VISION&
MISSION

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

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

“ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ
และระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม”
“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.”
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินย้อนหลัง 5 ปี
FIVE YEAR FINANCIAL STATISTIC SUMMARY
หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht

ผลการดำ�เนินงานรวม / Consolidated
สินทรัพย์รวม
Total Asset
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
Cash & Deposit of Financial Institutions
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
Investment in Securities
หนี้สินรวม
Total Liabilities
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว
Registered and Paid-up Capital
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
Par Value (Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Shareholders’ Equity
รายได้ค่าธรรมเนียม
Fee Income
รายได้รวม
Total Income
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานรวม
Total Operating Expenses
กำ�ไรสุทธิ
Net Profit
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)**
Earnings per Share (Baht)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)**
Dividend Per Share (Baht)

2559
2016

2558
2015

2557*
2014

2556
2013

2555*
2012

1,616.84

1,518.19

1,579.12

1,638.57

1,462.60

332.39

341.89

449.75

557.20

545.91

1,021.22

943.85

893.47

787.48

686.29

277.89

221.02

229.13

286.09

208.36

121.00

120.30

120.00

120.00

120.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,338.96

1,297.17

1,349.99

1,352.48

1,254.24

793.44

846.30

818.22

1,129.33

781.48

918.08

890.46

937.78

1,179.05

829.14

679.72

657.02

643.82

755.71

571.01

187.53

188.54

236.11

340.83

197.85

1.55

1.57

1.97

2.84

1.65

-

1.65

1.70

2.50

1.70

หมายเหตุ * สาเหตุที่ข้อมูลงบการเงิน ปี 2555 และปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในรายงานประจำ�ปี 2555 และปี 2557 เนื่องจากข้อมูลงบ
		
การเงินปี 2555 และปี 2557 มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลงบการเงินปี 2556 และปี 2558 ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน
		
การบัญชี ที่บังคับใช้ในปี 2556 และปี 2558
Remark * Due to the adjustment of detail shown in the 2012 and 2014 financial statement to be in line with the Accounting Standard applicable
in year 2013 and 2015 so as to be comparable and in the same standard with the 2013 and 2015 financial statement; therefore, some
		
detail of the 2012 and 2014 financial standard shown herein are different from those shown in the Annual Report 2012 and 2014.

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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2559

ตัวเลขสำ�คัญทางการเงินของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
IMPORTANT FINANCIAL FIGURES OF THE COMPANY (AS AT 31 DECEMBER)
หน่วย : ร้อยละ
Unit : %

ผลการดำ�เนินงานรวม / Consolidated
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานต่อรายได้รวม
Operating Expenses to Total Income
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
Return on Assets (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Return of Equity (ROE)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม
Total Assets Growth
อัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น
Equity Growth
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม
Fee Income Growth
อัตราการเติบโตของรายได้รวม
Total Income Growth
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายการดำ�เนินงาน
Operating Expenses Growth
อัตราการเติบโตของกำ�ไรสุทธิ
Net Profit Growth
อัตราการเติบโตของกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
EPS Growth
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม
Net Profit Margin
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
Book Value per Share (Baht)
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ
Dividend Payout Ratio

74.04

73.78

68.65

2556
2013
64.09

11.60

12.42

14.95

20.80

13.45

14.01

14.53

17.49

25.20

15.66

6.50

(3.86)

(3.63)

12.03

1.63

3.22

(3.91)

(0.18)

7.83

(2.07)

(6.25)

3.43

(27.55)

44.51

11.52

3.10

(5.04)

(20.47)

42.50

10.49

3.46

2.05

(14.81)

32.35

15.78

(0.54)

(20.15)

(30.72)

72.27

4.72

(1.27)

(20.15)

(30.72)

72.12

5.13

20.43

21.17

25.18

28.91

23.67

11.07

10.78

11.25

11.27

10.44

-

95.38

97.23

88.97

98.27

2559
2016
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2558
2015
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2016

2557
2014

2555
2012

68.87

สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2559 เศรษฐกิจและภาวะการเงินโลกยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากกรณีสหราชอาณาจักรมี
ประชามติขอแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ความไม่แน่นอนทางการเมืองของกลุ่มประเทศในยุโรป และผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีและนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
สำ�หรับประเทศไทยนอกจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วยังมีปัจจัยเสริมจากภายในประเทศ กล่าวคือแม้วา่ ในช่วงต้นปี
ภาครั ฐ จะมี ม าตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทำ�ให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น แต่ช่วงครึ่งปีหลัง การขยายตัวของภาค
อุ ต สาหกรรมการท่องเที่ยวชะลอตัวลง ประกอบกับภาวะอุทกภัยรุนแรงทางภาคใต้ ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศชะลอตัวลง นักลงทุนส่วนใหญ่เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น
บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและได้ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการโดยมีการปรับเปลี่ยนประเภทของกองทุนที่จัดตั้ง
เพิ่มเติมมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปรับวิธีการบริหารการลงทุนของกองทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
การจัดตั้งกองทุนในปี 2559 ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้ ผลการดำ�เนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยงบ
การเงินรวมของบริษัทในปี 2559 ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีรายได้รวม 918.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2558 ที่บริษัทมีรายได้รวม
890.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.10 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2559 อยู่ที่ 679.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีค่าใช้จ่าย
รวม 657.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.46 ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 187.53 ล้านบาทหรือ เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งลด
ลงจากปี 2558 ที่มีก�ำ ไรสุทธิ 188.54 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.54 ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัท
มีกำ�ไรสุทธิลดลง ในปี 2559 คือเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศที่ชะลอตัวลงในครึ่งปีหลัง และความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจการเงินโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเศรษฐกิจประเทศในยุโรป ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าหลายชนิดทีป่ รับตัวลดลง
ในรอบปี 2559 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 243 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ
99 กองทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) กองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ 39 กองทุน และกองทุนส่วนบุคคล 91 กองทุน กองทุนรวมพิเศษ 1 กองทุน และกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 1 กองทุน
รวมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 425,145 ล้านบาท โดยมีกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ จำ�นวน 20 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 11,350 ล้านบาท และ
กองทุนส่วนบุคคลจัดตั้งใหม่จำ�นวน 44 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,358 ล้านบาท
ในส่วนของการพัฒนาและมีส่วนร่วมต่อสังคม ปี 2559 บริษัทยังมุ่งมั่นดำ�เนินนโยบายเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุน
ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ผ่านสาขาของบริษัททั้ง 6 สาขา อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ สาขาขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง พิษณุโลก และ
อุบลราชธานี มีการร่วมจัดสัมมนากับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา ในการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกองทุนซึง่ เป็นทางเลือกหนึง่ ของการออม
การวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ทุกปีเพื่อทำ�สาธารณกุศล เช่น
บริจาคเงิน และสิ่งของจำ�เป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา
แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการทำ�นุบ�ำ รุงศาสนา เช่น ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอย่างสม่�ำ เสมอ
บริษัทให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งในการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล จะเห็นได้จากบริษัทได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Corporate Governance ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างครบถ้วน ในส่วนของพนักงานได้จัดอบรมเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางปฏิบัติ
ของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานเป็นระยะ นอกจากนี้ ในส่วนของการปฎิบัติงานในปี 2559 บริษัทได้นำ�นโยบายเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตไปบรรจุไว้ในกระบวนการทำ�งานทุกขั้นตอน เพื่อปลูกฝังให้หลักการและแนวทางปฎิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีเป็นวัฒนธรรมขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล
ในปี 2559 กรรมการที่ครบวาระออกมีจำ�นวนทั้งสิ้น 5 ท่าน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายพิษณุ วิชิตชลชัย ดร.ณรงค์ชัย
อัครเศรณี ดร.โชคชัย อักษรนันท์ และดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา โดยทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทอย่างดียิ่ง นอกจากนี้
ขอขอบคุณฝ่ายจัดการผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกคนที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญร่วมกันทำ�งานและพัฒนาองค์กรให้บริษัทเจริญเติบโต
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดมา
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(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

