปี 2554

Your Investment Partner

การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2555 คณะกรรมการ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ประเมินระบบ
ควบคุมภายในอันประกอบด้วยสาระส�ำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
และระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 หรือนายบรรจง พิชญ
ประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 หรือนาย
เทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787
แห่งบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการ
เงินของบริษัทประจ�ำปี 2554 ได้ให้ความเห็นในรายงานการ
สอบบัญชีว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญของระบบการ
ควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
การแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
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Internal Control
The Opinion of the Board of Directors
At the Board of Directors’ meeting No. 3/2555 on
22 March 2012, the Board considered in accordance with
the Audit Committee evaluation report, that the internal
control system of the Company was appropriate and
sufficient. This evaluation report evaluated the internal
control system of the Company in 5 main aspects; i.e.
organization and the environment, risk management,
management control, information and communication
system, and monitoring and evaluating system.

The Opinion of the External Auditor
The Company’s external auditor, Mr. Atipong
Atipongsakul, Certified Public Accountant 3500 or
Mr. Bunjong Pichayaprasat, Certified Public Accountant
Registration No.7147 or Mr. Thirdthong Thepmongkorn,
Certified Public Accountant Registration No. 3787 of
ANS Audit Co., Ltd., had examined the Company’s financial
statements for the year 2011 and stated in the auditor’s
report that no shortcomings in critical matters was found
in the internal control system on accounting which materially
affected the auditor’s opinion regarding the Company’s
financial statements as of 31 December 2011.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ� ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุก
ท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการเอือ้ อ�ำนวยต่อกระบวนการปฏิบตั งิ านทีด่ เี กีย่ วกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึน้ ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจ
สอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบมีกำ� หนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง
ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวม 14 ครั้งประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ผู้บริหารเข้าร่วมด้วย 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท สรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานและการดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และ
พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ
2. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการ
เงินประจ�ำปี 2554 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ
ระหว่างกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน ความ
เป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอ
แต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียน เลขที่ 7147
หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
แห่งส�ำนักงานบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ประจ�ำปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็น
ว่าผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน โดยผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ
กับบริษัทและบริษัทย่อย
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทในปัจจุบัน
มีความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมาย มีการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง

(นายโชคชัย อักษรนันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายกริช อัมโภชน์)
กรรมการตรวจสอบ

(นายบุญชัย โชควัฒนา)
กรรมการตรวจสอบ
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Report of the Audit Committee
The Audit Committee of MFC Asset Management
Public Company Limited has been appointed by the Board
of Directors. Each Director of the Audit Committee is an
Independent Director whose qualifications are appropriate
and in compliance with the regulations stipulated by the
Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities
and Exchange Commission for the effectiveness of Good
Corporate Governance. Currently, the Audit Committee
consists of 3 Independent Directors whereby the Senior
Vice President of Internal and IT Audit Department serves
as the Audit Committee’s Secretary. The meeting of the
Audit Committee shall be held at least once a month.
In 2011, the Audit Committee held 14 meetings
joinly with the Board of Directors as well as proposed its
reports to the meeting. Also, the Committee mutually held
2 meetings with the Executives and 4 meetings with the
auditor without attendance of Executives.
The Audit Committee has performed its obligations
under the Scope, Duties and Responsibilities of the Audit
Committee as follows:
1. To verify and ensure that the Company has
appropriate and efficient internal control, internal audit
systems and to consider the independence of the Internal
and IT Audit Department;
2. To verify review the quarter financial statements
and the annual financial statement for the financial year
2011. In this connection, the Audit Committee had an
opinion in accordance with the auditor that the financial
statements of the Company and its affiliates are duly
accurate in all material respects pursuant to the generally
accepted accounting standard;
3. To verify that the Company’s operation complies
with securities and exchange laws, rules and regulations
stipulated by the Stock Exchange of Thailand, the Office
of Securities and Exchange Commission, and any other
laws related to the Company’s business;
4. To consider and procure the disclosure of
information, each either of natural or juristic person, who
might have conflict of interest; and the disclosure of
connected transactions;

5. To consider and propose to the Board of
Directors the appointment of the Company’s auditor and
his/her remuneration before proposing to the shareholders
meeting for approval. With regard to the past performance,
independence, and the proper remuneration, the, Committee
agreed to propose the appointment of Mr. Atipong
Atipongsakul Certified Public Accountant Registration No.
3500, or Mr. Bunjong Pichayaprasat Certified Public
Accountant Registration No. 7147, or Mr.Thirdthong
Thepmongkorn Certified Public Accountant Registration
No. 3787 each of which from ANS Audit Co., Ltd. as the
Company’s auditor for the year 2011. In this regard, it is
the Audit Committee’s opinion that such proposed auditor
(s) has performed his/her duties professionally, given
recommendations in relation to the Company’s internal
control and internal audit systems. In addition, the proposed
auditor(s) has no relationship with the Company or its
subsidiaries.
In conclusion, the Audit Committee believes that
the current internal control and internal audit systems of
the Company are sufficient. The Company’s financial
reports, the performance of the Company, and the disclosure
of information including connected transactions are
sufficient, appropriate, accurate, and in accordance with
the applicable laws.

Mr. Chokchai Aksaranan
Chairman of the Audit Committee

Mr. Krit Umpote
Member of the Audit Committee

Mr. Boonchai Chokwatana
Member of the Audit Committee
MFC Asset Management Public Company Limited
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมและเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ประชุมร่วม
กับผูบ้ ริหาร 2 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี 4 ครัง้ โดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
1
2
3

ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นายโชคชัย
นายกริช
นายบุญชัย

อักษรนันท์
อัมโภชน์
โชควัฒนา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุม
จ�ำนวนครั้งที่ประชุม
รวม
(ครั้ง)
13
14
13/14
14
14
14/14
11
14
11/14

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

Annual Report 2011

Your Investment Partner

133

Audit Committee’s Meeting

In the year 2011, there were 14 meetings of the Audit Committee. The reports in relation to such meetings
have been presented to the Board of Directors. In addition, the Audit Committee attended 2 meetings with the
Company’s Executives and also attended 4 meetings with the Company’s auditor without attendance of Executives.
Details of the attendance of the Audit Committee’s member are as follow :
NO.
1.
2.
3.

Name
Mr. Chokchai Aksaranan
Mr. Krit
Umpote
Mr. Boonchai Chokwatana

Audit Committee Attendance Record
Attendance
Number
Total
13
14
13/14
14
14
14/14
11
14
11/14

Note

MFC Asset Management Public Company Limited
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) (MFC) และบริษัทย่อย-บริษัท เอ็ม
เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (MFH) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2554 สามารถสรุปได้ดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลักษณะความสัมพันธ์
1. ธนาคารออมสิน (GSB) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ MFC

รายการระหว่างกัน
MFC

MFH

มูลค่า1

ข้อมูลอื่น2

GSB ถือหน่วย
ลงทุนของ MFC

-

8,091.19 ล้านบาท

-

MFC ฝากเงินกับ
GSB (ฝากประจ�ำ)

-

100 ล้านบาท อ = 3.60%

-

MFH ฝากเงินกับ
GSB (ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน-under
private fund)
-

60 ล้านบาท อ = 3.75%

2. บริษัทหลักทรัพย์
คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน) (CGS)

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CGS ถือหน่วยลงทุน
ของ MFC
ของ MFC

3. ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (GHB)

0.23
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น MFC ฝากเงินกับ
รายใหญ่ของ MFC GHB (ฝากประจ�ำ(3))
(กระทรวงการคลัง) MFC ฝากเงินกับ
100
ถือหุ้นเกิน 10%
GHB (ฝากประจ�ำของทุนจดทะเบียน under private fund)
MFH ฝากเงินกับ
20
GHB
12
(ฝากประจ�ำ-under
private fund)
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น MFC ฝากเงินกับ
0.06
รายใหญ่ ของ MFC TMB (กระแสรายวัน)
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10%
ของทุนจดทะเบียน
TMB ถือหน่วยลงทุน
1,054.18
ของ MFC

4. ธนาคารทหารไทย
(TMB)

0.92 ล้านบาท

-

ล้านบาท อ = 0.25% 3
ล้านบาท อ = 3.00%
ล้านบาท อ = 3.50%
ล้านบาท อ = 3.75%
ล้านบาท

อ = 0%

ล้านบาท

-

หมายเหตุ :
1
มูลค่า ณ วันสิ้นปี 2554
2
อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
3
อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.25%) ส�ำหรับเงินฝากเพื่อค�้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการของ
			 พนักงานบริษัท

บริษทั มีนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันโดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ในการท�ำธุรกรรม
ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการดังกล่าวว่า เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

และถือเสมือนเป็นรายการทีก่ ระท�ำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระท�ำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้
เสียในธุรกรรมนั้น
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Connected Transactions
Transactions with connected parties conducted by MFC Asset Management Public Company Limited and its
subsidiary MF Holdings Company Limited (“MFH”) in 2011 are summarized in the table below.
Type of transaction with
Name of
Relationship
Transaction
Other
connected party
with MFC
MFC
MFH
Value1
Information2
1. Government Savings Major shareholder GSB invested in
Baht 8,091.19 million
Bank (GSB)
funds under MFC’s
management
Fixed deposit
Baht 100 million i = 3.60%
with GSB
Fixed deposit
Baht 60 million
i = 3.75%
with GSB
(Under Private
Fund)
2. Country Group
Major shareholder CGS invested in
Baht 0.92 million
Securities Plc. (CGS)
funds under MFC
management
Fixed3 deposit
3. Government Housing One of MFC’s
Baht 0.23 million i = 0.25%3
Bank (GHB)
major shareholders
with GSB
(Ministry of
Fixed deposit
Baht 100 million
i = 3.00%
Finance) held more with GSB (Under
than held more than Private Fund)
10% of GHB’s
Fixed deposit
Baht 20 million i = 3.50%
registered capital
with GSB
Baht 12 million
i = 3.75%
(Under Private
Fund)
Current Account
Baht 0.06 million
i = 0%
4. Thai Military Bank
One of MFC’s
with TMB
(TMB)
major shareholders
(Ministry of
Finance) held more
than 10% of KTB’s
registered capital
TMB invested in
Baht 1,054.18 million
funds under MFC’s
management
Notes :
1
Value as at 31 December 2011.
2
i		 = annual rate of interest, year-end average
3
i = GHB’s 1-year fixed deposit rate (currently 0.25%) applied to deposits for guarantee of housing loans to MFC’s employees which are
			 part of MFC’s employee welfare package

Connected-party transactions are undertaken in the
best interest of the Company. The above transactions were
necessary and reasonable and were conducted in the best

interest of the Company on an arm’s length basis. In
addition, these transactions were approved by persons
having no beneficial interest therein.
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Holding of MFC Shares by Directors
and The Management
การถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการและคณะจัดการ

รายชื่อ
Name

จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2553
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2554
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2554) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2553)
Number of MFC Share
Number of MFC Share
Held in 2010 (Closing of the
Held in 2011 (Closing of the
Share Register Book on
Share Register Book on
30 December 2010)
30 December 2011)

คณะกรรมการ/Board of Directors
นายณรงค์ชัย
อัครเศรณี
Mr. Narongchai Akrasanee
นายเลอศักดิ์		
จุลเทศ
Mr. Lersuk
Chuladesa
นายวัชรา 		
ตันตริยานนท์
Mr. Vachara
Tuntariyanond
นายยงยุทธ
ตะริโย
Mr. Yongyuth
Tariyo
นายสดาวุธ		
เตชะอุบล
Mr. Sadawut
Taechaubol
พล ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
POL. GEN. Adul Sangsingkeo
นางญาใจ 		
พัฒนสุขวสันต์
Mrs. Yajai 		
Pattanasukwasun
นายโชคชัย 		
อักษรนันท์
Mr. Chokchai
Aksaranan
นายกริช		
อัมโภชน์
Mr. Krit 		
Umpote
นายบุญชัย
โชควัฒนา
Mr. Boonchai
Chokwatana
นายสุรพล 		
ขวัญใจธัญญา
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 พ.ค. 54)
Mr. Surabhon
Kwunchaithunya
(Since 11 May 2011)
นายสุวิชญ 		
โรจนวานิช
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 11 ก.ค. 54)
Mr. Suwit 		
Rojanavanich
(Since 11 Jul 2011)
นายธีร์ภัทร 		
สูตะบุตร
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 10 มิ.ย. 54)
Mr. Teepat
Sutabutra
(Since 10 Jun 2011)
นางสาวประภา
ปูรณโชติ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
Miss Prapa
Puranachote
(Since 3 Mar 2011)
นายสุรเธียร		
จักรธรานนท์
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 3 พ.ค. 54)
Mr. Surathian
Chakthranont
(Until 3 May 2011)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2553
จ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2554
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2554) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2553)
Number of MFC Share
Number of MFC Share
Held in 2010 (Closing of the
Held in 2011 (Closing of the
Share Register Book on
Share Register Book on
30 December 2010)
30 December 2011)

คณะจัดการ/The Management
นางสาวประภา
ปูรณโชติ
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 3 มี.ค. 54)
Miss Prapa Puranachote
(Since 3 Mar 2011)
นางจิราพร		
บุญวานิช
Mrs. Jiraporn
Boonvanich
นางพัณณรัชต์
บรรพโต
Mrs. Pannarat Bhanpato
นางรจิตพร		
มนะเวส
Mrs. Rachitporn Manawes
นายทอมมี่ 		
เตชะอุบล
Mr. Tommy		
Teachaubol
นายเจริญชัย
เล็งศิริวัฒน์
(ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 5 ม.ค. 55)
Mr. Chareonchai Lengsiriwat
(Since 5 Jan 2012)
นายสุนทร		
พจน์ธนมาศ
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 8 ก.ย. 54)
Mr. Soontorn
Pojthanamas
(Until 8 Sep 2011)
นางโศภิดา 		
ลู่วีระพันธ์
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 1 ก.ค. 54)
Mrs. Sopida
Luveeraphan
(Until 1 Jul 2011)
นางอภิรติ 		
ชัยรัตน์
(ด�ำรงต�ำแหน่งถึง 19 ส.ค. 54)
Mrs. Apirati
Chairat
(Until 19 Aug 2011)
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ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการด�ำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2554 นับว่า
เป็นที่น่าพอใจ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการขยายตลาดในเชิงรุก
มากขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเพิ่มขนาดของกองทุนรวมที่มี
อยู่เดิม และจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดโดยใช้นวัตกรรมทางการลงทุนที่ทันสมัย โดยได้จัดตั้ง
กองทุนรวมใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 23 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รวม 14,344 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้
ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 12 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบ
ไม่กำ� หนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนทีม่ ลี กั ษณะ Target
Fund ลงทุนในและต่างประเทศ 9 กองทุน กองทุนรวมทีล่ งทุน
ในต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษทั รายได้รวมของบริษทั
ในปี 2554 เท่ากับ 750.88 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 734.89
ล้านบาท ในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.18 ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ในปี 2554 เท่ากับ 493.62
ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 479.68 ล้านบาท ในปี 2553 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91 ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ
2.15 จาก 191.53 ล้านบาท หรือ 1.60 บาทต่อหุ้นในปี 2553
เป็น 187.42 ล้านบาท หรือ 1.56 บาทต่อหุ้น ในปี 2554 สาเหตุ
หลักทีก่ ำ� ไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษทั ลดลง เนือ่ งจากบริษทั
ย่อยบางบริษทั มีรายได้ลดลงจากปี 2553 (อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับ
งบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2554 มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 201
ล้านบาท หรือ 1.67 บาทต่อหุ้น จาก 182.61 ล้านบาท หรือ
1.52 บาทต่อหุ้นในปี 2553 เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนรวม
ใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งสามารถปิด
กองทุนประเภท Target Fund ตามเป้าหมาย จึงส่งผลให้มีก�ำไร
สุทธิเพิ่มขึ้น)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,435.97 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 ลดลงร้อยละ 12.56 จาก 1,642.32 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2553 โดยสินทรัพย์ในปี 2554 ประกอบด้วยเงินสด
และเงินฝากในสถาบันการเงินจ�ำนวน 360.47 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 25.10 ของจ�ำนวนสินทรัพย์ทั้งหมด เงินลงทุนในตราสาร
หนี้ และตราสารทุน จ�ำนวน 900.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.71

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีหนี้สินจ�ำนวน 156.44 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2554
หรือลดลงร้อยละ 19.06 จาก 193.29 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 11.70 จาก 1,449.02
ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2553 เป็น 1,279.54 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2554

รายได้
บริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจาก
694.01 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 700.74 ล้านบาท ในปี 2554
หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 ดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้นร้อยละ
20.59 จาก 27.87 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 33.61 ล้านบาท
ในปี 2554 และรายได้อื่นๆ อีก 16.53 ล้านบาท ท�ำให้รายได้
รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.18 จาก 734.89 ล้านบาท ในปี
2553 เป็น 750.88 ล้านบาทในปี 2554

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ในปี 2554 เท่ากับ 493.62
ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 479.68 ล้านบาท ในปี 2553 หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91
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Operational Performance and
Financial Status of the Company
The Company Operating Performance, in general,
for the year 2011 is of satisfactory. The main factor results
from the active strategies of market expansion. During the
year 2011, the Company concentrated on expanding the
size of the existing funds and also establishing new funds
in order to serve requirements of the market by using
state-of-the-art fund management techniques. 23 new funds
totaling net asset value of Baht 14,344 million were set
up. Such funds comprised of 12 fixed income funds investing
either local or oversea, 9 flexible funds which is unspecified
the proportion of investment in equity mainly in kind of a
target fund investing either local or oversea, 1 foreign
investment fund and 1 property fund.
Total revenue for the year 2011 increased from Baht
734.89 million in 2010 to Baht 750.88 million equivalent
to 2.18 percent, while operational expense of the Companys
in 2011 increased from Baht 479.68 million in 2010
to Baht 493.62 million equivalent to 2.91 percent. As a
result, the net profit of the Company decreased at the rate
of 2.15 percent from Baht 191.53 million, equivalent to
Baht 1.60 per share in 2010 to Baht 187.42 million,
equivalent to Baht 1.56 per share, in 2011. The main
reasons of net profit decreasing in the Company’s
consolidated financial statements is from the revenue of
its subsidiary company which decreased from the year
2011. (However the 2011 separated financial statement
showed that the 2011 net profit of the Company increased
to be Baht 201 million or Baht 1.67 per share comparing
with the 2010 net profit which was Baht 182.61 million or
Baht 1.52 per share). The increase of net profit was from
the fact that the new mutual funds which were set up in
this year reflected the customers’ need. In addition, the
Company was able to manage its target funds to acheive
the target.