STATEMENT OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Dear Shareholders:
In 2016, there was a significant volatility of the global money and capital markets continually. The reasons are from
the Brexit situation, whereby the United Kingdom wished to exit from the European Union (EU), uncertainty of the EU
politic and a result of the U.S. president election and U.S. economic policies.
Apart from the above global economics affecting on Thailand, there are additional effects from domestic causes.
For the early of the year, the government sector imposed the economic supportive measure resulting a better restoration
of the economics. However, during the second half of the year, the expansion of the tourism industry slowed down
together with the flooding in the south resulted in the deflation of domestic economic recovery and the most investors
being more cautious in investing.
The Company has recognised the above impacts and has adjusted its management strategies by altering the type
of funds establishing, increasing risk protection measurement and adjusting the fund’s investment management procedures
to keep pace with changing circumstances in order to meet the investor’s needs.
In 2016, the fund establishment has been completed nearly the company target. The Company’s performance
has declined minimally. It can be seen in the Company’s consolidated financial statement for the year 2016 that the
Company’s total revenue was at Baht 918.08 million increasing from of the year 2015, that the Company’s total revenue
having at Baht 890.46 million, or equivalent to 3.10 % higher. In the meantime, the Company’s total expenses in 2016,
which was at Baht 679.72 million, is higher than the year 2015, which was at Baht 657.02 million, or equivalent to 3.46
% higher. This results in the Company’s net profit in the year 2016 being at Baht 187.53 million or equivalent to Baht
1.55 per share decreasing from the year 2015, which had a net profit at Baht 188.54 million or equivalent to Baht 1.57
per share, or equivalent to 0.54 % lower. The main factors that the Company had its net profit decreasing in 2016 are
the downside of global economics during the second half of the year, the volatility of global money market, especially
economic problems in Europe which results in decline in exportation of various goods.
During 2016, there were funds under management in the total of 243 funds (including the real estate investment
trusts which the Company acts as trust manager) comprising of 99 local and offshore mutual funds, 12 property funds,
39 provident funds, 91 private funds, 1 special fund and 1 Vayupak fund. The total net asset value was Baht 425,145
million. Overall, there are 20 new funds with a total net asset value of Baht 11,350 million and there are 44 new private
funds with a total net asset value of Baht 6,358 million.
In terms of Corporate Social Responsibility and development, in 2016, the Company continually put policies in developing
and educating knowledge of finance and investment through the Company’s 6 branches, namely Khon Kaen, Chiang
Mai, Phuket, Rayong, Pitsanulok and Ubolratchatani branch, by periodically arranging seminars with governmental sector
and educational institute in relation to the fund investment as a choice for saving, a proper financial and investment
planning. Additionally, the Company has allocated a part of its assets for public charity, such as regularly donating
subsidy and necessity to people-in-need, continually donated to student of far-flung schools, such as scholarship,
stationary, and sport facilities, as well as, given religious supports both Buddhism and Islam.
The Company recognised an importance of operating in compliance with the corporate governance principle. This
can be seen from the fact that the Company has been certified as a member of the Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption (CAC) by the CAC Committee. The Company’s directors and executives also attended all
required training courses on a topic related to the Corporate Governance issues arranged by the Thai Institute of Directors
Association (IOD). On an employee part, the Company has provided training on principle and practices of the good
corporate governance to the employees regularly. Additionally, in 2016 the Company brought the anti-corruption policies
to be included in a key factor of each working step of the Company in parallel to a development of its operational
systems to be in line with international practice.
For the Year 2016, there were 5 directors retired by rotation as follows: Mr. Sadawut Taechaubol, Mr. Pitsanu Vichitcholchai,
Dr. Narongchai Akrasanee, Dr. Chokchai Aksaranan and Dr. Boonlue Prasertsopar, whereby the above 5 directors were
re-elected to be as director for another term.
Finally, the Board of Directors wishes to thank our shareholders, clients, business partners, unitholders of the funds
under management of the Company, including the governmental and private sectors as well as local and foreign
financial institutions for their support and trust. Moreover, the Board of Directors also wishes to thank our Management
Committee, executives and also all employees for their critical devotion in being as a key factor in driving organisation
for the stable and continual growth of the Company.
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Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman

คณะกรรมการ
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1

2

3

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

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
Chokchai Aksaranan (Ph.D.)

นาย สดาวุธ เตชะอุบล
Mr. Sadawut Taechaubol

4

5

6

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
General Lertrat Ratanavanich

นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา
Mr. Surabhon Kwunchaithunya

นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร
Ms. Chularat Suteethorn

7

8

9

นาย พชร อนันตศิลป์
Mr. Patchara Anuntasilpa

นาย พิษณุ วิชิตชลชัย
Mr. Pitsanu Vichitcholchai

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย
Mr. Chatchai Payuhanaveechai

10

11

12

14

15

นาย นำ�พร ยมนา
Mr. Numporn Yommana

13

นาย อมร อัศวานันท์
Mr. Amorn Asvanunt

ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
Vikrom Koompirochana (Ph. D.) Boonlue Prasertsopar (Ph.D.)

นางสาว ประภา ปูรณโชติ
Ms. Prapa Puranachote
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นาย ทอมมี่ เตชะอุบล
Mr. Tommy Taechaubol

คณะจัดการ
MANAGEMENT COMMITTEE

1

นางสาว ประภา ปูรณโชติ

Ms. Prapa Puranachote

r

2

นาง พัณณรัชต์ บรรพโต

3

นาง รจิตพร มนะเวส

4

นาย ณัฐวุฒิ ธรรมจารี

5

นาย กิตติคม สุทธิวงศ์

Mrs. Pannarat Bhanpato

Mr. Nattavut Thammachari
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Mrs. Rachitporn Manawes

Mr. Kittikhom Suthiwong

คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

Narongchai Akrasanee (Ph.D.)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
Chairman of the Board of Directors and Independent Director

อายุ (Age) : 71 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย จอห์นส์ ฮอพคิ้นส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) (2510)
มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

Education
• M.A. and Ph.D. in Economics, Johns Hopkins University, USA
• B.Econ. (Hons.), University of Western Australia, Australia
Training
• Director Accreditation Program (DAP), Class 5/2003 by Thai Institute
of Directors Association (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2546
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Work experience

Hold the position in the listed company / Current Position
Oct 15 - Present

ประสบการณ์การทำ�งาน

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน
ต.ค. 58 - ปัจจุบัน

•

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

•

ประธานคณะกรรมการ บริษทั ไทย - เยอรมัน โปรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)

•

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษทั บรุค๊ เคอร์ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)

9 มี.ค 59 – ปัจจุบัน

Chairman of the Board of Directors and Independent Director ,
MFC Asset Management Public Company Limited

•

Chairman of the Board of Directors, Thai-German Product Public 		
Company Limited

9 Mar 2016 - Present

Oct 15 - Present

ต.ค. 58 - ปัจจุบัน
ก.ย. 58 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

• Chairman of the Board of Directors and Independent Director,
Brooker Group Public Company Limited
Sep 15 - Present

• Chairman of the Board of Directors, Ananda Development Public
Company Limited
Hold the position in the listed company / Past Experience
2012 - 2014

2555-2557

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั มาลีสามพราน จำ�กัด
(มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
•

•

• Independent Director and Chairman of the Audit Committee,
MaleeSampran Public Company Limited
• Chairman of the Board of Directors, Ananda Development Public
2547 – 2557
Company Limited
• ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2557

2004 - 2014

• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั บรุค๊ เคอร์ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

• Chairman of the Board of Directors, MFC Asset Management Public
Company Limited

• กรรมการอิสระ บริษทั เอไอเอ กรุป๊ จำ�กัด

• Chairman of the Board of Directors and Independent Director,
Brooker Group Public Company Limited

2003 - 2014

ม.ค. 59 - ปัจจุบัน

ต.ค. 58 - ปัจจุบัน

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Jan 16 - Present

• ประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั เศรณี
2553 - ปัจจุบัน

• ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ภาคพืน้ แปซิฟคิ (TNCPEC)

• Independent Director, AIA Group Company Limited

2549 - ปัจจุบัน

Oct 15 - Present

• นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

• Chairman of the Board of Directors, Seranee Group of Companies

• ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการและรองประธานสภาสถาบันความร่วมมือ
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจลุม่ น้�ำ โขง

• Chairman, Thailand National Committee for Pacific Economic
Cooperation Council (TNCPEC)

• ทีป่ รึกษาด้านวิชาการ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)

• Chairman, Khon Kaen University Council

• กรรมการและกรรมการสภามูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

• Chairman of the Steering Committee and Vice Chairman of the Council
Committee, Mekong Institute

2547 - ปัจจุบัน

2010 - Present

2545 - ปัจจุบัน

2006 - Present

2527- ปัจจุบัน

2004 - Present
2002 - Present

• Academic Advisors, the Fiscal Policy Research Institute Foundation
(FPRI)
1984 - Present

• Member of the Board of Directors & Council of Trustees, Thailand
Development Research Institute (TDRI)
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Work experience

ประสบการณ์การทำ�งาน

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
2014 - 2015

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2557 - 2558

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2558

• Minister of Energy

2555 - 2557

• Honorary Advisor, the Fiscal Policy Research Institute Foundation 		
(FPRI)

2554 - 2557

• Independent Non-Executive Director of AIA Group Company Limited

2540 - 2557

• Member, Monetary Policy Committee of the Bank of Thailand (BOT)

2552 - 2556

• Chairman of the Board of Directors, Seranee Group of Companies

2551 - 2555

• Director, National Economic and Social Development Board, (NESDB)

2552 - 2554

• กรรมการทีป่ รึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

• Chairman, the Office of Knowledge Management and Development
(OKMD)

• กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

• Advisory Member of Board of Investment of Thailand (BOI)

• ทีป่ รึกษาทางนโยบายเศรษฐกิจของหลายรัฐบาล
2551 - 2553

• Member of the Board of Directors, Office of the Insurance Commission
(OIC)

2546 - 2551

• Former Economic Advisor to various Thai Government

2549 - 2550

• สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ

• Chairman of the Board of Directors, Export-Import Bank of Thailand
(EXIM)

• ประธานคณะทำ�งานติดตามผลการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA)

• President, Economic Society of Thailand

• ทีป่ รึกษา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• Member of the National Legislative Assembly of Thailand

• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารบรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (IFCT)

• Chairman, the Thai Government Working Group on FTA Implementation

• สมาชิกคณะกรรมการทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (FPRI)

2015

• กรรมการอิสระบริษทั เอไอเอ กรุป๊ จำ�กัด

2012 - 2014

• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

2011 - 2014

• ประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั เศรณี

1997 - 2014

• กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

2009 - 2013

• ประธานกรรมการบริหาร สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร)

2008 - 2012
2009 - 2011

2550 - 2554

2007 - 2011

2517 - 2554

• ประธานกรรมการ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)

1974 - 2011

• ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

2008 - 2010
2003 - 2008

2548 - 2550

2006 - 2007

2547 - 2549

2005 - 2007

2546 - 2547

2004 - 2006

2539 - 2543

• Advisor to the Board of the Federation of Thai Industries (FTI)

2539 - 2540

• Member of the Board of Directors and Executive Vice Chairman, The
Industrial Finance Corporation of Thailand (IFCT)

• สมาชิกวุฒสิ ภา

2003 - 2004

• รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์

1996 - 2000

2535 - 2539

• Senator, the Senate of Thailand

• กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง		
ประเทศไทย (กลต.)