Assets
As of 31 December 2011, the total assets of the
Company were Baht 1,435.97 million, decreased from Baht
1,642.32 million at the end of 2010, equivalent to 12.56
percent. The assets in 2011 comprised of cash and bank
deposits with the financial institutions totaling Baht 360.47
million, equivalent to 25.10 percent and the investment in
fixed income and equity totaling Baht 900.53 million,
equivalent to 62.71 percent.

Liabilities and Shareholders’ Equity
At the end of 2011, the total liabilities of the
Company decreased from Baht 193.29 million which was
liabilities at the end of 2010 to Baht 156.44 million,
equivalent to 19.06 percent while at the end of 2011 the
shareholders’ equity also decreased from Baht 1,449.02
million which was shareholders’ equity the end of 2010,
to Baht 1,279.54 million or equivalent to 11.70 percent.

Revenues
During 2011, the revenue of the Company arising
out of the management fees and service fees increased
from Baht 694.01 million at the end of 2010 to Baht
700.74 million, equivalent to 0.97 percent, at the end of
2011 while interest and dividend received in 2011 increased
from Baht 27.87 million at the end of 2010 to Baht 33.61
million, equivalent to 20.59 percent. In addition, the
Company received other revenue at the amount of Baht
16.53 million. As a result, at the end of 2011, total revenue
of the Company increased from Baht 734.89 million at the
end of 2010 to bath 750.88 million, equivalent to 2.18
percent.

Expenses
During 2011, operating expenses of the Company
increased from Baht 479.68 million in 2010 to Baht 493.62
million, equivalent to 2.91 percent.
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ก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงานของบริษัทในปี 2554 มีก�ำไรสุทธิ
ลดลง จาก 191.53 ล้านบาท หรือ 1.60 บาทต่อหุ้นในปี 2553
เป็น 187.42 ล้านบาท หรือ 1.56 บาทต่อหุ้น ในปี 2554
หมายเหตุ ตัวเลขดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเลขจากงบการเงินรวม
ของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน
โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
		 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชี ให้แก่
ั ชี
		  ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ในรอบปีบญ
ที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 780,000 บาท
		  ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบ
บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม – บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
		 ในปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
		  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี
จ�ำนวนเงินรวม - บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจ�ำนวน
เงินรวม - บาท
		  ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีดงั กล่าว
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม – บาท และจะต้องจ่าย
ในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท

Annual Report 2011
Net profit
Due to the Company’s operating in 2011, the net
profit of the Company decreased from Baht 191.53 million,
equivalent to Baht 1.60 per share, in 2010 to Baht 187.42
million, equivalent to Baht 1.56 per share, in 2011.
Remarks: The above figures are derived from the
consolidated financial statements of the Company.

The Auditor’s Remuneration
The auditor of the Company was the same as of
its affiliates, which received the auditing fee as follows:
1. Audit Fee
		 During 2011, the Company and its affiliates paid
the audit fee to:
		  the Company’s and its affiliates’ auditor for
the last accounting period at the rate of Baht 780,000 in
total; and
		  the office of auditor, including related person(s)
or enterprise(s) related to the auditor and the Office of
the auditor, for the last accounting period at the rate of
Baht -.
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2. Non-Audit Fee
During 2011, the Company and its affiliates paid
the remuneration for the other services as follows;
		  the remuneration paid to the Company’s auditor
for the last accounting period at the rate of Baht- in total
and the future payment arising from the unfinished services
within the last accounting period at the rate of Baht in total; and
		  the office of auditor, including related person(s)
or enterprise(s) related to the auditor and the office
of the auditor, for the last accounting period at the rate
of Baht - and the future payment arising from the unfinished
services within the last accounting period at the rate of
Baht - in total.

MFC Asset Management Public Company Limited
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รายงานประจ�ำปี 2554

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ ำเสมอ ประกอบกับมีการใช้
ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่มีเหตุผลในการจัดท�ำ
รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ทั่วไปที่ใช้ข้อมูล
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและ
เพียงพอส�ำหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้อง ครบถ้วน
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ได้รบั การตรวจ
สอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จ�ำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความร่วม
มือโดยการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั โดยรวมอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงิน
รวมประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีความเชื่อมั่นได้
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานกรรมการ

(นางสาวประภา ปูรณโชติ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Annual Report 2011

Your Investment Partner

143

The Board of Directors’ Report on Its
Responsibility to Financial Report
The Board of Directors is responsible for the
consolidated financial statements and the company financial
statements of MFC Asset Management Public Company
Limited including financial information as appeared in this
annual report. The financial statements were stated in
accordance with generally accepted accounting principles,
applying the appropriate accounting policies and consistently
adhered with careful discretion and best estimation in the
preparation. Besides, significant information was disclosed
sufficiently in the notes accompanying the financial
statements for the benefit of shareholders and investors
in a transparent manner.
The Board of Directors has provided the appropriate
sufficient and efficient internal control system to reasonably
ensure that the accounting data are accurate, complete
and sufficient to maintain its assets and to prevent fraud
and materially irregular operation.
In this regard, the Board of Directors has appointed
the Audit Committee to review the accounting policies, the
quality of the financial reports, the internal control, and
internal audit systems. The opinions of the Audit Committee
with regard to the matters, which appear in the Report of
the Audit Committee, are already shown in this annual
report.

Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman

The consolidated and financial statements and the
company financial statement of the Company have been
audited by the Company’s Auditor, namely ANS Audit Co.,
Ltd. In auditing, the Board of Directors provided all relevant
information and documents to enable the Auditor to examine
and express his opinion in conformity with generally
accepted auditing standards. The Auditor’s opinion, which
appears in the auditor’s report, is already shown in this
annual report.
The Board of Directors is of the opinion that the
overall internal control system of the Company is satisfactory
and can bring about reasonable confidence that the
consolidated financial statements and the company financial
statements of the Company for the year ending December
31, 2011 were reliable and prepared in conformity with
generally accepted accounting principles and carried out
accurately in accordance with law and all relevant rules
and regulations and were sufficiently disclosed.

Ms. Prapa Puranachote
President

MFC Asset Management Public Company Limited
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวม และงบกระแส
เงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุด
วันเดียวกันของแต่ละปีเฉพาะกิจการของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการ
เงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

2553 ได้รวมส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมดังกล่าว จ�ำนวนเงิน
3.20 ล้านบาท
ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงซึ่งอาจ
จ�ำเป็นถ้าข้าพเจ้าตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในเรื่องดังกล่าวไว้ใน
วรรคที่สาม งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 และผลการด�ำเนินงานรวมและ
กระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และแสดงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน และ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป

ยกเว้นเรื่องที่กล่าวในวรรคที่สาม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนด
ให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่าง
มีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารทดสอบหลักฐาน
ประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การ
ใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ท�ำขึน้ ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า
เชือ่ ว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุปทีเ่ ป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

โดยที่มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหว่างปี 2554
บริษัทได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง
ใหม่ซงึ่ ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ ก�ำหนดให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการ
เงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 เป็นต้นไป เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินนี้ งบการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทีน่ ำ� มาแสดงเปรียบเทียบ
ได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5.4 ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2 แห่ง
ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี จ�ำนวนเงิน 33.93 ล้านบาท ในงบการเงิน
รวม ได้บนั ทึกบัญชีตามวิธสี ว่ นได้เสียโดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินของ
บริษัทร่วมดังกล่าว ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

(นายบรรจง พิชญประสาธน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2555
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

3.3,5.1
3.4,5.2
3.5,5.3
3.6,5.4
3.7,5.5
3.8,5.6
5.7,6.3

70,625,409 253,464,318
37,318,577 156,395,759
289,844,009 170,264,029 200,232,945 165,230,525
894,751,123 1,001,982,535 466,623,051 546,507,181
5,782,722
33,927,815 500,074,930 529,445,366
36,267,143
49,000,973
34,647,865
46,924,878
11,338,730
9,035,247
10,901,174
8,908,187
105,261,678
101,297,214
105,251,178
99,076,964
22,102,196
23,343,231
35,504,170
25,481,429
1,435,973,010 1,642,315,362 1,390,553,890 1,577,970,289

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

1,997,820
21,029,602
73,716,703
9,937,021
30,708,826
19,047,181
156,437,153

20,186,479
28,400,743
77,491,030
8,800,000
30,689,345
27,726,275
193,293,872

1,997,820
18,814,700
73,409,921
9,908,015
30,708,827
18,803,801
153,643,084

16,988,625
26,794,829
76,618,938
8,800,000
30,689,345
27,497,577
187,389,314

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000
680,000,000
(2,936,728)

120,000,000
680,000,000
5,971,761

120,000,000
680,000,000
(2,683,588)

120,000,000
680,000,000
3,983,482

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
6.3,6.5
ภาระผูกพันหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน 3.14,5.8,6.5
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
หนี้สินอื่น
6.3
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
		 ช�ำระเต็มมูลค่า
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ส�ำรองตามกฎหมาย
		 ส�ำรองเพือ่ รักษาระดับราคาหลักทรัพย์
		 ส�ำรองเพื่อขยายกิจการ
		 ส�ำรองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

5.11

5.11

12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
405,472,493 566,049,561 362,594,394 509,597,493
1,279,535,765 1,449,021,322 1,236,910,806 1,390,580,975
92
168
1,279,535,857 1,449,021,490 1,236,910,806 1,390,580,975
1,435,973,010 1,642,315,362 1,390,553,890 1,577,970,289

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

3.2
5.9, 6.3

700,738,867

5.4
6.3
6.3

(446,583)
33,612,593
16,532,812

3,204,563
27,872,019
9,801,607

37,031,034
16,644,718

17,739,955
9,724,867

750,437,689

734,889,109

753,241,080

714,568,780

3.2
6.3

59,253,402

74,905,664

61,303,402

75,905,664

6.5

289,194,107

264,741,958

282,847,411

258,314,206

6.3
6.5

78,043,760
25,472,475

76,758,645
29,432,553

76,483,848
25,472,475

75,792,564
29,432,553

125,439

128,084

121,459

125,882

		 ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย

25,887,044

21,734,745

25,879,277

21,704,288

		 ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
		 รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ

15,193,735
-

11,332,974
650,000

13,870,394
-

10,690,973
650,000

400,103
493,169,962 479,684,623 486,378,369
257,267,727 255,204,486 266,862,711
69,844,868 63,679,070 65,865,810
187,422,859 191,525,416 200,996,901

472,616,130
241,952,650
59,341,832
182,610,818

(8,908,489)
(8,908,489)
178,514,370

7,516,860
7,516,860
190,127,678

รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
		 ในบริษัทร่วม
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
รายได้อื่น
		 รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
			 และอุปกรณ์
		 ค่าตอบแทนกรรมการ
		 ค่าภาษีอากร

5.4

3.13

ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื่อขาย
รวมก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

694,010,920 699,565,328

9,627,269
9,627,269
201,152,685

(6,667,070)
(6,667,070)
194,329,831

2553
687,103,958

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
MFC Asset Management Public Company Limited
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รายงานประจ�ำปี 2554
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

2553

2554

2553

187,422,932

191,525,410

200,996,901

182,610,818

(73)

6

-

-

187,422,859

191,525,416

200,996,901

182,610,818

178,514,443

201,152,679

194,329,831

190,127,678

(73)

6

-

-

178,514,370

201,152,685

194,329,831

190,127,678

1.56

1.60

1.67

1.52

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
		 ควบคุม
การแบ่งปันก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
		 ควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

3.15

จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินรวม

Annual Report 2011

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ทุนที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส�ำรอง
เพื่อรักษา
ระดับราคา
ส�ำรอง
ตามกฎหมาย หลักทรัพย์

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

120,000,000 680,000,000 12,000,000 5,000,000

ส�ำรองเพื่อ
ขยายกิจการ

ก�ำไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร

ส�ำรองทั่วไป

10,000,000 50,000,000

476,524,151

ส่วนเกิน(ต�่ำ)
กว่าทุน
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

(3,655,508) 1,349,868,643

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุม

รวม

88

1,349,868,731

75

75

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย

5.11,6.3

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

-

-

-

-

-

-

(102,000,000)

-

(102,000,000)

(1)

(102,000,001)

-

-

-

-

-

-

191,525,410

9,627,269

201,152,679

6

201,152,685

10,000,000 50,000,000

566,049,561

5,971,761 1,449,021,322

168

1,449,021,490

- (348,000,000)

120,000,000 680,000,000 12,000,000 5,000,000

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย

5.11,6.3

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

-

-

-

-

- (348,000,000)

-

-

-

-

-

-

187,422,932

(8,908,489)

178,514,443

(73)

178,514,370

10,000,000 50,000,000

405,472,493

(2,936,728) 1,279,535,765

92

1,279,535,857

120,000,000 680,000,000 12,000,000 5,000,000
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ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
ก�ำไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส�ำรองเพื่อรักษา
หมายเหตุ ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ส�ำรองตามกฎหมาย ระดับราคาหลักทรัพย์
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

ส�ำรองเพื่อ
ขยายกิจการ

ส�ำรองทั่วไป

ก�ำไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร

ส่วนเกิน(ต�่ำ)
กว่าทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

รวม

120,000,000

680,000,000

12,000,000

5,000,000

10,000,000

50,000,000

428,986,675

(3,533,378)

1,302,453,297

-

-

-

-

-

-

(102,000,000)

-

(102,000,000)

-

-

-

-

-

-

182,610,818

7,516,860

190,127,678

120,000,000

680,000,000

12,000,000

5,000,000

10,000,000

50,000,000

509,597,493

3,983,482

1,390,580,975

-

-

-

-

-

- (348,000,000)

-

(348,000,000)

-

-

-

-

-

-

200,996,901

(6,667,070)

194,329,831

120,000,000

680,000,000

12,000,000

5,000,000

10,000,000

50,000,000

362,594,394

(2,683,588)

1,236,910,806
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย

5.11,6.3

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างปี
เงินปันผลจ่าย

5.11,6.3

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายงานประจ�ำปี 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บาท

งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 หนี้สงสัยจะสูญ
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
		 ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
		 ประมาณการหนี้สิน
		 ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
		 ก�ำไรจากการแลกเปลี่ยน ตัดจ�ำหน่าย และ
			 จ�ำหน่ายสินทรัพย์
		 ส่วนแบ่ง(ก�ำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		 ส่วนต�่ำมูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี
		 ดอกเบี้ยรับ
		 เงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จ่ายช�ำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินรับแทนผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน

2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

257,267,727 255,204,486

266,862,711

241,952,650

20,056,640
3,116,795
337,311
16,376,943
46,289
(1,663,400)

19,569,085
3,071,166
400,103
16,191,875
44,997
(1,712,366)

24,133,917
3,296,886
650,000
(2,842,466)
8,800,000
(3,131,463)

(2,570,203)
1,354,902
(2,570,203)
446,583
(3,204,563)
(7,067,862) (2,991,076) (2,214,040)
(24,176,411) (18,909,975) (10,790,592)
(7,222,141) (5,961,510) (24,026,401)

1,354,902
(2,462,733)
(8,196,138)
(7,081,085)

254,948,271

24,476,732
3,317,068
650,000
8,800,000
(6,256,153)

256,479,911 264,826,335

256,474,470

(119,579,980) (153,493,749) (35,002,420) (163,460,245)
88,865,526 (24,080,742) 62,152,661 (92,604,976)
(3,964,464) (10,333,579)
(6,174,214) (8,113,329)
409,097
(3,606,203) (2,013,328) (6,616,594)
(3,774,327) 22,766,909
(3,209,017) 22,104,739
(15,239,922)
- (15,083,860)
19,481
(39,190)
19,482
(39,190)
(9,693,084)
10,124,021
(9,675,734)
9,880,851
191,990,598
97,817,378 255,839,905
17,625,726
(77,376,839) (46,874,050) (73,845,939) (42,252,688)
114,613,759 50,943,328 181,993,966 (24,626,962)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บาท

งบการเงินรวม
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินรับคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผล
ซื้ออุปกรณ์
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

27,698,510

2553

249,068,036
24,831,868
18,346,104
7,222,141
5,961,510
(6,975,949) (21,814,277)
3,191,041
826,530
(5,420,278)
(2,448,347)
50,547,333 249,939,556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

27,698,510 249,068,036
1,271,823
11,282,453
7,083,770
15,525,127
13,081,984
(6,975,949) (19,636,654)
3,191,041
826,530
(5,064,153)
(2,301,105)
46,928,852 248,122,561

75
(348,000,001) (102,000,001) (348,000,000) (102,000,000)
(348,000,001) (101,999,926) (348,000,000) (102,000,000)
(182,838,909) 198,882,958 (119,077,182) 121,495,599
253,464,318
54,581,360 156,395,759
34,900,160
70,625,409 253,464,318
37,318,577 156,395,759

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) “บริษัท” ประกอบธุรกิจจัดการกองทุน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2518 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ ให้เป็นสถาบันการเงินทีม่ สี ว่ นร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทัว่ ไป เพือ่ พัฒนาตลาด
ทุนของประเทศไทย โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนี้
(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุน เลขที่ 103/2518 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2518
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เลขที่ 005/2540 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
2540
(3) ใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์ เลขที่ 2/2536 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2536
บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534
โดยมีส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ บริษัทมีสาขาในจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 1 สาขา

2. เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินและหลักการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
จัดท�ำตามแบบที่ก�ำหนดตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
เรือ่ ง “แบบงบการเงินส�ำหรับบริษทั หลักทรัพย์” ทัง้ นี้ งบการเงินนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจี่ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนิน
งาน และกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยเท่านั้น
งบการเงินของบริษทั ได้จัดท�ำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึง่ การจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดท�ำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดท�ำงบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
นอกจากทีเ่ ปิดเผยในหัวข้ออืน่ ๆ ในสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงินอืน่ ๆ งบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้
โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
บริษัทประกอบธุรกิจจัดการกองทุนในประเทศเพียงประเภทเดียว จึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึง่ มีผลกระทบต่อการก�ำหนดนโยบายและการรายงานจ�ำนวนเงินทีเ่ กีย่ วกับ สินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย การประมาณ
และข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์
แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและน� ำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการก�ำหนดจ�ำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในปีบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะปีนั้นๆ และจะบันทึกใน
ปีที่ปรับและปีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งปีปัจจุบันและอนาคต
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เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกัน
เรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของบริษัทในบริษัทร่วม ดังนี้
ประเทศที่
ลักษณะธุรกิจ นิติบุคคลจัดตั้งขึ้น
บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท เอ็ม เอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)
2554
2553

บริษัทลงทุน

ประเทศไทย

99.99

99.99

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.99
100.00
100.00

99.99
100.00
100.00

รายการและบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกไปในการจัดท�ำงบการเงินรวม
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำ� นาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ในการก�ำหนดนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงานของบริษทั นัน้ เพือ่ ได้มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั ย่อย งบการเงิน
ของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
งบการเงินรวมจัดท�ำขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส�ำหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีทเี่ หมือนกันหรือทีค่ ล้ายคลึง
กัน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนของเจ้าของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ� นาจควบคุม แม้ว่าการปันส่วน
จะท�ำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ
เมื่อบริษัทสูญเสียอ�ำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทจะตัดรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินของบริษัทย่อย มูลค่าตามบัญชีของ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยนั้น ๆ และบริษัทจะรับรู้ผลก�ำไรหรือ
ขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนใดๆ ในบริษัทย่อยดังกล่าวที่เหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอ�ำนาจการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ทิ อี่ อกและปรับปรุงใหม่
ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ
มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

เรื่อง
การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อ
ผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ
มาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ก�ำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส�ำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554
การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554
แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�ำหรับการบันทึกบัญชีส�ำหรับสินทรัพย์
ประเภทอาคารชุด
ในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษัทได้นำ� มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการ
เงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 มาถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการแสดง
รูปแบบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้
สอดคล้องกับการน�ำเสนองบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีผลกระทบต่อฐานะการเงินโดยรวม และผล
การด�ำเนินงานทางการเงินโดยรวมของกลุ่มบริษัท สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
ภายใต้ข้อก�ำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ งบการเงิน ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน
 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
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รายงานประจ�ำปี 2554

งบกระแสเงินสด และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน


ทัง้ นีเ้ ป็นผลให้บริษทั แสดงการเปลีย่ นแปลงของส่วนของเจ้าของทัง้ หมดในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ และแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนของเจ้าของในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยก่อนหน้านี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังกล่าวแสดงใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการน�ำเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการน�ำเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือก�ำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฝ่ายบริหารของกลุม่ บริษทั ได้ประมาณการต้นทุนในการรือ้ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึง่ เป็นภาระผูกพันอัน
เกิดขึน้ จากการติดตัง้ สินทรัพย์ดงั กล่าว ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่าเสือ่ มราคาประจ�ำปี โดยเลือกวิธปี ฏิบตั ิ
แบบเปลี่ยนทันทีในช่วงการเปลี่ยนแปลง เป็นเหตุให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทได้บันทึกประมาณการค่ารื้อถอนใน
งบการเงินรวมและเงินงบการเงินเฉพาะ จ�ำนวนเงิน 0.97 ล้านบาท และ 0.94 ล้านบาท ตามล�ำดับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้มีการประเมินภาระผูกพันหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว ณ วันที่ 1 มกราคม
2554 ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเป็นจ�ำนวนเงิน 29.91 ล้านบาท ส�ำหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ โดยเลือกวิธีปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้และบันทึกภาระผูกพันหนี้สินดังกล่าวโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธี
เส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่น�ำมาตรฐานการบัญชีนี้มาใช้
การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/การตีความมาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำ� หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วย
เหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้-การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคา
ใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
ภาษี เ งิ น ได้ - การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางภาษี ข องกิ จ การหรื อ ของ
ผู้ถือหุ้น
ฝ่ายบริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีทเี่ ริม่ ใช้มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัทประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทใน
บริษัทร่วม
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอ�ำนาจควบคุมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมในนโยบายทางการเงินและการด�ำเนินงาน เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อยในการพิจารณาเรื่องการ
ควบคุม ได้พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่จะได้มาในปัจจุบัน ไม่ว่าพึงได้จากการใช้สิทธิ หรือจากการแปลงสภาพตราสาร
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญโดยมีอ�ำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการด�ำเนินงานแต่ไม่ถงึ ระดับทีจ่ ะควบคุมนโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุม่ บริษทั ได้รวมส่วนแบ่งก�ำไรหรือ
ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญจนถึงวันทีก่ ารมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
สิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันจากบริษัทร่วมมีจ�ำนวนเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลง
จนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทได้ค�้ำประกันหรือยินยอมที่จะช�ำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม
3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ


รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาขั้นความส�ำเร็จของงาน ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้



ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนกองทุนคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน
ที่บริษัทจัดการและรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่กลุ่ม
บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติ ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในการความต้องการของตลาดจะ
พิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้
รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึก
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ซื้อ และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
3.4 เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน ประกอบด้วย เงินฝากประจ�ำ บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาครบก�ำหนดเกิน
3 เดือนนับจากวันที่ซื้อและเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
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3.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าแสดงในราคายุติธรรม ก� ำไรหรือ
ขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ
ก�ำหนดจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและแสดงในราคายุติธรรม ก�ำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึก
ในส่วนของเจ้าของ (ยกเว้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน) โดยก�ำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเมื่อมีการขายหลักทรัพย์นั้นแล้ว
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบก�ำหนด แสดงในราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและหักด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
การจ�ำหน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่าที่ได้รับช�ำระและมูลค่าที่บันทึกในบัญชีและรวมถึงยอดก�ำไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของเจ้าของจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�ำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค�ำนวณต้นทุนส�ำหรับเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
3.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนและหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย
3.7 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานของสินทรัพย์
ดังนี้
		
ส่วนปรับปรุงอาคารส�ำนักงานและเครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์ส�ำนักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ

ปี
5
5
5
5 - 10

รายการก�ำไรและรายการขาดทุนจากการจ�ำหน่ายก�ำหนดโดยเปรียบเทียบสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั กับราคาตามบัญชีและรวมไว้
อยู่ในก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหว่างปีบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้
ดีขนึ้ ทีส่ ำ� คัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ การปรับปรุงนัน้ จะท�ำให้บริษทั
ได้ประโยชน์กลับคืนมาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีสนิ ทรัพย์ทไี่ ด้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้
ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น
ก่อนสินทรัพย์จะแล้วเสร็จถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

Annual Report 2011

Your Investment Partner

159

3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กิจการซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดง
ได้ดังนี้
		
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ปี
5

ต้นทุนที่เกิดจากการพัฒนาและบ�ำรุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้และมีเอกลักษณ์ของโปรแกรมที่บริษัทสามารถควบคุมได้รวมทั้งมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่าต้นทุนส�ำหรับช่วงระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี กลุ่มบริษัทได้บันทึกต้นทุนนั้น
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนทางตรงรวมไปถึงต้นทุนพนักงานของคณะท�ำงานพัฒนาโปรแกรมและค่าใช้จ่ายการผลิต
(โสหุ้ยการผลิต) ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้ปันส่วนให้อย่างเหมาะสม
รายจ่ายเพื่อเพิ่มหรือขยายผลการท�ำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นจากคุณลักษณะที่กำ� หนดไว้เมื่อเริ่ม
ต้นให้บันทึกเป็นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อเริ่มต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ต้นทุนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจ�ำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
รายการก�ำไรและรายการขาดทุนจากการจ�ำหน่ายก�ำหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวม
ไว้อยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.9 ประมาณการค่ารื้อถอน
บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินที่เป็นต้นทุนในการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพัน
จากการติดตัง้ สินทรัพย์ดงั กล่าว เป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสือ่ มราคาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
นั้น
3.10 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนีส้ นิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ตอ่ เมือ่ บริษทั มีภาระหนีส้ นิ เกิดขึน้ จากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระ
ผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพื่อช�ำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ�ำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�ำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้า
ผลกระทบดังกล่าวมีจ�ำนวนที่เป็นสาระส�ำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน
3.11 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันนั้น ก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.12 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุม่ บริษทั นอกจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ได้รบั การทบทวน
ณ ทุกวันสิน้ ปีวา่ มีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทมี่ ขี อ้ บ่งชีจ้ ะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทคี่ าดว่าจะได้รบั คืน
การรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าจะกระท�ำทุกครัง้ ทีม่ ลู ค่าสินทรัพย์ตามบัญชี หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้
เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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การค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ใน
การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้
อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่
มีตอ่ สินทรัพย์ ส�ำหรับสินทรัพย์ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดเงินสดทีไ่ ม่อาจแยกอิสระจากสินทรัพย์อนื่ ๆ ให้พจิ ารณามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
กลุม่ บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้ในการค�ำนวณมูลค่าทีค่ าด
ว่าจะได้รับคืน
กลุม่ บริษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือ่ ให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสือ่ มราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีทไี่ ม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน รายการ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.13 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรประจ�ำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศ
ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
3.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่ก�ำหนดไว้
กลุม่ บริษทั ด�ำเนินการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทีเ่ ป็นแผนจ่ายสมทบทีก่ �ำหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์
ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษทั กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพดังกล่าวได้รบั เงินสมทบเข้ากองทุนจากทัง้ พนักงาน
และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานส่วนทีเ่ ป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยตลอดอายุการท�ำงานของพนักงาน
โดยการประมาณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่ นักงานจะได้รบั จากการท�ำงานให้กบั กลุม่ บริษทั ตลอดระยะเวลาท�ำงาน
ถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�ำนวณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�ำงานให้กับกลุ่มบริษัทใน
อดีตของพนักงานจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผล
ประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง
เมือ่ ข้อสมมติทใี่ ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง กลุม่ บริษทั รับรูผ้ ลก�ำไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�ำไรหรือขาดทุนทั้งจ�ำนวน
3.15 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับแต่ละปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดย
บุคคลภายนอกที่ออกจ�ำหน่ายในระหว่างปี
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4. การบริหารความเสี่ยง
การเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
1. การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพือ่ รักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ ละความเชือ่ มัน่ ของตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ำกับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุ่มบริษัท
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�ำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของ ซึง่ ไม่รวมส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี �ำนาจควบคุม
อีกทั้งยังก�ำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
2.

เงื่อนไข ข้อตกลงและนโยบายบัญชี
บริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็ง
ก�ำไรหรือเพื่อการค้า
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ วิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 3

3.

ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของเครื่องมือทางการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา คือ ความเสีย่ งทีล่ กู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาท�ำให้บริษทั และบริษทั
ย่อยเกิดความสูญเสียทางการเงินได้
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในปีปัจจุบันและในอนาคต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้
เกิดขึ้นจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก�ำหนดของการเปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบี้ย แสดงได้ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดของสัญญาหรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ปรับขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า
อัตราตลาด
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

44,583
-

20,000
189,844
519,209
-

100,000
134,985
-

-

6,042
70,625 0.50-1.35 0.50-1.35
289,844 3.00-4.20 3.00-4.20
654,194 2.274-4.529 1.65-4.90
240,557 240,557
-

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

0.83
3.46
3.13
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดของสัญญาหรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ปรับขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า
อัตราตลาด
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34,015
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
-

100,233
206,417
-

100,000
92,576
-

-

3,304
37,319 0.25-1.35 0.50-1.35
200,233 3.00-3.60 3.00-3.60
298,993 2.52-4.53 2.35-4.90
167,630 167,630
-

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

0.95
3.30
3.33
-
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พันบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ระยะเวลาคงเหลื
อก่อนครบก�ำหนดของสัญญาหรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า
อัตราตลาด
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,485
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
-

206,050
70,264
397,586
-

100,000
366,674
-

31,263
-

1,929 253,464 0.10-0.75 0.10-0.75
170,264
1.00-3.00
795,523 1.860-4.202 1.320-5.143
206,460 206,460
-

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

0.26
1.53
2.67
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบก�ำหนดของสัญญาหรือก่อนก�ำหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
ปรับขึ้นลงตาม น้อยกว่า
มากกว่า
อัตราตลาด
1 ปี
1-5 ปี
5 ปี
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32,356
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน
-

4.

123,050
65,231
182,209
-

100,000
199,932
-

31,263
-

990
133,103

156,396 0.10-0.75 0.10-0.75
165,231
1.00-3.00
413,404 1.860-4.202 1.320-5.143
133,103
-

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

0.16
1.98
2.69
-

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง มูลค่าที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินออกไป หรือมูลค่าที่คาดว่าจะต้อง
จ่ายเพื่อการไถ่ถอนหนี้สินทางการเงิน โดยใช้ราคาตลาดหรือราคาประเมินจากการค�ำนวณตามหลักการของตลาดเงินที่ใช้
กันทั่วไป
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

5.

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียจ�ำนวน
เงิน 0.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยน

5. รายละเอียดประกอบรายการที่ส�ำคัญ
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประจ�ำอายุไม่เกิน 3 เดือน
รวม
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อกองทุน
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
842,000
10,000
10,000
10,000
53,059,596 177,584,737
37,380,787 164,455,302
176,608,089
72,130,985 29,667,618
71,191,861
20,000,000 206,050,219
- 123,050,219
250,509,685 455,775,941 67,058,405 358,707,382
(179,884,276) (202,311,623) (29,739,828) (202,311,623)
70,625,409 253,464,318
37,318,577 156,395,759
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5.2 เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคารประจ�ำ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
อายุมากกว่า 3 เดือน
อายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
177,844,009
70,264,029
12,000,000
100,000,000
100,000,000
189,844,009
100,000,000
70,264,029
100,000,000
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินฝากธนาคารประจ�ำ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2553
อายุมากกว่า 3 เดือน
อายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
100,232,945
65,230,525
100,000,000
100,000,000
100,232,945
100,000,000
65,230,525
100,000,000

5.3 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
1. ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม
บาท
งบการเงินรวม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- ตั๋วเงินคลัง
- หุ้นกู้
- หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด
- กองทุนเปิด
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

2554
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

2553
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

134,668,554
215,388,388
84,418,862
25,526,500
460,002,304
(2,936,728)
457,065,576

194,093,348
39,987,228
49,665,270
322,633,412
82,377,323
688,756,581
5,971,761
694,728,342

134,121,224
215,064,721
82,353,131
25,526,500
457,065,576
457,065,576

193,117,270
39,930,163
49,660,612
324,787,381
87,232,916
694,728,342
694,728,342
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บาท
งบการเงินรวม
2554
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

2553
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั๋วแลกเงิน
รวม

275,008,477
30,000,000
305,008,477

275,008,477
30,000,000
305,008,477

188,027,482
188,027,482

188,027,482
188,027,482

เงินลงทุนทั่วไป
- ตราสารทุน
- กองทุนปิด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

45,147,012
87,880,058
133,027,070
(350,000)
132,677,070

44,797,012
87,880,058
132,677,070
132,677,070

45,147,012
74,429,699
119,576,711
(350,000)
119,226,711

44,797,012
74,429,699
119,226,711
119,226,711

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ

894,751,123

894,751,123

1,001,982,535

1,001,982,535
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

2553
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เผื่อขาย
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั๋วเงินคลัง
- หุ้นกู้
- หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด
- กองทุนเปิด
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวม

59,846,458
123,372,824
59,973,413
25,526,500
268,719,195
(2,683,588)
266,035,607

59,545,005
122,657,189
58,306,913
25,526,500
266,035,607
266,035,607

59,735,122
49,665,270
170,804,260
59,973,413
340,178,065
3,983,482
344,161,547

59,382,264
49,660,612
171,812,258
63,306,413
344,161,547
344,161,547

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
รวม

116,790,434
116,790,434

116,790,434
116,790,434

132,548,624
132,548,624

132,548,624
132,548,624
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนทั่วไป
- ตราสารทุน
- กองทุนปิด
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ

2553
ราคาทุน/ทุนตัด
จ�ำหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

45,147,010
39,000,000
84,147,010
(350,000)
83,797,010

44,797,010
39,000,000
83,797,010
83,797,010

45,147,010
25,000,000
70,147,010
(350,000)
69,797,010

44,797,010
25,000,000
69,797,010
69,797,010

466,623,051

466,623,051

546,507,181

546,507,181

2. เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา

ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
รวม

ภายใน 1 ปี
214,200,933
305,008,477
519,209,410

บาท
31 ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
134,985,012
134,985,012
-