1996 - 1997

2534 - 2539

• Minister of Commerce

2517

• Member of the Board of Directors, Securities and Exchange
Commission (SEC)

• ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
จี เอฟ จำ�กัด (มหาชน)

1992 - 1996

• คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1991 - 1996

• Chairman of the Board and Chief Executive Officer, General Finance &
Securities Public Company Limited
1974

• Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
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ดร. โชคชัย อักษรนันท์

Chokchai Aksaranan (Ph.D.)
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee and Independent Director

อายุ (Age) : 74 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก (Ph. D.) วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick 		
ประเทศแคนาดา
• ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of New Brunswick ประเทศแคนาดา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาดุษฏีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ University of New Brunswick
ประเทศแคนาดา
การอบรม
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 (วปรอ. 311)
จัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
กระทรวงกลาโหม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (Refresh) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน

Work experience

• Vice Chairman, Chairman of the Audit Committee and Independent
Director, MFC Asset Management Public Company Limited

2553 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2011 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
•

Training
• National Defence College, Public - Private Sector Program, Class 311
by The National Defence College, The National Defence Studies 		
Institute, Ministry of Defence
• Chief Executive Program, Class 10 by Capital Market Academy 		
(CMA), the Stock Exchange of Thailand
• Director Certification Program (Refresh) by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
Hold the position in the listed company / Current Position
2010 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
•

Education
Ph.D. (Chemical Engineering), University of New Brunswick, Canada
MSc.E. (Chemical Engineering), University of New Brunswick, Canada
B.Sc. (Hons) Chemical Engineering, Chulalongkorn University
Honorary Doctorate Degree of Science, University of New Brunswick,
Canada

•
•
•
•

2554 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

• Chairman, Thai Samsung Life Insurance Public Company Limited

2552 - ปัจจุบัน

2009 - Present

•

ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด

• Chairman, Bangkok Industrial Gas Company Limited

•

ประธานกรรมการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำ�กัด

• Chairman, Thai Ethoxylate Company Limited

2549 - ปัจจุบัน

2006 - Present

Hold the position in the listed company / Past Experience
Sep 2014 - Oct 2015

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
•

ก.ย. 2557 - ต.ค.2558

รักษาการประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 		
จำ�กัด (มหาชน)

• Acting Chairman, MFC Asset Management Public Company Limited
2007 - 2010

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. สำ�รวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน)

• Independent Director and Chairman of Audit Committee,		
PTT Exploration and Production Public Company Limited
• Chairman of the Executive Board, Siam City Bank Public Company
Limited

•

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์
และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

• Independent Director and Chairman of Audit Committee,
PTT Aromatics and Refining Public Company Limited
• Chairman, Saha Patana Inter-Holding Public Company Limited

•

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีนิไทย จำ�กัด (มหาชน)

• Chairman of the Executive Board, Vinythai Public Company Limited

•

กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

• Board of Director, Krung Thai Bank Public Company Limited

•
•
•

2550 - 2553

2548 - 2554

2005 - 2011

2545 - 2553

2002 - 2010

2537 - 2541

1994 - 1998

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
2002 - 2007

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2545 - 2550

• ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด
2542 - 2545

• Chairman, Bangkok Commercial Asset Management Company Limited

2539 - 2542

• Director, Asset Management Corporations

• กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บบส.)

1999 - 2002

• กรรมการ ธนาคารนำ�เข้า - ส่งออก (EXIM BANK)
• 2551 - 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1996 - 1946

• Board of Director, Export-Import Bank of Thailand (EXIM BANK)
2008 - 2015

• Assistance Professor, Faculty of Science, Chulalongkorn University

ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ที่สำ�คัญ

•
•
•
•
•

Other Past Experiences

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซี่ยน (ASEAN CCI)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สสร. 2550

•
•
•
•
•
AN N U AL
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Chairman of the Federation of Thai Industries
Chairman of the ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ASEAN CCI)
Member of the National Legislative Assembly
Member of the Senate
Member of the Constitution Drafting Assembly 2007
2016

นาย สดาวุธ เตชะอุบล

Mr. Sadawut Taechaubol
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
Director and Chairman of the Executive Committee

อายุ (Age) : 64 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Honorable Degree (Business Administration), Kensington University,
California, USA
• Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
• ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

Education
• Honorable Degree (Business Administration), Kensington University,
California, USA
• Commerce Diploma, Davis School, Brighton, UK
• BA (Political Science), Ramkhamhaeng University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 		
(CGI) รุน่ ที่ 14 / 2559 จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 / 2559 จัดโดย		
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 / 2554 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) ตลาดหลักทรัพยแ์ ห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66 / 2550 จัดโดย
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Training
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 		
(CGI), Class 14/2016 by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Thailand Energy Academy, Class 7/2016 by Thailand Energy Academy
• Chief Executive Program, Class 12/2011 by Capital Market Academy
(CMA),the Stock Exchange of Thailand
• Director Accreditation Program (DAP), Class 66/2007 by Thai Institute
of Directors Association (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งาน

Hold the position in the listed company / Current Position
2012 - Present

Work experience

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

• Director and Chairman of the Executive Committee, MFC Asset
Management Public Company Limited

2555 - ปัจจุบัน

• กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

2015 - Present

• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ผาแดงอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

• Chairman of the Executive Board of Directors, Padaeng Industry 		
Public Company Limited

• ประธานกรรมการ บริษทั คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน)

• Chairman, Country Group Holdings Public Company Limited

• รองประธานกรรมการ บริษทั คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

• Vice Chairman, Country Group Development Public Company Limited

2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2014 - Present

2553 - ปัจจุบัน

2010 - Present

Hold the position in the listed company / Past Experience
2009 - 2012

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2552 - 2555

• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จำ�กัด (มหาชน)

• Director and Executive Director, MFC Asset Management Public
Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2013 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร ชมรมส่งเสริมการค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับนานาชาติ
(องค์กรของประเทศจีน)
2553 - ปัจจุบัน

• Executive Directors, China Oversea Exchange Association (Chinese
Organization)

2549 - ปัจจุบัน

• Chairman, Thai Chamber of Commerce & Industry
• Chairman, Sing Sian Yer Pao Company Limited

2548 - ปัจจุบัน

• Director, Profit Ventures Company Limited
• Director, Baan Rai Taechaubol Company Limited

2537 - ปัจจุบัน

• Director, Bangkok Development Company Limited

• นายกสมาคม สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย
• ประธานกรรมการ บริษทั ซิงเสียนเยอะเป้า จำ�กัด

2010 - Present

• กรรมการ บริษทั โพรฟิท เวนเจอร์ส จำ�กัด
• กรรมการ บริษทั บ้านไร่เตชะอุบล จำ�กัด

2006 - Present

• กรรมการ บริษทั แบงค็อค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ�กัด

2005 – Present

• ประธานกรรมการ บริษทั คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด

1994 - Present

• Chairman, Country Group Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

Hold the position in the other non-listed company / Past
Experience
2009 - 16 Jan 2017

2552 - 16 ม.ค. 60

• ประธานกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - 2556

• กรรมการ บริษทั แลนด์มาร์ค ดีเวลล็อปเม้นท์ กรุป๊ จำ�กัด

• Executive Chairperson, Country Group Securities Public Company Limited

2550 - 2552

2004 – 2013

• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์
คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

• Director of Landmark Development Group Company Limited
2007 – 2009

• Chief Executive Officer and President, Country Group Securities
Public Company Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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2559