รวม
349,185,945
305,008,477
654,194,422
บาท

ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
รวม

ภายใน 1 ปี
89,626,832
116,790,434
206,417,266

31 ธันวาคม 2554
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
92,575,362
92,575,362
-

รวม
182,202,194
116,790,434
298,992,628
บาท

ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
รวม

ภายใน 1 ปี
209,558,487
188,027,482
397,585,969

31 ธันวาคม 2553
งบการเงินรวม
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
366,674,278
31,262,661
366,674,278
31,262,661

รวม
607,495,426
188,027,482
795,522,908
บาท

ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
รวม

ภายใน 1 ปี
49,660,612
132,548,624
182,209,236

31 ธันวาคม 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
199,931,861
31,262,661
199,931,861
31,262,661

รวม
280,855,134
132,548,624
413,403,758

MFC Asset Management Public Company Limited

166

รายงานประจ�ำปี 2554

Your Investment Partner

3. ก�ำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู้ในส่วนของเจ้าของ
บาท

ยอดยกมา
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- จากการตีราคาหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
2554
2553
5,971,761 (3,655,508)
(8,908,489)
(2,936,728)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
3,983,482
(3,533,378)

9,627,269
5,971,761

(6,667,070)
(2,683,588)

7,516,860
3,983,482

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม
ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
สัดส่วนความ
ประเทศที่
เป็
น
เจ้าของ (ร้อยละ)
ลักษณะ นิติบุคคล
2553
ธุรกิจ จัดตั้งขึ้น 2554
บริษัทร่วม
กองทุน Asean Investment
Trust
ร่วมลงทุน มาเลเซีย
บริษัท ไทย เอ็กซิม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่ปรึกษา
รวม

ไทย

ตามวิธีราคาทุน
2554
2553

ตามวิธีส่วนได้เสีย
2554
2553

33.33

33.33

40,693,455 68,391,964

1,271,823 29,370,436

48.99

48.99

4,286,750
44,980,205

4,510,899
5,782,722

4,286,750
72,678,714

4,557,379
33,927,815

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีสาขาในต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวม จ�ำนวนเงิน 4.51 ล้านบาท และ
4.56 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัทได้ปรับปรุงมูลค่าเงินลงทุนให้บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงิน
ของฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัท
ดังกล่าวไม่สามารถส่งงบการเงินประจ�ำปี 2554 และ 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีให้ได้ทันในช่วงของ
การตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2554 และ 2553 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2553 ได้รวมส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)ในบริษัทดังกล่าว จ�ำนวนเงิน (0.05) ล้านบาท และ 0.36 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้รับงบการเงินของบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชี ทัง้ นีไ้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมส�ำหรับ
ปี 2553
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้มีมติอนุมัติให้
เลิกการประกอบกิจการของบริษัท และได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ปัจจุบัน
บริษัทดังกล่าวอยู่ในระหว่างการช�ำระบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในกองทุน Asean Investment Trust เป็นกองทุนในต่างประเทศ
ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวม จ�ำนวนเงิน 1.27 ล้านบาท และ 29.37 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัทได้ปรับปรุงมูลค่า
เงินลงทุนให้บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เนื่องจากสถาบันการเงินผู้รับผิดชอบในการจัดส่งงบการเงินในต่างประเทศ
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ไม่สามารถส่งงบการเงินประจ�ำปี 2554 และ 2553 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีให้ได้ทนั ในช่วงของการตรวจ
สอบงบการเงินประจ�ำปี 2554 และ 2553 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
2553 ได้รวมส่วนแบ่งก�ำไร(ขาดทุน)ในกองทุนดังกล่าว จ�ำนวนเงิน (0.40) ล้านบาท และ 2.84 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการช�ำระบัญชี โดยในระหว่างปีกองทุนดังกล่าวได้มีการคืนเงินลงทุนให้แก่บริษัท
บางส่วน จ�ำนวนเงิน 27.70 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 บริษัทได้มีการท�ำสัญญาขายเงินลงทุนในกองทุน
ดังกล่าวให้แก่บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน 1.27 ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญของกองทุน Asean Investment Trust มีดังต่อไปนี้
บาท
สินทรัพย์สุทธิ
31 ธันวาคม
2554
122,697
3,888,428

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บาท

2553
1,973,098
59,394,689

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัท ไทย เอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด มีดังต่อไปนี้
บาท
31 ธันวาคม
2554
8,750,000
9,284,526
77,079

ทุนช�ำระแล้ว
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

2553
8,750,000
9,941,695
743,869

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเทศที่
ประเภทกิจการ จดทะเบียน
บริษัทย่อย
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัทลงทุน
บริษัทร่วม
กองทุน Asean Investment Trust ร่วมลงทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2554
2553

ตามวิธีราคาทุน
2554
2553

ไทย

99.99

99.99

500,074,930

500,074,930

มาเลเซีย

-

33.33

500,074,930

68,391,964
(39,021,528)
29,370,436
529,445,366

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่า ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท
ยอดยกมา
(หัก) กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
(หัก) โอนออกจากการขายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ

2554
39,021,528
(39,021,528)
-

2553
41,863,994
(2,842,466)
39,021,528

MFC Asset Management Public Company Limited

อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน และเครือ่ งตกแต่ง

อุปกรณ์ส�ำนักงาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

รวม

68,521,314
2,452,829
70,974,143
4,311,958
75,286,101

23,389,369
1,527,536
(22,958)
24,893,947
1,747,115
(315,053)
26,326,009

30,365,579
4,276,952
(2,336)
34,640,195
1,612,775
(4,507,655)
31,745,315

31,128,979
14,965,060
(4,585,518)
41,508,521
(11,770,196)
29,738,325

1,408,100
406,600
(1,814,700)
2,606,954
(2,335,154)
271,800.00

154,813,341
23,628,977
(6,425,512)
172,016,806
10,278,802
(18,928,058)
163,367,550

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

43,238,204
13,833,254
57,071,458
9,893,022
66,964,480

15,338,538
3,959,113
(3,315)
19,294,336
3,169,290
(292,175)
22,171,451

24,493,458
2,644,613
(559)
27,137,512
2,611,641
(4,495,660)
25,253,493

20,058,281
4,039,752
(4,585,506)
19,512,527
4,382,687
(11,184,231)
12,710,983

-

103,128,481
24,476,732
(4,589,380)
123,015,833
20,056,640
(15,972,066)
127,100,407

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

13,902,685
8,321,621

5,599,611
4,154,558

7,502,683
6,491,822

21,995,994
17,027,342

271,800.00

49,000,973
36,267,143

รายงานประจ�ำปี 2554

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

5.5 อาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส�ำนักงาน
และเครื่องตกแต่ง

อุปกรณ์ส�ำนักงาน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

รวม

23,389,369
1,016,030
(22,958)
24,382,441
1,747,115
(315,053)
25,814,503

30,316,242
3,680,836
(2,336)
33,994,742
1,612,775
(4,507,655)
31,099,862

31,128,979
14,965,060
(4,585,518)
41,508,521
(11,770,196)
29,738,325

1,215,500
(1,215,500)
2,606,954
(2,335,154)
271,800

154,571,404
20,852,154
(5,826,312)
169,597,246
10,248,064
(18,928,058)
160,917,252

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเสื่อมราคา
จ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

43,238,204
13,662,336
56,900,540
9,637,429
66,537,969

15,338,538
3,879,454
(3,315)
19,214,677
3,066,416
(292,175)
21,988,918

24,492,808
2,552,375
(559)
27,044,624
2,482,553
(4,495,660)
25,031,517

20,058,281
4,039,752
(4,585,506)
19,512,527
4,382,687
(11,184,231)
12,710,983

-

103,127,831
24,133,917
(4,589,380)
122,672,368
19,569,085
(15,972,066)
126,269,387

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

12,811,002
7,454,793

5,167,764
3,825,585

6,950,118
6,068,345

21,995,994
17,027,342

271,800

46,924,878
34,647,865

169

68,521,314
1,190,228
69,711,542
4,281,220
73,992,762
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จ�ำหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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งบการเงินรวม
2554
2553
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

20,056,640

24,476,732

19,569,085

24,133,917

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมได้ตัดจ�ำหน่ายค่าเสื่อมราคาทั้งจ�ำนวนแล้วแต่ยัง
คงใช้งานอยู่
82,826,237

37,708,909

82,826,237

37,708,909

สัญญาเช่าพื้นที่ส�ำนักงาน อุปกรณ์ และบริการ
สัญญาเช่าพื้นที่ส�ำนักงานและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราค่าเช่าและ
บริการต่อเดือน
ผู้ให้เช่า
ระยะเวลา
(ล้านบาท) หมายเหตุ
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหาร
3 ปี
2.04-2.36
ของบริษัท
บุคคลภายนอก
3 ปี
0.03
-

ในปี 2554 บริษัทได้ประมาณการค่ารื้อถอนโดยบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
จ�ำนวนเงิน 0.97 ล้านบาท และ 0.94 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ดูหมายเหตุ 2)
5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2554
ราคาทุน
อายุการให้ 1 มกราคม
ประโยชน์
2554

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
31 ธันวาคม
2554

1 มกราคม
2554

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 - 5 ปี 43,218,198 3,385,278 46,603,476 35,089,901
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
906,950 2,035,000 2,941,950
รวม
44,125,148 5,420,278 49,545,426 35,089,901

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

31 ธันวาคม สินทรัพย์ไม่มี
2554
ตัวตน-สุทธิ

3,116,795 38,206,696 8,396,780
- 2,941,950
3,116,795 38,206,696 11,338,730
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
ราคาทุน
อายุการให้ 1 มกราคม
ประโยชน์
2554

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
31 ธันวาคม
2554

1 มกราคม
2554

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 - 5 ปี 43,070,955 3,029,153 46,100,108 35,069,718
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
906,950 2,035,000 2,941,950
รวม
43,977,905 5,064,153 49,042,058 35,069,718

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

31 ธันวาคม สินทรัพย์ไม่มี
2554
ตัวตน-สุทธิ

3,071,166 38,140,884 7,959,224
- 2,941,950
3,071,166 38,140,884 10,901,174
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งบการเงินรวม
2553
ราคาทุน
อายุการให้ 1 มกราคม
ประโยชน์
2553

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
31 ธันวาคม
2553

1 มกราคม
2553

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

31 ธันวาคม สินทรัพย์ ไม่มี
2553
ตัวตน-สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 - 5 ปี 41,840,301 1,377,897 43,218,198 31,772,833 3,317,068 35,089,901 8,128,297
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
1,996,500 (1,089,550) 906,950
- 906,950
รวม
43,836,801 288,347 44,125,148 31,772,833 3,317,068 35,089,901 9,035,247
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2553
ราคาทุน
อายุการให้ 1 มกราคม
ประโยชน์
2553

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
31 ธันวาคม
2553

1 มกราคม
2553

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

31 ธันวาคม สินทรัพย์ ไม่มี
2553
ตัวตน-สุทธิ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 - 5 ปี 41,840,301 1,230,655 43,070,956 31,772,833 3,296,886 35,069,719 8,001,237
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
1,996,500 (1,089,550) 906,950
- 906,950
รวม
43,836,801 141,105 43,977,906 31,772,833 3,296,886 35,069,719 8,908,187

บาท
งบการเงินรวม
2554
2553
ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

3,116,795

3,317,068

3,071,166

3,296,886

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่าย
สะสม ได้ตัดจ�ำหน่ายค่าตัดจ�ำหน่ายทั้งจ�ำนวนแล้วแต่ยัง
คงใช้งานอยู่
31,020,580

26,894,522

31,020,580

26,894,522

5.7 สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลค้างรับ
เงินมัดจ�ำ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายกองทุน
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2554
2553
2,851,038
3,506,495
9,108,231
6,275,310
4,759,772
4,950,271
3,122,029
5,142,848
930,925
2,129,530
2,317,512
1,988,777
23,089,507
23,993,231
(650,000)
(650,000)
(337,311)
22,102,196
23,343,231

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
9,813,918
1,804,505
9,108,231
6,275,310
4,759,772
4,950,271
3,122,029
5,142,848
7,417,030
6,151,758
1,933,190
1,806,737
36,154,170
26,131,429
(650,000)
(650,000)
35,504,170
25,481,429

MFC Asset Management Public Company Limited
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รายการเคลื่อนไหวของหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
650,000
650,000
650,000
650,000

ยอดยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่า ส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่า
ยอดคงเหลือ

งบการเงินรวม
2554
2553
337,311
337,311
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
-

5.8 ผลประโยชน์ของพนักงาน
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
8,800,000
8,800,000
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
9,033,873
9,012,364
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,196,874
1,196,585
ต้นทุนบริการในอดีต
6,146,196
5,982,926
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในงวดปัจจุบัน
(15,083,860)
(15,083,860)
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(156,062)
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
9,937,021
9,908,015
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน-ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
33,868,723
33,839,717
(23,931,702)
(23,931,702)
9,937,021
9,908,015

กลุ่มบริษัทก�ำหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่
พนักงานทีเ่ กษียณอายุและท�ำงานครบระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เช่น 10 ปีขนึ้ ไป ได้รบั เงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน
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ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้ในการประมาณการผลประโยชน์พนักงานเนือ่ ง
จากเกษียณอายุ มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
4.00%
4.00%
0.00% - 18.00%
5.00% ของอัตรามรณะ

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการการลาออก
อัตราการทุพพลภาพ

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะ
5.9 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนการขาย
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
อื่นๆ
รวม

2554
474,095,956
16,202,249
80,862,726
109,641,521
16,398,371
3,538,044
700,738,867

2553
460,162,452
22,391,265
85,807,465
106,803,658
14,158,360
4,687,720
694,010,920

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
474,095,956
453,227,452
16,202,249
22,391,265
80,862,726
85,807,465
109,641,521 106,803,658
16,398,371
14,158,360
2,364,505
4,715,758
699,565,328
687,103,958

5.10 ข้อมูลอื่น
บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง จ�ำนวนเงิน 0.50 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ใช้
วงเงินสินเชื่อดังกล่าว
5.11 ก�ำไรสะสม
ส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด บริษัทต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ
5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิอย่างน้อยร้อยละ 5 เป็นส�ำรองตามกฎหมาย
ทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าส�ำรองตามกฎหมายจะมีจ�ำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองนี้จะ
น�ำไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทย่อยมีส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวนเงิน 19,194,334 บาทและ 18,653,809
บาท ตามล�ำดับ ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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เงินปันผล


ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 348.00 ล้านบาท



ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 มีมติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 102.00 ล้านบาท

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ
ค่าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญส�ำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2554
80,926,552
16,373,048
97,299,600

2553
70,854,142
12,547,454
83,401,596

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
80,266,552
70,854,142
16,333,448
12,547,454
96,600,000
83,401,596

6.2 ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน ดังนี้
บริษัท
6.2.1 จ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าอาคาร เช่าอุปกรณ์และบริการ (ดูหมายเหตุ 5.5) ในอนาคตดังนี้
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

พันบาท
25,944
44,459

6.2.2 จ่ายช�ำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานยานพาหนะและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในอัตราเดือนละ 0.21 ล้านบาท
โดยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่จะต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้
ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

พันบาท
2,565
8,196

6.2.3 จ่ายช�ำระค่าตอบแทนจากการใช้บริการ อัตราค่าบริการเดือนละ 0.74 ล้านบาท
6.2.4 จ่ายช�ำระตามสัญญาบริการ จ�ำนวนเงิน 3.60 ล้านบาท
6.2.5 จ่ายช�ำระตามสัญญาโฆษณา จ�ำนวนเงิน 0.22 ล้านบาท และจ�ำนวน 18,750 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
6.2.6 จ่ายช�ำระตามสัญญาที่ปรึกษา จ�ำนวนเงิน 6.38 ล้านบาท
6.2.7 จ่ายช�ำระตามสัญญาว่าจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ�ำนวนเงิน 11.27 ล้านบาท
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6.3 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบุคคลและกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น
และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญที่รวมไว้ในงบการเงิน
ใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีดังนี้
รายการบัญชีและรายการค้าทีม่ สี าระส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันส�ำหรับแต่ละปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
เงินปันผลรับ
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

32,524
18,502,772
1,271,822

28,037
2,500,375
-

บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
รายได้อื่น

-

-

49,320

41,100

-

-

1,000,000

-

171,906

171,906

-

2,050,000

-

751,140
-

102,789
1,260,550

59,178
-

1,260,550

1,826,633
88,720,150

212,324
22,953,655

1,826,633
88,720,150

212,324
22,953,655

-

50,000

-

-

27,442,806

5,505,000
25,477,134

26,544,672

3,500,000
25,172,934

ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
รายได้อื่น

-

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ธนาคารออมสิน
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อสลากออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมและบริการ
เงินปันผลจ่าย
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด
รายได้ค่าบริการ
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าเช่าและบริการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
รายได้รับล่วงหน้า
เงินปันผลค้างรับ

-

-

11,869

10,514

-

8,501,274

-

-

-

2,504,020

1,530,963

-

-

3,228,534
416,000
150,000

2,228,172
-

-

-

351,893

263,093

160,000,000
549,247

57,000,000
102,789

100,000,000
59,178

-

7,700

2,699

7,700

2,699

6,447,981
306,563

5,829,766
299,851

6,447,981
306,563

5,829,766
299,851

บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
เงินทดรองจ่าย
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
เงินทดรองจ่าย
ธนาคารออมสิน
เงินฝากประจ�ำ
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่าย
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
เงินประกันการเช่า
ค่าเช่าและค่าบริการค้างจ่าย
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท
แอสเซท แมเนจ เมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จ�ำกัด
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด

ประเทศ
ไทย
ไทย

ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อยทางอ้อม

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุ้นทางตรง
ถือหุ้นทางอ้อม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ถือหุ้นทางอ้อม
ถือหุ้นทางอ้อม
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน (ธนาคารออมสิน)
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หลักเกณฑ์ในการคิดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
นโยบายการก�ำหนดราคา
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
รายได้อื่น
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
ธนาคารออมสิน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ค่าเช่าและบริการจ่าย
กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท

ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

6.4 สัญญาระยะยาว
สัญญาบริการ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทท�ำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุนและการแนะน�ำ
กลยุทธ์การลงทุน เพื่อประโยชน์แก่กองทุนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท โดยมีระยะเวลาเท่ากับอายุโครงการ
ของกองทุน และก�ำหนดค่าตอบแทนตามช่วงระยะเวลาการลงทุน ดังนี้


ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
ปีที่ 1 - 5 ของอายุโครงการของกองทุน
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในโครงการใดๆ ส�ำหรับปีน้อยกว่า จ�ำนวนเงิน 440 ล้านบาท บริษัทตกลงให้ค่าธรรมเนียม
พื้นฐาน จ�ำนวนเงิน 5.40 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนเงินลงทุนที่ช�ำระแล้วและได้มีการลงทุนแล้ว
ณ วันสิ้นปีการลงทุน (แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า) การช�ำระค่าธรรมเนียมแบ่งช�ำระทุกเดือนเป็นรายเดือนๆ ละ 0.45
ล้านบาท
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในโครงการใดๆ ส�ำหรับปีมากกว่า จ�ำนวนเงิน 440 ล้านบาท บริษัทตกลงให้ค่าธรรมเนียม
พื้นฐาน จ�ำนวนเงิน 8.40 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนเงินลงทุนที่ช�ำระแล้วและได้มีการลงทุนแล้ว ณ
วันสิ้นปีการลงทุน (แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า) การช�ำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีที่ถัดจากปีที่
เกิดมูลค่าการลงทุน
ปีที่ 6 ของอายุโครงการของกองทุน จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา
บริษัทตกลงให้ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน อัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจากก�ำไร
บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมจากก�ำไรอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนจากการลงทุนภายใต้การบริการที่ปรึกษา
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทแห่งหนึ่งดังกล่าว การช�ำระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีถัดจากปีที่บริษัทได้รับก�ำไรจากกองทุนตามสัญญาการลงทุน ซึ่งเกิดจากการใช้บริการที่
ปรึกษาดังกล่าว
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6.5 การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบันดังนี้
บาท
2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ก่อนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
86,291,030 (8,800,000) 77,491,030 85,418,938 (8,800,000) 76,618,938
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์
		 พนักงาน
- 8,800,000 8,800,000
- 8,800,000 8,800,000
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและ
		 ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สงสัยจะสูญ

210,772,915 53,969,043 264,741,958 204,345,163 53,969,043 258,314,206
83,401,596 (83,401,596)
- 83,401,596 (83,401,596)
- 29,432,553 29,432,553
- 29,432,553 29,432,553
11,982,974 (650,000) 11,332,974 11,340,973 (650,000) 10,690,973
650,000
650,000
650,000
650,000

6.6 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
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Audit Report Of Certified Public
Accountant
To the Board of Directors and Shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated
statements of financial position of MFC Asset Management
Public Company Limited and its subsidiaries as at December
31, 2011 and 2010, and the related consolidated statements
of comprehensive income, changes in equity and cash flows
for each of the years then ended. I have also audited the
separate statements of financial position of MFC Asset
Management Public Company Limited as at December 31,
2011 and 2010, and the related separate statements of
comprehensive income, changes in equity and cash
flows for each of the years then ended. The management
of the Company is responsible for the correctness and
completeness of information presented in these financial
statements. My responsibility is to express an opinion on
these financial statements based on my audits.
Except for the matter as described in the third
paragraph, I conducted my audits in accordance with
generally accepted auditing standards. Those standards
require that I plan and perform the audits to obtain
reasonable assurance about whether the financial statements
are free of material misstatements. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in the financial statements. An audit also
includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as
evaluating the overall financial statement presentation.
I believe that my audits provide a reasonable basis for my
opinion.
As described in Note 5.4 to the financial statements,
as at December 31, 2010 the Company had investments
in two associated companies with the carrying value of
Baht 33.93 million, in the consolidated financial statements,
which were recorded by the equity method based on
financial information of such associated companies, which
had not been audited by the auditor. The consolidated

statement of comprehensive income for the year ended
December 31, 2010, included a share of profit of these
associated companies in the amount of Baht 3.20 million.
In my opinion, except for the effect of such
adjustment, if any, as might have been determined to be
necessary had I been able to satisfy myself as to the
matter as described in the third paragraph, the financial
statements referred to above present fairly, in all material
respects, the consolidated financial positions of MFC Asset
Management Public Company Limited and its subsidiaries
as at December 31, 2011 and 2010, the consolidated results
of their operations and cash flows for each of the years
then ended, and the separate financial positions and results
of its operations and cash flows of MFC Asset Management
Public Company Limited for the same period, in conformity
with generally accepted accounting principles.
Without qualifying my opinion, I draw attention to
Note 2 to the financial statements. During 2011, the
Company has adopted new and revised Thai Financial
Reporting Standards, which are issued by the Federation
of Accounting Professions and effective for the financial
statements for the period beginning on or after January 1,
2011, for the preparation and presentation of these financial
statements. The financial statements for the year ended
December 31, 2010 which have been presented herewith
for comparative purposes are newly presented in conformity
with the financial statements for the year ended December
31, 2011.

			
Bunjong Pichayaprasat
			
Certified Public Accountant
			
Registration Number 7147
ANS Audit Co., Ltd.
Bangkok, February 23, 2012
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Statements of Financial Position
As At December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries
Baht

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

Note

2011

2010

2011

2010

3.3,5.1
3.4,5.2

70,625,409
289,844,009

253,464,318
170,264,029

37,318,577
200,232,945

156,395,759
165,230,525

894,751,123 1,001,982,535

466,623,051

546,507,181

ASSETS
Cash and cash equivalents
Deposits at financial institutions
Investments in debt and equity
securities
Investments in subsidiaries
and associated companies
Building and equipment
Intangible assets
Accrued income receivables
Other assets
TOTAL ASSETS

3.5,5.3
3.6,5.4
3.7,5.5
3.8,5.6
5.7,6.3

5,782,722
33,927,815 500,074,930 529,445,366
36,267,143
49,000,973
34,647,865
46,924,878
11,338,730
9,035,247
10,901,174
8,908,187
105,261,678
101,297,214
105,251,178
99,076,964
22,102,196
23,343,231
35,504,170
25,481,429
1,435,973,010 1,642,315,362 1,390,553,890 1,577,970,289

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
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Statements of Financial Position
As At December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries

LIABILITIES AND EQUITY

Note

LIABILITIES
Accounts payable from purchase
		 of investments
Accrued income tax
Accrued expenses
6.3,6.5
Employee benefit obligations
3.14,5.8,6.5
Money received on behalf of
		 investment unitholders and funds
Other liabilities
6.3
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Authorized share capital:
120,000,000 ordinary shares,
		 Baht 1 par value
Issued and paid-up share capital:
120,000,000 ordinary shares,
		 fully paid-up
Premium on share capital
Other components of equity
Retained earnings:
Appropriated:
		 Legal reserve
		 Reserve for maintaining securities
			 price level
		 Reserve for business expansion
		 General reserve
Unappropriated
Total Equity of the Parent Company
Non-controlling interests
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

5.11

5.11

Baht

Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

1,997,820
21,029,602
73,716,703
9,937,021

20,186,479
28,400,743
77,491,030
8,800,000

1,997,820
18,814,700
73,409,921
9,908,015

16,988,625
26,794,829
76,618,938
8,800,000

30,708,826
19,047,181
156,437,153

30,689,345
27,726,275
193,293,872

30,708,827
18,803,801
153,643,084

30,689,345
27,497,577
187,389,314

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000
680,000,000
(2,936,728)

120,000,000
680,000,000
5,971,761

120,000,000
680,000,000
(2,683,588)

120,000,000
680,000,000
3,983,482

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

2011

2010

2011

2010

5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
405,472,493 566,049,561 362,594,394 509,597,493
1,279,535,765 1,449,021,322 1,236,910,806 1,390,580,975
92
168
1,279,535,857 1,449,021,490 1,236,910,806 1,390,580,975
1,435,973,010 1,642,315,362 1,390,553,890 1,577,970,289

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
MFC Asset Management Public Company Limited
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Statements of Comprehensive Income
For Each of The Years Ended December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries
Baht

Consolidated
financial statements
Note
REVENUES
3.2
Fees and service income
5.9, 6.3
Share of profit (loss) of associated
		 companies
5.4
Interest and dividends
6.3
Other income
6.3
		 Total revenues

2011
700,738,867

2010

Separate
financial statements
2011

694,010,920 699,565,328

2010
687,103,958

(446,583)
33,612,593
16,532,812

3,204,563
27,872,019
9,801,607

37,031,034
16,644,718

17,739,955
9,724,867

750,437,689

734,889,109

753,241,080

714,568,780

EXPENSES
Fees and service expenses

3.2
6.3

59,253,402

74,905,664

61,303,402

75,905,664

Operating expenses
		 Personnel expenses
		 Premises and equipment expenses
		 Directors’ remuneration

6.5
6.3
6.5

289,194,107
78,043,760
25,472,475

264,741,958
76,758,645
29,432,553

282,847,411
76,483,848
25,472,475

258,314,206
75,792,564
29,432,553

125,439

128,084

121,459

125,882

25,887,044

21,734,745

25,879,277

21,704,288

15,193,735
-

11,332,974
650,000

13,870,394
-

10,690,973
650,000

400,103
493,169,962 479,684,623 486,378,369
257,267,727 255,204,486 266,862,711
69,844,868 63,679,070 65,865,810
187,422,859 191,525,416 200,996,901

472,616,130
241,952,650
59,341,832
182,610,818

		 Taxes and duties
		 Advertising and promotion
			 expenses
		 Other expenses
Doubtful accounts
Loss on impairment of associated
		 companies
		 Total expenses
Profit before income tax
Income tax
Net profit

5.4

3.13

Other comprehensive income (loss)
Gains (losses) on revaluation of
		 available-for-sale securities
Total other comprehensive income
		 (loss)
Total comprehensive income

(8,908,489)

9,627,269

(6,667,070)

7,516,860

(8,908,489)
178,514,370

9,627,269
201,152,685

(6,667,070)
194,329,831

7,516,860
190,127,678

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statements of Comprehensive Income
For Each of The Years Ended December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries
Baht

Consolidated
financial statements
Note

Separate
financial statements

2011

2010

2011

2010

		 Owners of the parent

187,422,932

191,525,410

200,996,901

182,610,818

		 Non-controlling intersts

(73)

6

-

-

187,422,859

191,525,416

200,996,901

182,610,818

		 Owners of the parent

178,514,443

201,152,679

194,329,831

190,127,678

		 Non-controlling intersts

(73)

6

-

-

178,514,370

201,152,685

194,329,831

190,127,678

1.56

1.60

1.67

1.52

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

Net profit (loss) attributable to:

Total comprehensive income (loss)
attributable to:

Earnings per share of shareholders
of the parent
		 Basic earnings per share
Weighted average number of ordinary
shares (Shares)

3.15

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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For Each of The Years Ended December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries
Baht

Consolidated financial statements
Other
Components
of Equity
Other
Comprehensive
Income (Loss)

Appropriated Retained Earnings
Share Capital Premium
Issued and
on
Note
Paid-up Share Capital
BEGINNING BALANCE AS AT
JANUARY 1, 2010

Reserve for
Maintaining Reserve for
Legal
Securities Business
Reserve Price Level Expansion

120,000,000 680,000,000 12,000,000 5,000,000

Surplus (Deficit)
Unappropriated from Change in Total Equity
Retained
Value
of the Parent
Earnings
of Investments Company

General
Reserve

10,000,000 50,000,000

476,524,151

(3,655,508) 1,349,868,643

Non-controlling
interests

Total

88

1,349,868,731

75

75
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Statements of Changes In Equity

Changes in equity for the year
Increase in investment in subsidiary
Dividend paid

5.11, 6.3

Total comprehensive income
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2010

-

-

-

-

-

-

(102,000,000)

-

(102,000,000)

(1)

(102,000,001)

-

-

-

-

-

-

191,525,410

9,627,269

201,152,679

6

201,152,685

10,000,000 50,000,000

566,049,561

5,971,761 1,449,021,322

168

1,449,021,490

- (348,000,000)

(3)

(348,000,003)

120,000,000 680,000,000 12,000,000 5,000,000

Changes in equity for the year
5.11, 6.3

Total comprehensive income
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2011

-

-

-

-

-

- (348,000,000)

-

-

-

-

-

-

187,422,932

(8,908,489)

178,514,443

(73)

178,514,370

10,000,000 50,000,000

405,472,493

(2,936,728) 1,279,535,765

92

1,279,535,857

120,000,000 680,000,000 12,000,000 5,000,000

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

รายงานประจ�ำปี 2554

Dividend paid

For Each of The Years Ended December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries
Baht

Separate financial statements
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Statements of Changes In Equity

Other
Components
of Equity
Other
Comprehensive
Income (Loss)

Appropriated Retained Earnings

Note
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2010

Share Capital
Issued and
Paid-up

Premium on
Share Capital

Reserve
for Maintaining
Securities
Legal Reserve
Price Level

Surplus (Deficit)
Unappropriated from Change
Retained
in Value
General Reserve
Earnings
of Investments

Reserve for
Business
Expansion

Total

120,000,000

680,000,000

12,000,000

5,000,000

10,000,000

50,000,000

428,986,675

(3,533,378)

1,302,453,297

-

-

-

-

-

-

(102,000,000)

-

(102,000,000)

-

-

-

-

-

-

182,610,818

7,516,860

190,127,678

120,000,000

680,000,000

12,000,000

5,000,000

10,000,000

50,000,000

509,597,493

3,983,482

1,390,580,975

-

-

-

-

-

- (348,000,000)

-

(348,000,000)

-

-

-

-

-

-

200,996,901

(6,667,070)

194,329,831

120,000,000

680,000,000

12,000,000

5,000,000

10,000,000

50,000,000

362,594,394

(2,683,588)

1,236,910,806

Changes in equity for the year
5.11,6.3

Total comprehensive income
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2010
Changes in equity for the year
Dividend paid
Total comprehensive income
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2011

5.11,6.3

185

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statements of Cash Flows
For Each of The Years Ended December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries
Baht

Consolidated
financial statements
2011
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Profit before income tax
Adjustments to reconcile profit before income
tax to net cash provided by (used in) operating
activities
		 Depreciation
		 Amortization of intangible assets
		 Doubtful accounts
		 Loss from impairment of assets (reversal)
		 Employee benefit obligations
		 Provisions
		 Gain on sale of investments
		 Gain on trade in, write-off and disposal of
			 equipment
		 Share of (profit) loss of associated companies
		 Amortization of discounts of debt instruments
		 Interest income
		 Dividends income
Profit from operations before change in operating
assets and liabilities
(Increase) decrease in operating assets
		 Deposits at financial institutions
		 Investment in debt and equity securities
		 Accrued income receivables
		 Other assets
Increase (decrease) in operating liabilities
		 Accrued expenses
		 Employee benefit obligations paid
		 Money received on behalf of investment
			 unitholders and funds
		 Other liabilities
Cash generated from operations
		 Income tax paid
Net cash provided by (used in) operating activities

2011

2010

257,267,727 255,204,486

266,862,711

241,952,650

20,056,640
3,116,795
337,311
16,376,943
46,289
(1,663,400)

19,569,085
3,071,166
400,103
16,191,875
44,997
(1,712,366)

24,133,917
3,296,886
650,000
(2,842,466)
8,800,000
(3,131,463)

(2,570,203)
1,354,902
(2,570,203)
446,583
(3,204,563)
(7,067,862) (2,991,076) (2,214,040)
(24,176,411) (18,909,975) (10,790,592)
(7,222,141) (5,961,510) (24,026,401)

1,354,902
(2,462,733)
(8,196,138)
(7,081,085)

254,948,271

2010

24,476,732
3,317,068
650,000
8,800,000
(6,256,153)

256,479,911 264,826,335

256,474,470

(119,579,980) (153,493,749) (35,002,420) (163,460,245)
88,865,526 (24,080,742) 62,152,661 (92,604,976)
(3,964,464) (10,333,579)
(6,174,214) (8,113,329)
409,097
(3,606,203) (2,013,328) (6,616,594)
(3,774,327)
(15,239,922)

22,766,909
-

(3,209,017)
(15,083,860)

22,104,739
-

19,481
(39,190)
19,482
(39,190)
(9,693,084)
10,124,021
(9,675,734)
9,880,851
191,990,598
97,817,378 255,839,905
17,625,726
(77,376,839) (46,874,050) (73,845,939) (42,252,688)
114,613,759 50,943,328 181,993,966 (24,626,962)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statements of Cash Flows
For Each of The Years Ended December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries
Baht

Consolidated
financial statements
2011
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Cash proceed from redemption of associated
		 company
27,698,510
Cash proceed from disposal of associated
		 company
Interest received
24,831,868
Dividends received
7,222,141
Purchases of equipment
(6,975,949)
Cash proceed from disposal of equipment
3,191,041
Purchases of intangible assets
(5,420,278)
Net cash provided by investing activities
50,547,333
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Change in non-controlling interests
Dividends paid
(348,000,001)
Net cash used in financing activities
(348,000,001)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND
CASH EQUIVALENTS
(182,838,909)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
BEGINNING OF YEAR
253,464,318
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR 70,625,409

Separate
financial statements

2010

2011

2010

249,068,036

27,698,510

249,068,036

18,346,104
5,961,510
(21,814,277)
826,530
(2,448,347)
249,939,556

1,271,823
11,282,453
15,525,127
(6,975,949)
3,191,041
(5,064,153)
46,928,852

7,083,770
13,081,984
(19,636,654)
826,530
(2,301,105)
248,122,561

75
(102,000,001) (348,000,000) (102,000,000)
(101,999,926) (348,000,000) (102,000,000)
198,882,958

(119,077,182)

121,495,599

54,581,360
253,464,318

156,395,759
37,318,577

34,900,160
156,395,759

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Notes to Financial Statements
For Each of The Years Ended December 31, 2011 And 2010
Mfc Asset Management Public Company Limited And Subsidiaries

1. GENERAL INFORMATION
MFC Asset Management Public Company Limited (“the Company”) was founded on March 14, 1975 with the main
objective of mobilizing savings from the general public to develop the Thai capital market. The Company’s licenses
to operate securities business consisted of:
(1) Securities business license to operate Mutual Fund Management No.103/2518 effective date since December
29, 1975.
(2) Securities business license to operate Private Fund Management No.005/2540 effective date since March 15,
1997.
(3) Securities Registrar Business No.2/2536 effective date since April 15, 1993.
The Company was incorporated in Thailand and listed on the Stock Exchange of Thailand on June 5, 1991. The
registered office of the Company is at 199 Column Building, Ground Floor and 21st – 23rd Floor, Ratchadaphisek
Road, Khlong-teoy, Bangkok. The Company has 1 branch in Nonthaburi Province.

2. BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION
The financial statements are prepared in accordance with Thai Accounting Standards (“TAS”) including related
interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”) in compliance with
the Announcement of the Office of the Securities and Exchange Commission, dated December 15, 2010
Re: “The Format of Financial Statements for Securities Company”. Accordingly, the accompanying financial statements
are intended solely to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with
accounting principles and practices generally accepted in Thailand.
The financial statements have been prepared in the Thai language and expressed in Thai Baht. Such financial
statements have been prepared for domestic reporting purposes. For the convenience of the readers not conversant
with the Thai language, an English version of the financial statements has been provided by translating from the
Thai version of the financial statements.
Other than those disclosed elsewhere in the summary of significant accounting policies and other notes to the
financial statements, the financial statements are prepared on the historical cost basis.
The Company operates mainly in fund management in Thailand. Therefore, the Company is not required to disclose
further segment information.
The preparation of the financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards requires management
to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of
assets, liabilities, income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience
and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form
the basis of making the judgments about carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent
from other sources. Subsequent actual results may differ from these estimates.
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The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates
are recognized in the year in which the estimate is revised, if the revision affects only that year, and in the year
of the revision and future years, if the revision affects both current and future years.
BASIS OF PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The consolidated financial statements consisted of the financial statements of MFC Asset Management Public
Company Limited, and subsidiaries (together referred to as “the Group”) and interest in associated companies as
follow:

Direct subsidiary
MF Holdings Co., Ltd.
Indirect subsidiaries
MFC Real-Estate Assets Management Co., Ltd.
MFC Advisory Co., Ltd.
MFC ESCO Co., Ltd.

Ownership interest (%)
2011
2010

Business
Type

Country of
Registration

Investment

Thailand

99.99

99.99

Consulting
Consulting
Consulting

Thailand
Thailand
Thailand

99.99
100.00
100.00

99.99
100.00
100.00

All significant intercompany transactions and accounts were eliminated in preparing the consolidated financial
statements.
Subsidiary is an entity controlled by the Company. Control exists when the Company has the power, directly or
indirectly through other subsidiaries, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain
benefits from its activities. The financial statements of the subsidiary are included in the consolidated financial
statements from the date that control commences until the date that control ceases.
The preparations of the consolidated financial statements have been based on the same accounting policies
for the same or similar accounting transactions or accounting events.
Total comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even
if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.
Upon loss of control, the Company derecognized the assets and liabilities of the subsidiary, the carrying amount
of non-controlling interests and any components of other comprehensive income attributable to that subsidiary. The
Company recognized profit or loss arising on the loss of control in statement of comprehensive income.
Any investment retained in the former subsidiary shall be accounted for fair value from the date when control is
lost.
Transition to new and revised TFRS
During 2010 and 2011, the Federation of Accounting Professions (“FAP”) has issued Notifications, mandating the
use of new and revised Thai Accounting Standards (“TAS”), Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”), Thai
Financial Reporting Interpretation (“TFRI”), Thai Interpretation (“TI”) and guidelines which are effective for the
financial statements for the period beginning on or after January 1, 2011 as follows:
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TAS/TFRS/TFRI/TI/FAP’s
Announcements
TAS 1 (revised 2009)
TAS 2 (revised 2009)
TAS 7 (revised 2009)
TAS 8 (revised 2009)
TAS 10 (revised 2009)
TAS 11 (revised 2009)
TAS 16 (revised 2009)
TAS 17 (revised 2009)
TAS 18 (revised 2009)
TAS 19
TAS 23 (revised 2009)
TAS 24 (revised 2009)
TAS 26
TAS 27 (revised 2009)
TAS 28 (revised 2009)
TAS 29
TAS 31 (revised 2009)
TAS 33 (revised 2009)
TAS 34 (revised 2009)
TAS 36 (revised 2009)
TAS 37 (revised 2009)
TAS 38 (revised 2009)
TAS 40 (revised 2009)
TFRS 2
TFRS 3 (revised 2009)
TFRS 5 (revised 2009)
TFRS 6
TFRI 15
TI 31
No. 16/2554
No. 17/2554
No. 18/2554
No. 19/2554

Topic
Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events After the Reporting Period
Construction Contracts
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Consolidated and Separate Financial Statements
Investments in Associates
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Interests in Joint Ventures
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Share – Based Payments
Business Combinations
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Agreements for the Construction of Real Estate
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
Disclosure Guidance on Related Party Transactions with Government
Transitional Procedures for Other Long-term Employee Benefits
Accounting Guidance on Revaluation of Assets
Accounting Guidance for Condominiums

During 2011, the Group has adopted new and revised TFRS which are effective for the financial statements for
the period beginning on or after January 1, 2011. Such transition affected the presentation of the consolidated
and separate financial statements for the year ended December 31, 2010 which have been presented herewith for
comparative purposes in conformity with the presentation of the financial statements for the year ended December
31, 2011 and the Group’s overall financial position and financial performance as follows:
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TAS 1 (revised 2009) – Presentation of Financial Statements
Under the revised TAS, a set of financial statements comprises:
Statement of financial position;
 Statement of comprehensive income;
 Statement of changes in equity;
 Statement of cash flows; and
 Notes to the financial statements.


As a result, the Company presents all owner changes in equity in the statement of changes in equity and all nonowner changes in equity in the statement of comprehensive income. Previously, all such changes were included in
the statement of changes in equity.
Comparative information has been re-presented so that it also is in conformity with the revised standard. Since the
change in accounting policy only impacts presentation aspects, there is no impact on reported profit or earnings
per share.
TAS 16 (revised 2009) – Property, Plant and Equipment
The management of the Group has estimated the costs of dismantlement, removing the item and restoring the
site, on which it is located and incurred from the obligation for the acquisition of assets and recorded as cost of
the assets and may have depreciation for the year, which applied the new accounting policy prospectively. As a
result, as at December 31, 2011, the Group recorded estimated cost of dismantlement in the consolidated financial
statements and the separate financial statements in the amount of Baht 0.97 million and Baht 0.94 million,
respectively.
TAS 19 – Employee Benefits
The management of the Group has determined that the liability incurred from the employee benefits as at January
1, 2011 for post-employment benefits is the amount of Baht 29.91 million in the consolidated financial statements
and the separate financial statements, which applied a transitional provision that such liability is recognized and
accounted for expense on a straight-line basis over five years from the transition date.
Adoption of new and revised Thai Financial Reporting Standards
During 2010 and 2011, the Federation of Accounting Professions (“FAP”) has issued new and revised Thai Accounting
Standards (“TAS”), Thai Interpretations (“TI”) which are effective for the financial statements for the period
beginning on or after January 1, 2013 as follows:
TAS/TI
TAS 12
TAS 20 (revised 2009)
TAS 21 (revised 2009)
TI 10
TI 21
TI 25

Topic
Income Taxes
Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate
Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities
Income Taxes – Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders

The management of the Company is assessing the impacts of these standards and interpretations on the financial
statements for the year in which they are initially applied.
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3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
3.1 Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements
The consolidated financial statements of the Company comprise the Company, its subsidiaries (together
referred to as the “Group”) and the Group’s interest in associates.
Subsidiaries
Subsidiaries are those entities controlled by the Group. Control exists when the Group has the power, directly or
indirectly, to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.
In assessing control, potential voting rights that are presently exercisable or convertible are taken into account.
The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date that
control commences until the date that control ceases.
Associates
Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control, over the financial and
operating policies. The consolidated financial statements include the Group’s share of the total recognized gains
and losses of associates on an equity accounted basis, from the date that significant influence commences until
the date that significant influence ceases. When the Group’s share of losses exceeds its interest in an associate,
the Group’s carrying amount is reduced to nil and recognition of further losses is discontinued except to the extent
that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of an associate.
3.2 Revenue and Expenses Recognition
Fees and service income


Service income is recognised when services have been rendered taking into account the stage of completion.
Revenue is recognised when it is probable that the amount will be collected.



Management fees and registrar fees are calculated as a percentage of the net asset value of the funds
managed by the Company and recognised as income when services have been rendered.

Interest income is recognized in the statement of comprehensive income as it accrues. Dividend income is
recognized in the statement of comprehensive income on the date the entity’s right to receive payments is
established, which in the case of quoted securities is usually the ex-dividend date.
Operating leases
Payments made under operating leases are recognized in the statement of comprehensive income on a straight
line basis over the term of the lease. Lease incentives received are recognized in the statement of comprehensive
income as an integral part of the total lease payments made. Contingent rentals are charged to the statement
of comprehensive income in the accounting period in which they are incurred.
Other income and expenses of the Group are recognized on an accrual basis.
3.3 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents comprise with cash balances, call deposits and highly liquid short-term investments
with original maturities not over 3 months at the time of acquisition and not subject to withdrawal restrictions.
3.4 Deposits at Financial Institutions
Deposits at financial institutions comprise with fixed deposit accounts, certificates of deposit and promissory
notes with original maturities over 3 months at the time of acquisition, and deposit accounts with obligations.
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3.5 Investments in Debt and Equity Securities
Debt securities and marketable equity securities held for trading are stated at fair value, with any resultant
gain or loss recognized in the statement of comprehensive income.
Debt securities and marketable equity securities other than those securities held for trading or intended to
be held to maturity, are classified as being available-for-sale and are stated at fair value. Any resultant gains
or losses are recognized in equity (except for impairment losses) until disposal whereupon the gain or loss
is recognized in the statement of comprehensive income.
Equity securities which are not marketable securities are stated at cost less impairment losses.
Debt securities that the Group intends and is able to hold to maturity are stated at the amortized cost less
impairment losses. The difference between the acquisition cost and redemption value of such debt securities
is amortized using the effective interest rate method over the year to maturity.
Disposal of investments
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount,
together with the associated cumulative gain or loss that was reported in equity, is recognized in the statement
of comprehensive income.
If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold is
determind using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of the
investment.
3.6 Investments in Subsidiaries and Associated Companies
Investments in subsidiaries and associated companies in the separate financial statements of the Company
are accounted for using the cost method less allowance for impairment (if any).
The investment in associated companies in the consolidated financial statements are accounted for using the
equity method.
3.7 Building and Equipment
Building and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for impairment (if
any).
Depreciation
Depreciation is charged to the statement of comprehensive income on a straight–line method based on the
estimated useful lives of assets as follows:
		
Office improvement and furniture
Office equipment
Hardware computer
Vehicles

Years
5
5
5
5 - 10

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with carrying amount and are
included in operating profit.
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Repairs and maintenance are charged to the statement of comprehensive income during the financial year in
which they are incurred. The cost of major renovations is included in the carrying amount of the asset when
it is probable that future economic benefits to be used during more than one period. Major renovations are
depreciated over the remaining useful life of the related asset.
The direct expenses concerned with the assets include interest paid from the borrowing for the acquisitions
of the above assets before completion of the assets are recognized as cost of the assets.
3.8 Intangible Assets
Intangible assets that are acquired by the Company are stated at cost less accumulated amortization and
allowance for impairment (if any).
Amortization
Amortization is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis from the date that
intangible assets are available for use over the estimated useful lives of the assets. The estimated useful
lives are as follows:
		
Computer program

Years
5

Costs associated with developing or maintaining computer software programmed are recognized as an expense
as incurred. Costs that are directly associated with identifiable and unique software products controlled by
the Company and will probably generate economic benefits exceeding costs beyond one year, are recognized
as intangible assets. Direct costs include staff costs of the software development team and an appropriate
portion of relevant overheads.
Expenditures which enhance or extend the performance of computer software programmed beyond their
original specifications is recognized as a capital improvement and added to the original cost of the software.
Computer software development costs are recognized as assets and are amortized using the straight-line
method over their useful lives, not exceeding a period of 5 years.
Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with carrying amount and are
included in statement of comprehensive income.
3.9 Provision for Decommissioning Costs
The Company recognizes provision for decommissioning costs, removing the item and restoring the site, on
which it is located and incurred from the obligation for the acquisition of assets and recorded as cost of the
assets and depreciation charged based on the estimated useful lives of assets.
3.10 Provisions
A provision is recognised in the statement of financial position when the Company has a present legal or
constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits
will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.
If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a
pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate,
the risks specific to the liability.
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3.11 Foreign Currency Transactions
Transactions in foreign currencies are translated at the foreign exchange rates ruling at the date of the
transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the end of year are translated to Thai
Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation
are recognized in the statement of comprehensive income.
3.12 Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets, other than investments in marketable securities, are reviewed
at the end of year to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists,
the asset’s recoverable amount is estimated.
An impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash-generating unit
exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the statement of comprehensive income.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount is the greater of the asset’s net selling price and value in use. In assessing value
in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate
that reflects current market assessments of the time value of money, and the risks specific to the asset.
For an asset that does not generate cash inflows which do not independent from other assets, the recoverable
amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable
amount.
An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the
carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss
had been recognized. All reversals of impairment losses are recognized in the statement of comprehensive
income.
3.13 Income Tax
Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted at the
end of reporting period.
3.14 Employee benefits
Short-term benefits
The Group recognizes salaries, wages, bonus and social security contribution as expenses on an accrual basis.
Post-employment benefits – defined benefit plan
The Group has established a provident fund that is a defined contribution plan. The assets of which are
held in a separate trust fund. The provident fund is funded by the contribution from employees and the
Group. Contributions to the provident fund are charged to the statement of comprehensive income in the
period to which they relate.
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Post-employment benefits – defined benefit plan
The employee benefit liabilities in relation to the severance payment under the labor law are recognised as
a charge to results of operations over the employee’s service year. It is calculated by the estimation of the
amount of future benefit to be earned by the employee in return for the service provided to the Group
through the service year up to the retirement age in the future years based on the actuarial technique. The
reference discount rate is the yield rate of government bonds as at the reporting date. The calculation is
based on the actuarial technique using the Projected Unit Credit Method.
When the employee benefits are improved, the portion of the increased benefit relating to past service
rendered by employee is recognized in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over
the average period until the benefits become vested.
When the actuarial assumptions are changed, the Group recognizes all actuarial gains or losses in the profit
or loss in the year in which they arise.
3.15 Basic Earnings per Share
Basic earnings per share is calculated by dividing net profit for each of the years by the weighted average
number of ordinary shares held by outsiders and outstanding during the year.

4. RISK MANAGEMENT
Financial Instruments Disclosure
1.

Capital Management
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and
market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return
on capital, which the Group defines as result from operating activities divided by total equity exclude
non-controlling interests and also monitors the level of dividends to ordinary shareholders.

2.

Condition, Terms and Accounting Policies
The Company does not speculate or engage in the trading of any derivative financial instruments.
The details of the significant accounting policies and methods used, including the basis of recognition of
income and expenses for financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 3.

3.

The Significant Risk of Financial Instruments
3.1 Credit Risk
Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligations resulting in a
financial loss to the Company and its subsidiaries.
3.2 Interest Rate Risk
Interest rate risks of financial assets in the statements of financial position arise from the potential
for a change in interest rates to have an adverse effect on the net interest earnings in the current
reporting year and in future years. Interest rate risks arise from the structure and characteristics of
the financial assets.
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As at December 31, 2011 and 2010 financial assets analysis from maturity of interest rate changing, is
shown as follows:
In Thousands Baht
Consolidated financial statements as at December 31, 2011
Interest Rate (%)
Floating Remaining Period before Contract Maturity or Repricing Date
Interest
Under
More than Non-interest
Rate
Total
Floating
Fixed
1 year 1 - 5 years 5 years Bearing

Financial Assets
Cash and cash equivalents
44,583
Deposits at financial institutions
Investment in debt instruments
Investment in equity securities
-

20,000
189,844
519,209
-

100,000
134,985
-

-

6,042
70,625 0.50-1.35 0.50-1.35
289,844 3.00-4.20 3.00-4.20
654,194 2.274-4.529 1.65-4.90
240,557 240,557
-

Effective
Interest
Rate

0.83
3.46
3.13
-

In Thousands Baht
Separate financial statements as at December 31, 2011
Interest Rate (%)
Floating Remaining Period before Contract Maturity or Repricing Date
Interest
Under
More than Non-interest
Total
Floating
Fixed
Bearing
Rate
1 year 1 - 5 years 5 years

Financial Assets
Cash and cash equivalents
34,015
Deposits at financial institutions
Investment in debt instruments
Investment in equity securities
-

100,233
206,417
-

100,000
92,576
-

-

3,304
37,319 0.25-1.35 0.50-1.35
200,233 3.00-3.60 3.00-3.60
298,993 2.52-4.53 2.35-4.90
167,630 167,630
-

Effective
Interest
Rate

0.95
3.30
3.33
-

In Thousands Baht
Consolidated financial statements as at December 31, 2010
Interest Rate (%)
Floating Remaining Period before Contract Maturity or Repricing Date
Interest
Under
More than Non-interest
Total
Floating
Fixed
Bearing
Rate
1 year 1 - 5 years 5 years

Financial Assets
Cash and cash equivalents
45,485
Deposits at financial institutions
Investment in debt instruments
Investment in equity securities
-

206,050
70,264 100,000
397,586 366,674
-

1,929 253,464 0.10-0.75 0.10-0.75
170,264
1.00-3.00
31,263
795,523 1.860-4.202 1.320-5.143
206,460 206,460
-

Effective
Interest
Rate

0.26
1.53
2.67
-

In Thousands Baht
Separate financial statements as at December 31, 2010
Interest Rate (%)
Floating Remaining Period before Contract Maturity or Repricing Date
Interest
Under
More than Non-interest
Total
Floating
Fixed
Bearing
Rate
1 year 1 - 5 years 5 years

Financial Assets
Cash and cash equivalents
32,356
Deposits at financial institutions
Investment in debt instruments
Investment in equity securities
-

4.