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช

General Lertrat Ratanavanich
กรรมการ
Director

อายุ (Age) : 70 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการบริหารพัฒนา) 		
มหาวิทยาลัยแมโ่ จ้
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ		
พลังงานและสิ่งแวดลอ้ มอยา่ งยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		
รัตนโกสินทร์
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) สาขาวิชา		
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
• ปริญญาโท การบริหารระบบ (MSSM) University of Southern California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 (ปรอ.)
จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงดา้ นการคา้ และพาณิชย์ รุน่ ที่ 4 จัดโดย		
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• National Security and International Security, Harvard University 		
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 4 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 30/2003
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 1/2000
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุน่ 13/2011
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 13/2011
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Finance Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 13/2011
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน

•

กรรมการ บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

•

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ 		
จำ�กัด (มหาชน)

Training
• National Defence Course, Class 5 by The National Defence College,
the National Defence Studies Institute, Ministry of Defence
• Top Executive Program for Commerce and Trade (TEPCOT 4) by
University of Thai Chamber of Commerce
• National Security and International Security, Harvard University, USA
• Chief Executive Program, Class 4 by Capital Market Academy (CMA),
the Stock Exchange of Thailand
• Director Certification Program (DCP), Class 30/2003
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP), Class 1/2000
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Finance For Non-Finance Directors (FND), Class 13/2011
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Role of the Compensation Committee (RCC), Class 13/2011
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Finance Statements for Directors (FSD), Class 13/2011
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Work experience

Hold the position in the listed company / Current Position
26 Apr 2013 - Present

•

Director, MFC Asset Management Public Company Limited

•

Director, Independent Director and Chairman of the Board of Directors,
Triton Holding Public Company Limited

25 Dec 2016 - Present

Hold the position in the listed company / Past Experience
17 Jan 2013 - 1 Jan 2017

25 ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

• Chairman of the Board of Directors and Independent Directors, G J
Steel Public Company Limited
• Chairman of the Board of Directors and Independent Directors, G Steel
Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
17 ม.ค. 2556 - 1 ม.ค. 60

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั จี เจ สตีล จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั จี สตีล จำ�กัด (มหาชน)
•

Education
• Honorary Doctorate Degree (Development Administration),
Maejo University
• Honorary Doctor of Philosophy (Sustainable Energy and
Environment Technology and Management) Rajamangala University
of Technology Rattanakosin
• Honorary Doctor of Philosophy (Public Administration), Eastern Asia
University
• MSSM, University of Southern California, USA
• MSCE, Massachusetts Institute of Technology, USA
• BSCE, The Citadel, USA

2011 - 2013

• Director, PTT Exploration and Production Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
5 Oct 2015 - Present

2554 - 2556

• กรรมการบริษทั ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
5 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน

• Member of National Reform Steering Assembly, the Secretariat
of the House of Representatives

2 เม. ย. 2555 - ปัจจุบัน

• Chairman of the Executive Committee, Thailand Professional
Qualification Institute (Public Organization)

• สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) สำ�นักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ ทนราษฎร

2 Apr 2012 - Present

• ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
6 Oct 2014 - 6 Sep 2015

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
6 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558

• ทีป่ รึกษากรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการยกร่าง		
รัฐธรรมนูญ สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
• สมาชิกสภาปฎิรปู แห่งชาติ (สปช.) สำ�นักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร

AN N U AL

• Advisor and Spokesman, Constitution Drafting Committee (CDC),
the Secretariat of the House of Representatives
• Member of the National Reform Council, the Secretariat of
the House of Representatives
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นาย สุรพล ขวัญใจธัญญา

Mr. Surabhon Kwunchaithunya
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Director, Executive Director, Chairman of the Nomination and
Remuneration Committeeand Member of the Good Corporate
Governance Committee

อายุ (Age) : 65 ปี (years สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยทุนมหาวิทยาลัย University
of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุน		
มหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Washington
ประเทศสหรัฐอเมริกา

Education
• Master of Business Administration (MBA) (sponsored by the
University’s scholarship), University of Washington, USA
• Bachelor of Science in Industrial Engineering (sponsored by the 		
University’s scholarship), University of Washington, USA
• Bachelor of Science in Electrical Engineering, University of
Washington, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Corporate Governance For Capital Market Intermediaries 		
(CGI) รุน่ ที่ 8 / 2558 จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
และสำ�นักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 32 / 2556 จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 44 / 2547 จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 14 / 2547 จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Training
• Corporate Governance For Capital Market Intermediaries (CGI)
Class 8 / 2015 by Thai Institute of Directors Association (IOD) and
The Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)
• Role of the Chairman Program (RCP) Class 32 / 2013 by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Certification Program (DCP) Class 44 / 2004 by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) Class 14 / 2004 by
Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Chief Executive Program, Class 11 by Capital Market Academy 		
(CMA), the Stock Exchange of Thailand

ประสบการณ์การทำ�งาน

Work experience

Hold the position in the listed company / Current Position
2011- Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

•

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดคา่
ตอบแทน และกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัทหลักทรัพย		
์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

•

Director, Executive Director, Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee and Member of the Good Corporate
Governance Committee, MFC Asset Management Public Company Limited

•

กรรมการบริหาร บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จำ�กัด (มหาชน)

•

Executive Director, Triton Holding Public Company Limited

•

รองประธานกรรมการ บริษทั คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (มหาชน)

• Vice Chairman, Country Group Holdings Public Company Limited

•

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุป๊ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)

• Chairman of the Audit Committee, Tycoons Worldwide Group
(Thailand) Public Company Limited

2559 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบนั

2014- Present

2003-Present

Hold the position in the listed company / Past Experience
2004-2010

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2547 - 2553

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปริญสิริ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

• Chairman of the Audit Committee, Prinsiri Public Company Limited
Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2016 - Present

2559 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)

• Chairman, Country Group Securities Public Company Limited

2555 - ปัจจุบัน

• กรรมการ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย

2012 - Present

• Director, Thai Chamber of Commerce

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

Hold the position in the other non-listed company / Past
Experience
2006 - 2015

2549 - 2558

• กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่
กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
•
•
•
•

2016 - Present

• Director and Vice Executive Chairman, Country Group Securities Public
Company Limited

2553 - 2555

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการวินยั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน

•
•
•
•

2540 - 2545

• กรรมการผูจ้ ดั การ บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย สถาบันการเงินสังกัด
กระทรวงการคลัง

2010 - 2012

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
1997 - 2002

• Managing Director, Secondary Mortgage Corporation, Financial
Institution under the Ministry of Finance

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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นางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร

Ms. Chularat Suteethorn
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 25 ม.ค. 59)
Director (Since 25 Jan 16)