123,050
65,231 100,000
182,209 199,932
-

31,263
-

990
133,103

156,396 0.10-0.75 0.10-0.75
165,231
1.00-3.00
413,404 1.860-4.202 1.320-5.143
133,103
-

Effective
Interest
Rate

0.16
1.98
2.69
-

Fair Value
Fair value is the estimated value that the Company could receive from selling their financial assets, or the
estimated value for redeeming their financial liabilities based on market value, or the estimated value that
can be derived from using general market principles of calculation.
MFC Asset Management Public Company Limited
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Most financial assets as at December 31, 2011 and 2010 have fair values approximating their carrying values
in the statements of financial position.
5.

Foreign Exchange Rate Risk
As at December 31, 2011, the Company has investments in associated company in foreign currency under
the equity method in the consolidated financial statements in the amount of USD 0.04 million.
As at December 31, 2011, the Company has not entered into any forward exchange contracts to manage its
foreign exchange rate risk.

5. DETAILS OF SIGNIFICANT ACCOUNTS
5.1 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents as at December 31, 2011 and 2010 consisted of:
Baht

Cash
Saving bank accounts
Current bank accounts
Fixed deposits with maturities not over
3 months
Total
Less Deposit on behalf of company
for Fund
Ending balance

Consolidated
financial statements
2011
2010
842,000
10,000
53,059,596 177,584,737
176,608,089
72,130,985

Separate
financial statements
2011
2010
10,000
10,000
37,380,787 164,455,302
29,667,618
71,191,861

20,000,000
250,509,685

67,058,405

206,050,219
455,775,941

123,050,219
358,707,382

(179,884,276) (202,311,623) (29,739,828) (202,311,623)
70,625,409 253,464,318
37,318,577 156,395,759

5.2 Deposits at Financial Institutions
Deposits at financial institutions as at December 31, 2011 and 2010 consisted of:

Fixed deposits
Promissory notes
Total

Baht

Consolidated financial statements
December 31, 2011
December 31, 2010
Over 3 months Over 3 months 1 year
Over 1 year
1 year
Over 1 year
177,844,009
70,264,029
12,000,000
100,000,000
100,000,000
189,844,009
100,000,000
70,264,029
100,000,000
Baht

Fixed deposits
Promissory notes
Total

Separate financial statements
December 31, 2011
December 31, 2010
Over 3 months Over 3 months 1 year
Over 1 year
1 year
Over 1 year
100,232,945
65,230,525
100,000,000
100,000,000
100,232,945
100,000,000
65,230,525
100,000,000
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5.3 Investments in Debt and Equity Securities
Investments in debt and equity securities as at December 31, 2011 and 2010 consisted of:
1. Cost and Fair Value
Baht
Consolidated financial statements
2011
2010
Cost/Amortized
Cost/Amortized
Cost Value
Fair Value
Cost Value
Fair Value
Available-for-sale securities
- Bank of Thailand bonds
- Government bonds
- Treasury bill
- Debentures
- Marketable securities
- Open-end Fund
Total
Add Allowance for revaluation
Total
Held-to-maturity debt instruments
- Bank of Thailand bonds
- Bill of exchange
Total

134,668,554
215,388,388
84,418,862
25,526,500
460,002,304
(2,936,728)
457,065,576

134,121,224
215,064,721
82,353,131
25,526,500
457,065,576
457,065,576

194,093,348
39,987,228
49,665,270
322,633,412
82,377,323
688,756,581
5,971,761
694,728,342

193,117,270
39,930,163
49,660,612
324,787,381
87,232,916
694,728,342
694,728,342

275,008,477
30,000,000
305,008,477

275,008,477
30,000,000
305,008,477

188,027,482
188,027,482

188,027,482
188,027,482

45,147,012
87,880,058
133,027,070
(350,000)
132,677,070

44,797,012
87,880,058
132,677,070
132,677,070

45,147,012
74,429,699
119,576,711
(350,000)
119,226,711

44,797,012
74,429,699
119,226,711
119,226,711

Investments in debt and equity securities - net 894,751,123

894,751,123

1,001,982,535

1,001,982,535

General investments
- Equity
- Closed-end Fund
Total
Less Allowance for impairment
General investments - net

MFC Asset Management Public Company Limited
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Baht
Separate financial statements
2011
2010
Cost/Amortized
Cost/Amortized
Cost Value
Fair Value
Cost Value
Fair Value
Available-for-sale securities
- Bank of Thailand bonds
- Treasury bill
- Debentures
- Marketable securities
- Open-end Fund
Total
Add Allowance for revaluation
Total
Held-to-maturity debt instruments
- Bank of Thailand bonds
Total
General investments
- Equity
- Closed-end Fund
Total
Less Allowance for impairment
General investments - net
Investments in debt and equity securities-net

59,846,458
123,372,824
59,973,413
25,526,500
268,719,195
(2,683,588)
266,035,607

59,545,005
122,657,189
58,306,913
25,526,500
266,035,607
266,035,607

59,735,122
49,665,270
170,804,260
59,973,413
340,178,065
3,983,482
344,161,547

59,382,264
49,660,612
171,812,258
63,306,413
344,161,547
344,161,547

116,790,434
116,790,434

116,790,434
116,790,434

132,548,624
132,548,624

132,548,624
132,548,624

45,147,010
39,000,000
84,147,010
(350,000)
83,797,010

44,797,010
39,000,000
83,797,010
83,797,010

45,147,010
25,000,000
70,147,010
(350,000)
69,797,010

44,797,010
25,000,000
69,797,010
69,797,010

466,623,051

466,623,051

546,507,181

546,507,181

2. Investments in Debt Instruments By Remaining Period

Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

Within 1 year
214,200,933
305,008,477
519,209,410

December 31, 2011
Consolidated financial statements
1 - 5 years More than 5 years
134,985,012
134,985,012
-

Baht

Total
349,185,945
305,008,477
654,194,422
Baht

Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

Within 1 year
89,626,832
116,790,434
206,417,266
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Separate financial statements
1 - 5 years More than 5 years
92,575,362
92,575,362
-

Total
182,202,194
116,790,434
298,992,628
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Baht

Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

Within 1 year
209,558,487
188,027,482
397,585,969

December 31, 2010
Consolidated financial statements
1 - 5 years More than 5 years
366,674,278
31,262,661
366,674,278
31,262,661

Total
607,495,426
188,027,482
795,522,908
Baht

Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

Within 1 year
49,660,612
132,548,624
182,209,236

December 31, 2010
Separate financial statements
1 - 5 years More than 5 years
199,931,861
31,262,661
199,931,861
31,262,661

Total
280,855,134
132,548,624
413,403,758

3. Unrealized Gain(Loss) from Change in Value of Investments Recognized in Equity
Consolidated
financial statements
2011
2010
5,971,761 (3,655,508)

Beginning balance
Change during the year
- Revaluation on investment in maketable securities (8,908,489)
Ending balance
(2,936,728)

9,627,269
5,971,761

Baht

Separate
financial statements
2011
2010
3,983,482
(3,533,378)
(6,667,070)
(2,683,588)

7,516,860
3,983,482

5.4 Investments in Subsidiaries and Associated Companies
As at December 31, 2011 and 2010, the investments in associated companies in the consolidated financial
statements are accounted for using the equity method consisted of:
Baht
Country Ownership interest
(%)
Type of
of
Business Registration 2011
2010

Associated Companies
Asean Investment Trust Investment Malaysia
Thai EXIM International
Company Limited
Consulting Thailand
Total

Consolidated financial statements
At Cost
2011

2010

33.33

33.33

40,693,455 68,391,964

48.99

48.99

4,286,750
44,980,205

At Equity Method
2011
2010

1,271,823

29,370,436

4,286,750 4,510,899
72,678,714 5,782,722

4,557,379
33,927,815

As at December 31, 2011 and 2010, the Company had investment in ordinary shares of Thai EXIM International
Company Limited, which was incorporated in Thailand and has a foreign branch, with the carrying value in
the consolidated financial statements in the amount of Baht 4.51 million and Baht 4.56 million, respectively.
The Company recorded by the equity method based on the financial information from the management as at
December 31, 2011 and 2010, which had not been audited by the auditor since such company was unable
to submit the audited financial statements for the year 2011 and 2010 in time for auditing. The consolidated
statements of comprehensive income for each of the years ended December 31, 2011 and 2010 included a
share of profit (loss) of this company in the amount of Baht (0.05) million and Baht 0.36 million, respectively.
MFC Asset Management Public Company Limited
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During the year 2011, the Company obtained the audited financial statements of Thai EXIM International
Company Limited for the year ended December 31, 2010, which is not material to the consolidated financial
statements for the year 2010.
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Thai EXIM International Company Limited held on
October 28, 2011 passed a resolution to abort operation which registered with the Ministry of Commerce on
November 8, 2011. Presently, such company is in process of liquidation.
As at December 31, 2011 and 2010 the Company had an overseas investment in Asean Investment Trust
(AIT), with the carrying value in the consolidated financial statements in the amount of Baht 1.27 million and
Baht 29.37 million, respectively. The Company recorded by the equity method based on the financial information
of the Fund as at December 31, 2011 and 2010, which had not been audited by the auditor, due to a foreign
party, who was responsible for preparing the financial statements was unable to submit the financial statements
for the year 2011 and 2010, in time for auditing. The consolidated statements of comprehensive income for
each of the years ended December 31, 2011 and 2010 included a share in the profit (loss) of this Fund in
the amount of Baht (0.40) million and Baht 2.84 million, respectively.
Presently, such fund is in process of liquidation. During the year, such fund had partially redeemed its
investment unit to the Company in the amount of Baht 27.70 million. On December 23, 2011, the Company
entered into a investment sales agreement for such fund with MF Holdings Co., Ltd. in the amount of Baht
1.27 million.
Significant financial information of Asean Investment Trust was as follows:

US Dollar
Baht

Net Asset Value
December 31,
2011
2010
122,697
1,973,098
3,888,428
59,394,689

Important financial information of Thai EXIM International Company Limited was as follows:
Baht
December 31,
Paid-up capital
Total assets
Total liabilities

2011
8,750,000
9,284,526
77,079

2010
8,750,000
9,941,695
743,869

As at December 31, 2011 and 2010, the investments in subsidiary and associated company in the separated
financial statements are accounted for using the cost method as follows:
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Baht
Separate financial statements
Ownership interest
(%)
Type of
Country of
Business Registration 2011
2010
Subsidiary
MF Holdings Company Limited Investment
Thailand
Associated company
Asean Investment Trust
Investment Malaysia
Less Allowance for impairment
Net
Investments in subsidiary and associated company - net

At Cost Method
2011
2010

99.99

99.99

500,074,930

500,074,930

-

33.33

500,074,930

68,391,964
(39,021,528)
29,370,436
529,445,366

Movement of allowance for impairment for each of the years ended December 31, 2011 and 2010 consisted
of:
Baht
Beginning balance
Less Reversal on impairment
Less Transfer out from sale of investment
Ending balance

2011
39,021,528
(39,021,528)
-

2010
41,863,994
(2,842,466)
39,021,528

MFC Asset Management Public Company Limited

Building and equipment as at December 31, 2011 and 2010 consisted of:
Consolidated financial statements
Office improvement
and furniture

Office equipment

Hardware computer

Vehicles

Assets
under installation

Total

68,521,314
2,452,829
70,974,143
4,311,958
75,286,101

23,389,369
1,527,536
(22,958)
24,893,947
1,747,115
(315,053)
26,326,009

30,365,579
4,276,952
(2,336)
34,640,195
1,612,775
(4,507,655)
31,745,315

31,128,979
14,965,060
(4,585,518)
41,508,521
(11,770,196)
29,738,325

1,408,100
406,600
(1,814,700)
2,606,954
(2,335,154)
271,800.00

154,813,341
23,628,977
(6,425,512)
172,016,806
10,278,802
(18,928,058)
163,367,550

Accumulated depreciation
As at January 1, 2010
Depreciation
Disposal
As at December 31, 2010
Depreciation
Disposals/transfer out
As at December 31, 2011

43,238,204
13,833,254
57,071,458
9,893,022
66,964,480

15,338,538
3,959,113
(3,315)
19,294,336
3,169,290
(292,175)
22,171,451

24,493,458
2,644,613
(559)
27,137,512
2,611,641
(4,495,660)
25,253,493

20,058,281
4,039,752
(4,585,506)
19,512,527
4,382,687
(11,184,231)
12,710,983

-

103,128,481
24,476,732
(4,589,380)
123,015,833
20,056,640
(15,972,066)
127,100,407

Net book value
Owned assets
As at December 31, 2010
As at December 31, 2011

13,902,685
8,321,621

5,599,611
4,154,558

7,502,683
6,491,822

21,995,994
17,027,342

271,800.00

49,000,973
36,267,143
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5.5 Building and equipment

Separate financial statements
Office improvement
and furniture

Office equipment

Hardware computer

Vehicles

Assets
under installation

Total

23,389,369
1,016,030
(22,958)
24,382,441
1,747,115
(315,053)
25,814,503

30,316,242
3,680,836
(2,336)
33,994,742
1,612,775
(4,507,655)
31,099,862

31,128,979
14,965,060
(4,585,518)
41,508,521
(11,770,196)
29,738,325

1,215,500
(1,215,500)
2,606,954
(2,335,154)
271,800

154,571,404
20,852,154
(5,826,312)
169,597,246
10,248,064
(18,928,058)
160,917,252

Accumulated depreciation
As at January 1, 2010
Depreciation
Disposal
As at December 31, 2010
Depreciation
Disposal
As at December 31, 2011

43,238,204
13,662,336
56,900,540
9,637,429
66,537,969

15,338,538
3,879,454
(3,315)
19,214,677
3,066,416
(292,175)
21,988,918

24,492,808
2,552,375
(559)
27,044,624
2,482,553
(4,495,660)
25,031,517

20,058,281
4,039,752
(4,585,506)
19,512,527
4,382,687
(11,184,231)
12,710,983

-

103,127,831
24,133,917
(4,589,380)
122,672,368
19,569,085
(15,972,066)
126,269,387

Net book value
Owned assets
As at December 31, 2010
As at December 31, 2011

12,811,002
7,454,793

5,167,764
3,825,585

6,950,118
6,068,345

21,995,994
17,027,342

271,800

46,924,878
34,647,865
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Baht
Consolidated
financial statements
2011
2010

Separate
financial statements
2011
2010

Depreciation for each of the years ended December 31
was included in premises and equipment expenses
20,056,640

24,476,732

19,569,085

24,133,917

As at December 31, the carrying amount before
accumulated depreciation of equipment which have been
fully depreciated and still in use
82,826,237

37,708,909

82,826,237

37,708,909

Owner
Office rental, facilities and service Fund under management
of the Company
agreement
Office rental and service agreement
Third party

December 31, 2011
Rental and service
rate per month
Period
(In Million Baht)
3 years
2.04-2.36
3 years

0.03

Note
-

During the year 2011, the Company has recorded provision for dismantlement as cost of the assets of the
consolidated financial statements and the separate financial statements in the amount of Baht 0.97 million
and Baht 0.94 million, respectively (see Note 2).
5.6 Intangible Assets
Intangible assets as at December 31, 2011 and 2010 consisted of:
Baht
Consolidated financial statements
2011
Cost
Remaining January 1,
Period
2011
Program computer 1 - 5 years 43,218,198
Program computer under installation 906,950
Total
44,125,148

Amortization

Increase December 31, January 1,
(decrease)
2011
2011
3,385,278 46,603,476 35,089,901
2,035,000
2,941,950
5,420,278 49,545,426 35,089,901

Increase
December
(decrease)
31, 2011
3,116,795 38,206,696
3,116,795 38,206,696

Intangible
assets-net
8,396,780
2,941,950
11,338,730
Baht

Separate financial statements
2011
Cost
Remaining January 1,
Period
2011
Program computer 1 - 5 years 43,070,955
Program computer under installation 906,950
Total
43,977,905

Amortization

Increase December 31, January 1,
(decrease)
2011
2011
3,029,153 46,100,108 35,069,718
2,035,000
5,064,153
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2,941,950
49,042,058

35,069,718

Increase
(decrease)
3,071,166

December
31, 2011
38,140,884

Intangible
assets-net
7,959,224

3,071,166

38,140,884

2,941,950
10,901,174
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Baht

Consolidated financial statements
2010
Remaining January 1,
Period
2010
Program computer 1 - 5 years 41,840,301
Program computer
under installation
1,996,500
Total
43,836,801

Cost
Amortization
Increase December 31, January 1,
Increase
December
(decrease)
2010
2010
(decrease)
31, 2010