อายุ (Age) : 62 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Development Studies (MDS) Economic Policy
and Planing, Institute of Social Studies ประเทศเนเธอรแ์ ลนด์
• ปริญญาตรี ศศบ.(เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาการเงินการธนาคาร(เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education
• Master of Development Studies (Economic Policy and Planning),
Institute of Social Studies, Netherlands
• Bachelor of Arts (Economics) (Finance and Banking) (2nd Class 		
Honors), Kasetsart University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40 / 2548 จัดโดย
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72 / 2549 จัดโดย		
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Director (FND) รุ่น 28 / 2549
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Finance Statement for Director (FSD) รุ่น 10 / 2553 จัดโดย
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 39 / 2555 จัดโดยสมาคม
สง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28 / 2555 จัดโดย
สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ 4 / 2555
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
รุน่ 3 / 2555 จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10 / 2557
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 15 / 2557
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 4 / 2558
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20 / 2558
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการไทย
• Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา
• หลักสูตรความรูเ้ กี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง		
สำ�นักงานศาลปกครอง
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผูน้ ำ�ที่มีวิสัยทัศนแ์ ละคุณธรรม (นบส.)
รุ่นที่ 41 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive
Program จัดโดย Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและภาคเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 19
จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1
จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กระทรวงกลาโหม
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 12 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน 		
(วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงดา้ นการคา้ และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 5
จัดโดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ดา้ นวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 3
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 4 (นมธ.)
จัดโดย สำ�นักงานศิษยเ์ กา่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ		
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับผูบ้ ริหารระดับ
สูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

Training
• Director Accreditation Program (DAP), Class 40 / 2005
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Certification Program (DCP), Class 72 / 2006 by Thai Institute
of Directors (IOD)
• Finance for Non-Finance Director (FND), Class 28/2006 by Thai 		
Institute of Directors (IOD)
• Finance Statement for Director (FSD), Class 10 / 2010 by
Thai Institute of Directors (IOD)
• Audit Committee Program (ACP), Class 39 / 2012 by Thai Institute of
Directors (IOD)
• The Role of Chairman Program (RCP), Class 28 / 2012 by Thai Institute
of Directors (IOD)
• Financial Institutions Governance Program (FGP), Class 4 / 2012
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) , Class
3/2012by Thai Institute of Directors (IOD)
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), Class 10 / 2014
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Advance Audit Committee Program (AACP) ,Class 15 / 2014
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Director Certification Program Update (DCPU), Class 4 / 2015
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Role of the Compensation Committee (RCC), Class 20 / 2015
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Training in Development Assistance, Canada
• Training course on Administrative court and its procedured matter
by the Administrative Court
• Civil Service Executive Program: Visionary and Moral Leadership, 		
Class 41 by the Office of the Civil Service Commission
• Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program
by Northwestern University, USA
• The Joint State - Private Sector Course, Class 19 by The National
Defence College, The National Defence Studies Institute, Ministry of
Defence
• Advanced Security Management Program, Class 1 by The National
Defence College Association, The National Defence Studies Institute,
Ministry of Defence
• Training Course for Executives, Class 12 by Capital Market
Academy, the Stock Exchange of Thailand
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT), Class 5
by Commerce Academy, University of the Thai Chamber of
Commerce
• Energy Literacy for the World, Class 3 by Thailand Energy Academy
• Thammasat Leadership Program (TLP 4) by Thammasat University
Alumni Relations Office
• Training Course on Good Governance for Directors and Exceutives
of State - Owned Enterprises and Pubilc Organization, Class 11 by
King Prajadhipok’s Institute, State Enterprise Policy Office and Office
of the Pubilc Sector Development Commission
• Advanced Certificate Course in Politics and Governance in
Democratic Systems for Executives, Class 18 by King Prajadhipok’s
Institute
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Work experience

ประสบการณ์การทำ�งาน

Hold the position in the listed company / Current Position
25 Jan 2016 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน
25 ม.ค.59- ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

• Director, MFC Asset Management Public Company Limited

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Sep 2015 - Present

ก.ย. 58 - ปัจจุบัน

• คณะทำ�งานรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

• Advisor to the Minister of Finance, Ministry of Finance

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

Hold the position in the other non-listed company / Past
Experience
Oct 2014 - Sep 2015

ต.ค. 57 - ก.ย. 58

• กรรมการผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีและผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

• Vice Minister for Finance, Ministry of Finance

ต.ค. 55 - ก.ย. 57

• ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวงการคลัง

Oct 2012 - Sep 2014

ต.ค. 54 - ก.ย. 55

• Director - General, Public Debt Management Office, Ministry of Finance

ธ.ค. 52 - ก.ย. 54

• Inspector- General, Ministry of Finance

พ.ค. 52 - ธ.ค. 52

• รองผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• Fiscal Policy Advisor, (Honor Economist) Fiscal Policy Office, Ministry
of Finance

• กรรมการบริหารสำ�รองของกลุม่ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ 		
ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

• Deputy Director General ,Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

• ผูต้ รวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง

Oct 2011 - Sep 2012

• ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

Dec 2009 - Sep 2011

พ.ค. 50 - พ.ค. 52

May 2009 - Dec 2009

May 2007 - May 2009

• รองผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• Alternate Executive Director, South East Asia Group, The World Bank,
Washington D.C., USA

• ผูอ้ �ำ นวยการ สำ�นักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ สำ�นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• Deputy Director - General, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

ต.ค. 48 - เม.ย. 50
มี.ค. 46 - ก.ย. 48

Oct 2005 - May 2007
Mar 2003 - Oct 2005

• Executive Director, Bureau of Macroeconomic and International
Economic Policy, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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2559

นาย พชร อนันตศิลป์

Mr. Patchara Anuntasilpa
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 18 มี.ค.59)
Director (Since 18 Mar 16)

อายุ (Age) : 45 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
Education
• Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University, USA
• Bachelor of Business Administration (BBA),Bangkok University

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Business Administration (MBA), Shenandoah University,
USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 221 / 2559
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 3 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
ขา้ ราชการพลเรือน
• หลักสูตร นักบริหารการฑูต รุน่ ที่ 3 จัดโดยกระทรวงการตา่ งประเทศ

Training
• Director Certification Program (DCP) , Class 221 / 2016 by Thai
Institute of Directors (IOD)
• Chief Executive Program, Class 3 by the Office of the Civil Service
Commission (OCSC)
• Foreign Affairs Executive Program, Class 3 by Ministry of Foreign
Affairs

ประสบการณ์การทำ�งาน

Work experience

Hold the position in the listed company / Current Position
18 Mar 2016 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน
18 มี.ค.59 - ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

•

Director, MFC Asset Management Public Company Limited

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
1 Oct 2016 - Present

1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบนั

• รองปลัดกระทรวงการคลังกลุม่ ภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ นิ
กระทรวงการคลัง

• Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance

พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั

May 2015 - Present

• กรรมการ สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

• Director, the Government Lottery Office

Hold the position in the other non-listed company / Past
Experience
30 Dec 2015 - 30 Sep 2016

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
30 ธ.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559

• รองอธิบดี ทีป่ รึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

• Advisor of Fiscal and Financial System Development, the Comptroller
General’s Department, Ministry of Finance

3 มี.ค. 2558 - 29 ธ.ค. 2558

• รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

3 Mar 2015 - 29 Dec 2015

2 ธ.ค. 2557 - 2 มี.ค. 2558

• Deputy Comptroller - General ,the Comptroller General’s Department,
Ministry of Finance

29 ก.ค. 2553 - 1 ธ.ค. 2557

• Director, Non Budgetary Development Division, the Comptroller
General’s Department,Ministry of Finance

• ผูอ้ �ำ นวยการกองกำ�กับและพัฒนาระบบเงินนอกระบบงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2 Dec 2014 - 2 Mar 2015

• ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

AN N U AL

26 Jul 2010 - 1 Dec 2014

• Specialist Person, Non Budgetary Development Division,
the Comptroller General’s Department, Ministry of Finance
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นาย พิษณุ วิชิตชลชัย

Mr. Pitsanu Vichitcholchai
กรรมการ และกรรมการบริหาร
Director and Executive Director

อายุ (Age) : 62 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร,์ Central Missouri State University,
Warrensburg, Missouri, USA
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร,์ West Virginia University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
• หลักสูตรการกำ�กับกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ		
รัฐวิสาหกิจและองคก์ ารมหาชน รุน่ ที่ 15 จัดโดยสถาบันพัฒนากรรมการ		
และ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน
พระปกเกลา้
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2559
จัดโดยสถาบันสง่ เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2558
จัดโดยสถาบันสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547
จัดโดยสถาบันสง่ เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Education
• Master of Economics, Central Missouri State University, Warrensburg,
Missouri, USA
• Bachelor of Economics, West Virginia University, USA

ประสบการณ์การทำ�งาน

Hold the position in the listed company / Current Position
29 Dec 2014 – Present

Training
• Corporate Governance for Directors and senior executives of
state-owned enterprises and public organization program, class 15
by Public Director Institute (PDI) and King Prajadhipok’s Institute
• Role of the Chairman Program (RCP), Class 39/2016
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advanced Audit Committee Program (AACP), Class 20/2015
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP), Class 22/2004
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Work experience

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน
•

29 ธ.ค.2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน

•

Director, MFC Asset Management Public Company Limited

•

Managing Director, Fixed income Department, AEC Securities Public
Company Limited

2016-Present

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2014 - Present

• กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายตราสารหนี้ บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบนั

• กรรมการ ธนาคารออมสิน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน

• Director , Government Savings Bank
• Chairman of the Audit Committee, Government Savings Bank

Hold the position in the other non-listed company /Past Experience
2014-2016

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2557-2559

• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)

• Managing Director, Country Group Securities Public Company Limited

2555-2557

2012-2014

• กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำ�กัด

• Senior Managing Director, KTB Securities (Thailand) Company Limited

• ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด

• Chief Executive Officer, Globlex Securities Company Limited

• กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด

• Senior Managing Director, Globlex Securities Company Limited

• ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2534-2543

• Associated Judge, the Central Intellectual Property and International
Trade Court

2531-2534

• Assistant Director and Director, Deutsche Morgan Grenfell Securities
Thailand Company Limited

2553- 2555

2010-2012

2545-2553

2002-2010

2544-2548

2001-2005

• ผูช้ ว่ ยกรรมการและกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์ ดอยซ์ มอร์แกน เกรนฟิวล์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

1991- 2000

• ผูจ้ ดั การ ฝ่ายสถาบันและต่างประเทศ บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จำ�กัด (มหาชน)

1988-1991

• Senior Vice President of Institution and Foreign Department,
Phatra Securities Public Company Limited

2526- 2531

• ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์

1983-1988

• Financial Department, Siam Commercial Public Company Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี

18

2559

นาย ชาติชาย พยุหนาวีชัย

Mr. Chatchai Payuhanaveechai
กรรมการ
Director

อายุ (Age) : 56 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education
• Master of Business Administration (MBA), Chulalongkorn University
• Bachelor of Business Administration (BBA), Thammasat University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 22 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ ที่ 6
จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 116
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำ�หรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ.)
รุ่นที่ 2 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
• หลักสูตรพิเศษสำ�หรับผูน้ ำ�ระดับสูงดา้ นการเมืองการปกครอง เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 		
(สมพ.) รุน่ ที่ 1 จัดโดยสมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน (ประเทศไทย)
• หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำ�ระดับสูงตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาท
สมเด็จพระเจา้ อยูห่ ัว (สนพ.) รุน่ ที่ 2 จัดโดยสมาคมเสาหลักเพื่อแผน่ ดิน
(ประเทศไทย)

Training
• Chief Executive Program, Class 22 by Capital Market Academy 		
(CMA),the Stock Exchange of Thailand
• Certificate Course in Public Administration and Law for Executives,
Class 6 by Prajadhipok’s Institute
• Director Certification Program (DCP) ,Class 116 by Thai Institute of
Directors Association (IOD)
• Certificate Course in Good Governance for Medical Executives 		
(MDKPI), Class 2 by Prajadhipik’s Institute and The Medical Council
of Thailand
• The Royal Initiative for Advanced Leadership Program about Politics
and Governance (RAP), Class 1 by Pillars for the Kingdom
Organization
• Pillars for the Kingdom Program: the Royal Initiative for Advanced
Leadership (RIAL), Class 2 by Pillars for the Kingdom Organization

ประสบการณ์การทำ�งาน

Work experience

Hold the position in the listed company / Current Position
20 May 2015- Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
20 พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• Director, MFC Asset Management Public Company Limited

29 เม.ย. 2558 - ปัจจุบนั

29 Apr 2015- Present

• กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

• Director and Executive Director, Dhipaya Insurance Public Company
Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

Hold the position in the listed company /Past Experience
1983-2014

2526-2557

• รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

• Executive vice President, Kasikorn Bank Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
5 Jan 2015 - Present

5 ม.ค. 2558 -ปัจจุบัน

• ผูอ้ �ำ นวยการธนาคารออมสิน กรรมการและเลขานุการ ธนาคารออมสิน

• President and CEO, Director and Secretary, Government Savings Bank

AN N U AL
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นาย นำ�พร ยมนา

Mr. Numporn Yommana
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 16 ส.ค. 59)
Director (Since 16 Aug 16)