43,218,198

31,772,833

3,317,068 35,089,901

Intangible
assets-net

(1,089,550) 906,950
288,347 44,125,148

31,772,833

3,317,068 35,089,901

906,950
9,035,247

1,377,897

8,128,297

Baht

Remaining January 1,
Period
2010
Program computer 1 - 5 years 41,840,301
Program computer
1,996,500
under installation
Total
43,836,801

Separate financial statements
2010
Cost
Amortization
Increase December 31, January 1,
Increase
December
(decrease)
2010
2010
(decrease)
31, 2010

1,230,655 43,070,956

31,772,833

3,296,886 35,069,719

(1,089,550) 906,950
141,105 43,977,906

31,772,833

3,296,886 35,069,719

Intangible
assets-net

8,001,237

906,950
8,908,187

Baht
Consolidated
financial statements
2011
2010

Separate
financial statements
2011
2010

3,116,795

3,317,068

3,071,166

3,296,886

As at December 31, the carrying amount before
accumulated amortization of intangible which have
been fully amortized and still in use
31,020,580

26,894,522

31,020,580

26,894,522

Amortization for each of the years ended December
31 was included in premises and equipment expenses

5.7 Other Assets
Other assets as at December 31, 2011 and 2010 consisted of:
Baht

Accrued interest and dividend receivable
Deposits
Prepaid expenses
Advance to fund
Advance receivable
Others
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Less Allowance for impairment
Other assets - net

Consolidated
financial statements
2011
2010
2,851,038
3,506,495
9,108,231
6,275,310
4,759,772
4,950,271
3,122,029
5,142,848
930,925
2,129,530
2,317,512
1,988,777
23,089,507
23,993,231
(650,000)
(650,000)
(337,311)
22,102,196
23,343,231

Separate
financial statements
2011
2010
9,813,918
1,804,505
9,108,231
6,275,310
4,759,772
4,950,271
3,122,029
5,142,848
7,417,030
6,151,758
1,933,190
1,806,737
36,154,170
26,131,429
(650,000)
(650,000)
35,504,170
25,481,429
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Movements of allowance for doubtful accounts for each of the years ended December 31, 2011 and 2010
were as follows:
Baht

Balance as at the beginning
Add Doubtful accounts
Balance as at the end

Consolidated and
Separate financial statements
2011
2010
650,000
650,000
650,000
650,000

Movements of allowance for impairment for each of the years ended December 31, 2011 and 2010 were as
follows:
Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2011
2010
2011
2010
Balance as at the beginning
Add Loss from impairment
337,311
Balance as at the end
337,311
5.8 EMPLOYEE BENEFITS
Movement of the present value of employee benefit obligations for the year ended December 31, 2011 as
follows:
Baht
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Post-employment benefit plan
Present value of employee benefit obligations as at
January 1
8,800,000
8,800,000
Employee benefit expenses in the statements of
comprehensive income :
Current service cost
9,033,873
9,012,364
Interest cost
1,196,874
1,196,585
Past service cost
6,146,196
5,982,926
Benefits paid during the period
(15,083,860)
(15,083,860)
Actuarial gain recognised
(156,062)
Present value of employee benefit obligations as at
December 31
9,937,021
9,908,015
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Employee benefit obligations in the statements of financial position as at December 31, 2011 consisted of:
Baht
Consolidated
Separate
financial statements financial statements
Present value of obligation
33,868,723
33,839,717
Unrecognized past service cost
(23,931,702)
(23,931,702)
Employee benefit obligations - recognised in statements
of financial position
9,937,021
9,908,015
The Group made defined benefit plan in accordance with severance payment as the labor law which entitled
retired employee within work service year in various rates, such as more than 10 years to receive severance
payment not less than 300 days or 10 months of the last month salary.
The principal assumptions used in determining provision for retirement benefit on an actuarial basis are shown
below.

Discount rate
Future salary increases
Turnover rate
Disability rate

Consolidated and
Separate financial statements
4.00%
4.00%
0.00% - 18.00%
5.00% of Thai Mortality Ordinary Table

The actuarial assumption of discount rate is estimated from weighted average of yield rate of government
bonds as at the end of reporting date that reflects the estimated timing of benefit payments.
The actuarial assumption of mortality rate for reasonable estimation of probability of retirement in the future
is estimated from Thai Mortality Ordinary Table.
5.9 Fees and Service Income
Fees and service income for each of the years ended December 31, 2011 and 2010 consisted of:
Baht

Mutual fund management
Private fund management
Provident fund management
Commissions for selling agents
Front end fees/back end fees
Others
Total

Consolidated
financial statements
2011
2010
474,095,956
460,162,452
16,202,249
22,391,265
80,862,726
85,807,465
109,641,521 106,803,658
16,398,371
14,158,360
3,538,044
4,687,720
700,738,867
694,010,920

Separate
financial statements
2011
2010
474,095,956
453,227,452
16,202,249
22,391,265
80,862,726
85,807,465
109,641,521 106,803,658
16,398,371
14,158,360
2,364,505
4,715,758
699,565,328
687,103,958

5.10 Other Information
The Company has bank overdraft facility with a domestic commercial bank in the amount of Baht 0.50 million.
Presently, the Company has not utilizing this facility.
MFC Asset Management Public Company Limited
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5.11 Retained Earnings
Legal Reserve
Under the Public Companies Act, the Company is required to set aside as a legal reserve at least 5% of its
net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not less than 10% of the
authorized capital.
Under the Civil and Commercial Code of Thailand, a subsidiary is required to set aside as a statutory reserve
of at least 5% of its net income each time a dividend is declared until the reserve reaches 10% of the
registered share capital. The reserve is not available for dividend distribution.
As at December 31, 2011 and 2010, the subsidiary had a legal reserve in the amount of Baht 19,194,334
and Baht 18,653,809, respectively, presented under unappropriated retained earnings in the consolidated
statements of financial position.
Dividend


The resolution was passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 21, 2011 approving
the payment of dividends at the rate of Baht 2.90 each, totalling Baht 348.00 million.



The resolution was passed by the Ordinary General Meetings of Shareholders held on April 20, 2010
approving the payment of dividends at the rate of Baht 0.85 each, totalling Baht 102.00 million.

6. ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Key management personnel compensation
Key management personnel compensation for each of the years ended December 31, 2011 and 2010
consisted of:
Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2011
2010
2011
2010
Short-term benefits
80,926,552
70,854,142
80,266,552
70,854,142
Post-employment benefits
16,373,048
12,547,454
16,333,448
12,547,454
Total
97,299,600
83,401,596
96,600,000
83,401,596
6.2 Commitments
As at December 31, 2011 the Company and subsidiaries had commitments as follows:
The Company
6.2.1 Payment under office rental, office equipment and service agreement (see Note 5.5) in the future as
follow:
Period
Under 1 year
More than 1 year but not over 5 years
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6.2.2 Payment under vehicle and hardware computer operating leases in the amount of Baht 0.21 million
per month, to pay in the future as follow:
Period

Thousand Baht
2,565
8,196

Under 1 year
More than 1 year but not over 5 years

6.2.3 Payment under remuneration from using service in the amount of Baht 0.74 million per month.
6.2.4 Payment under service agreement in the amount of Baht 3.60 million.
6.2.5 Payment under advertising agreement in the amount of Baht 0.22 million and in the amount of USD
18,750.
6.2.6 Payment under consulting service agreement in the amount of Baht 6.38 million.
6.2.7 Payment under software development agreement in the amount of Baht 11.27 million.
6.3 Transactions with Related Parties
The Company had transactions with related parties. These parties were related through common shareholders
and/or directorships. The significant transactions with related parties as included in the financial statements
are determined at the prices in line occurring in the normal course of business based on the market price in
general or the price as stipulated in the agreement if no market price exists.
The significant balances of assets, liabilities and other transactions occurred with those related parties were
as follows:
The significant transactions with related parties for each of the years ended December 31, 2011 and 2010
are summarized below:
Baht
Consolidated
financial statements
2011
2010

Separate
financial statements
2011
2010

MF Holdings Company Limited
Fees and service income
Dividend income
Sales of investments in associate company

-

32,524
- 18,502,772
- 1,271,822

MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
Other income

-

-

49,320

41,100

-

-

1,000,000

-

171,906

171,906

-

2,050,000

-

102,789
1,260,550

59,178
-

1,260,550

Fees and service income
MFC Advisory Company Limited
Other income

-

Fees and service expenses
Government Savings Bank
Interest income
Purchase government saving loterry

751,140
-

28,037
2,500,375
-

MFC Asset Management Public Company Limited
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Baht
Consolidated
financial statements
2011
2010
Country Group Securities Public Company Limited
Fees and service expenses
Dividend paid
G-Capital Company Limited
Service income
Fund under management of the Company
Fees and service income
Rental and service expense

Separate
financial statements
2011
2010

1,826,633
212,324 1,826,633
212,324
88,720,150 22,953,655 88,720,150 22,953,655
-

50,000

-

-

- 5,505,000
- 3,500,000
27,442,806 25,477,134 26,544,672 25,172,934

The significant balances with the related parties as at December 31, 2011 and 2010 were as follows:
Baht
Consolidated
financial statements
2011
2010

Separate
financial statements
2011
2010

MF Holdings Company Limited
Unearned revenue
Dividend receivable

-

-

11,869

10,514

-

8,501,274

-

-

-

2,504,020

1,530,963

-

-

3,228,534
416,000
150,000

2,228,172
-

-

-

351,893

263,093

160,000,000 57,000,000 100,000,000
549,247
102,789
59,178

-

MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
Advance to
MFC Advisory Company Limited
Advance to
Other preceivables
Accrued expense
MFC ESCO Company Limited
Advance to
Government Savings Bank
Fxixed Deposit
Accrued interest receivables
Country Group Securities Public Company Limited
Accrued fees and service expenses
Fund under management of the Company
Rental deposit
Accrued rental and service expense
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Company Relationship
Company
MF Holdings Company Limited
MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
MFC Advisory Company Limited
MFC ESCO Company Limited
Government Savings Bank
Country Group Securities Public Company Limited
G-Capital Company Limited

Country
Related
Relationship
Thailand
Subsidiary
Direct shareholder
Thailand Indirect subsidiaries Indirect shareholder
Thailand Indirect subsidiaries Indirect shareholder
Thailand Indirect subsidiaries Indirect shareholder
Thailand Related company Company’s shareholder
Thailand Related company Company’s shareholder
Thailand Related company Company’s shareholder
(Government Savings Bank)

Bases of measurement for intercompany revenues and expenses
Pricing policies
Fees and service income
MF Holdings Company Limited
G-Capital Company Limited
Fund under management of the Company
Other income
MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
MFC Advisory Company Limited
Government Savings Bank
Fees and service expenses
MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
MFC Advisory Company Limited
Country Group Securities Public Company Limited
Rental and service expenses
Fund under management of the Company

As agreed upon basis
As specified in the agreement
As specified in the agreement
As agreed upon basis
As agreed upon basis
As agreed upon basis
As agreed upon basis
As specified in the agreement
As agreed upon basis
As specified in the agreement

6.4 Long-term Lease Agreement
Service agreement
On December 30, 2009, the Company entered into a hiring agreement with a company in order to provide
service in investment consulting and investment advisory strategy for benefit of a fund under management
of the Company. The hiring period is the same as the fund maturity, the service fee is vary in each period
as follows:


Base fee
Year 1 - 5 of the fund period
If the fund invests in any projects for the year less than Baht 440 million, the Company agree to pay at
the higher of base fee in the amount of Baht 5.40 million or 0.50 percent of capital received from unit
holder and has been used for investment as at the end of investment year. The fee is determined as
monthly payment at the rate of Baht 0.45 million.

MFC Asset Management Public Company Limited
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If the fund invests in any project for the year more than Baht 440 million, the Company agree to pay at
the higher of base fee in the amount of Baht 8.40 million or 0.50 percent of capital received from unit
holder and has been used for investment at the end of investment year. The fee is determined within
January 10 of the following year that the investment is made.
Year 6 of fund period until terminate date
The Company agrees to pay base fee at the rate of 0.50 percent of the Fund’s net asset value.


Profit sharing
The Company agrees to pay profit sharing fee at the rate of 25 percent of revenue from investment under
consulting service provided and the right to receive the profit sharing is depended on performance of the
counter party in compliance with the agreement. The fee is determined within January 10 of the following
year that the Company received profit from the fund as investment agreement occurred from the consulting
service.

6.5 Reclassification
The Company has reclassified certain accounts in the statements of financial position as at December 31,
2010 and the statements of comprehensive income for the year then ended to conform with the presentation
of the financial statements of this year consisted of:
Baht
2010
Consolidated financial statements

Separate financial statements

After
Before
After
Reclassification Reclassification reclassification reclassification Reclassification reclassification

Statements of financial
position
Accrued expenses
Employee benefit
		 obligations

86,291,030

(8,800,000) 77,491,030
-

8,800,000

8,800,000

85,418,938

(8,800,000) 76,618,938
-

8,800,000

8,800,000

Statements of comprehensive
income
Operating expenses
Personnel expenses
210,772,915 53,969,043 264,741,958 204,345,163 53,969,043 258,314,206
Directors’ remuneration
and management
		 benefit expenses
83,401,596 (83,401,596)
- 83,401,596 (83,401,596)
Directors’ remuneration
- 29,432,553 29,432,553
- 29,432,553 29,432,553
Other expenses
11,982,974
(650,000) 11,332,974 11,340,973
(650,000) 10,690,973
Doubtful accounts
650,000
650,000
650,000
650,000
6.6 Approval of the Financial Statements
These financial statements have been approved for issue by the Company’s Board of Directors on February
23, 2012.
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Company Profile
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
ที่ตั้ง :
ชั้น จี และ ชั้น 21-23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 649-2000
หมายเลขโทรสาร : (662) 649-2100, 649-2111
สาขา :
เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 อาคารเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
ชั้น 4 ห้อง 440/1 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลบางตลาด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 835-3055-57
หมายเลขโทรสาร : (662) 101-0765
บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) :
(662) 649-2000
เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
ประเภทธุรกิจ :
การจัดการกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชี :
1 มกราคม-31 ธันวาคม
ทุนจดทะเบียน :
120 ล้านบาท
ทุนช�ำระแล้ว :
120 ล้านบาท
จ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่าย : หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ :
หุ้นละ 1 บาท
เลขทะเบียนบริษัท :
0107536001371

Company Name : MFC Asset Management Public
Company Limited
Head Office :
Ground Floor & 21st-23rd Floors,
Column Tower, 199
Ratchadapisek Road,
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey,
Bangkok 10110, Thailand
Tel : (662) 649-2000
Fax : (662) 649-2100, 649-2111
Branch :
Central Plaza Changwattana Branch
4th Floors (#440/1) 99 Moo 2
Chaengwattana Road, Bangtalad,
Pakred, Nonthaburi 11120
Tel : (662) 835-3055-57
Fax : (662) 101-0765
MFC-Phone (IVR) : (662) 649-2000
Website :
www.mfcfund.com
Type of Business :
Asset Management
Accounting Period : January 1-December 31
Registered Capital : Baht 120 million		
Paid-up Capital :
Baht 120 million
Issued Capital Shares : 120,000,000 ordinary shares
Par Value :
Baht 1 per share
Company Registration Number : 0107536001371
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Other References
บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

Share Registrar

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ตั้งอยู่ที่
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
		
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 229-2800
		
หมายเลขโทรสาร : (662) 654-5427
		
TSD Call Center : 0-2229-2888
E-mail :
TSDCallCenter@set.or.th
Website :
www.tsd.co.th

Thailand Securities Depository Company Limited, the
Company’s share registrar.
located :
62 The Stock Exchange of Thailand
		
Building, Ratchadaphisek Road,
		
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey,
		
Bangkok 10110, Thailand
		
Tel. : (662) 229-2800
		
Fax : (662) 654-5427
		
TSD Call Center : 0-2229-2888
E-mail :
TSDCallCenter@set.or.th
Website :
www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

Auditor

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147
หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
ตั้งอยู่ที่
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด
		
100/72 ชั้นที่ 22 เลขที่ 100/2 ว่องวานิช
		
อาคารบี ถนนพระรามเก้า ห้วยขวาง
		
กรุงเทพมหานคร 10310
		
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 645-0109
		
หมายเลขโทรสาร : (662) 645-0110
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Mr. Atipong AtipongSakul, Certified Public Accountant
3500 or Mr. Bunjong Pichayaprasat, Certified Public
Accountant 7147 or Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified
Public Accountant 3787 is the Company’s auditor.
located : ANS Audit Co., Ltd.
		 100/72 22nd Floors, 100/2 Vongvanij Building B,
		 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310
		 Tel. : (662) 645-0109
		 Fax : (662) 645-0110
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Legal Advisors
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท นอร์ตัน โรส (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

Norton Rose (Thailand) Limited

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ำกัด

WEERAWONG, CHINNAVAT & PEANGPANOR LTD.

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 14 ทาวเวอร์ 2 อาคารสินธร
130 - 132 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 205-8500
หมายเลขโทรสาร : (662) 256-6703/5
เว็บไซด์ : www.nortonrose.com
ตั้งอยู่ที่ 540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 264-8000
หมายเลขโทรสาร : (662) 657-2222
เว็บไซด์ : WWW.WEERAWONGCP.COM

located : Floor 14 Tower 2 Sindthorn Building
130 - 132 Wireless Road
Bangkok 10330, Thailand
Tel. : (662) 205-8500
Fax : (662) 256-6703/5
Website : www.nortonrose.com
located :
		
		
		
		
		

540 MERCURY TOWER, 22ND FLOOR,
PLOENCHIT ROAD, LUMPINI,
PATHUMWAN, BANGKOK 10330, THAILAND
Tel. : (662) 264-8000
Fax : (662) 657-2222
Website : WWW.WEERAWONGCP.COM
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