อายุ (Age) : 57 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

Education
• Master of Public Administration, Chulalongkorn University
• Bachelor of Economics, Ramkhamhaeng University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ:
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ ที่ 7/2559
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร เทคนิคการแก้ ไขปั ญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & 		
Decision Marketing)
• หลักสูตร Senior Management Leadership Development) จัดโดย
Nanyang Business School และธนาคารออมสิน Haygroup 		
ประเทศสิงคโปร์
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) จัดโดยมูลนิธิ		
สถาบันวิจัยและพัฒนาองคก์ ารภาครัฐ (IRDP)

Training
• Corporate Governance for Executives Program (CGE), Class 7/2016
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Problem Solving & Decision Marketing Program
• Senior Management Leadership Development Program by Nanyang
Business School and Government Savings Bank and Haygroup, 		
Singapore
• Leadership Succession Program (LSP) by Institute of Research and
Development for Public Enterprise (IRDP)

ประสบการณ์การทำ�งาน:

Hold the position in the listed company / Current Position
16 Aug 2016 - Present

Work experience

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

• Director, MFC Asset Management Public Company Limited

16 ส.ค.2559 - ปัจจุบนั

Hold the position in the other non-listed company /
Current Position
2015 - Present

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

• รองผูอ้ �ำ นวยการ กลุม่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

• Senior Executive Vice President , Human Resource Group,
Government Savings Bank

• ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
2551 - 2553
• ผูต้ รวจการ สายงานเงินฝาก ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารออมสิน

• Executive Vice President, Human Resources, Government
Savings Bank

Hold the position in the other non-listed company / Past Experience
2010 - 2015

2553 - 2558

•
•
•

2008 - 2010

• Inspector General, Deposit and Electronic Banking, Government 		
Savings Bank

2547 - 2551

ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก ธนาคารออมสิน
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักผูอ้ �ำ นวยการ ธนาคารออมสิน

2004-2008

• Senior Vice President, Human Resources Department, Government
Savings Bank
• Senior Vice President, Premium Savings Certificate and Deposit
Department , Government Savings Bank
• Senior Executive Vice President, Office of the President & CEO ,
Government Savings Bank

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์

Vikrom Koompirochana (Ph. D.)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Independent Director, Member of the Audit Committee, Member
of the Nomination and Remuneration Committee and Chairman of
the Risk Management Committee

อายุ (Age) : 70 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบ์ ัณฑิต จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย (พ.ศ.2509)
• ปริญญาโท (M.A.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2511)
• ปริญญาเอก (Ph. D.) สาขาวิชาประวัตศิ าสตรค์ วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2515)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา Humanities, Schiller International
University ประเทศอังกฤษ (พ.ศ.2546)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุน่ ที่ 22/2557 สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2559
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน

Education
• Bachelor of Arts, Chulalongkorn University (1966)
• M.A. (History) / Michigan State University, USA (1968)
• Ph.D. (History) / Michigan State University, USA (1972)
• Honorary Degree in Humanities, Schiller International University, UK
(2003)
Training
• Director Accreditation Program (DAP), Class 63/2007
by Thai Institute Directors Association (IOD)
• Chief Executive Program, Class 14/2012 by Capital Market Acade
my (CMA), the Stock Exchange of Thailand
• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), Class 7/2013
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE), Class 		
22/2014 by Thai Institute of Directors (IOD)
• Role of the Chairman Program (RCP), Class 39/2016
by Thai Institute of Directors (IOD)
• Advanced Audit Committee Program (ACP), Class 23/2016
by Thai Institute of Directors (IOD)
Work experience

Hold the position in the listed company / Current Position
2007 - Present

• Independent Director, Oishi Group PLC.
• Chairman of Audit Committee
• Remuneration Committee Member

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบนั

• กรรมการอิสระ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2014 - Present

• Good Corporate Governance Member, Oishi Group PLC.

2557 - ปัจจุบนั

2010 - Present

• กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โออิชิ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)

• Chairman of the Board, Country Group Development PLC.

• ประธานคณะกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

•
•
•
•

2553 - ปัจจุบนั

•
•
•
•

2557 - ปัจจุบนั 		

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ดำ�รงตำ�แหนง่ ตั้งแต่ 21 เม.ย. 58)
2559 – ปัจจุบนั
• ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจใหม่และบริหารการลงทุน
บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
2556 – เม.ย. 2559

• กรรมการคณะกรรมการ บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท

2014 – Present

Independent Director, MFC Asset Management PLC.
Member of the Audit Committee
Member of the Nomination and Remuneration Committee
Chairman of the Risk Management Committee (Since 21 Apr 2015)
2016 - Present

• Expert Consultant for New Business Development and Investment
Management, Bangchak Petroleum PLC.

Hold the position in the listed company / Past Experience
2013 – Apr 2016

• Member of Board of Directors, Bangchak Petroleum PLC.
• Chairman of the Corporate Governance Committee
• Member of the Executive Committee

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2007 - Present

• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าอังกฤษ (British Chamber of Commerce
Thailand)

• Chairman, Sports and Recreation Management Co., Ltd.

• Honorary Advisor, British Chamber of Commerce Thailand (BCCT)

2550 – ปัจจุบนั

2010 - Present

2553 – ปัจจุบนั

2012 - Present

• ประธานบริษทั บริษทั สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด

• Commissioner, Securities and Exchange Commission (SEC)
Member of the Audit Committee

2555 – ปัจจุบนั

• กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

2014 - Present

• Independent Director, Falcon Insurance PLC.Member of the Audit 		
Committee
2016 - Present		
• Director, Thonburi Healthcare Group, PLC
2016 - Present		
• Chairman, Mazda Chonburi, PLC

2557 – ปัจจุบนั 		

• กรรมการอิสระ บริษทั ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ
2559 – ปัจจุบนั

• กรรมการ บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั

• ประธานบริษทั บริษทั มาสด้า ชลบุรี จำ�กัด (มหาชน)
AN N U AL
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ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา

		

Boonlue Prasertsopar (Ph. D.)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
Independent Director, Member of the Audit Committee and
Member of the Nomination & Remuneration Committee

อายุ (Age) : 49 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ ม) คณะสิ่งแวดลอ้ มและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Education
• Ph.D (Public Administration), Thaksin University
• Master of Science, Appropriate Technology for Resource and
Environment Development, Faculty of Environment and Resource 		
studies, Mahidol University
• Bachelor of Law, Sripatum University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.สม.6) รุ่นที่ 6/2558
จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาศาตร์พลังงาน (วพน. 2) รุ่นที่ 2/2554
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหาระดับสูงดา้ นการบริหารงานพัฒนาเมือง มหานคร รุน่ ที่ 1/2555
จัดโดยสถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12/2554
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน

Training
• Advanced Security Management Program (ASMP 6), Class 6/2015
by the Association National Defence College of Thailand under the
Royal Patronageof His Majesty the King
• Top Executives in the Energy Education Program, Class 2/2011
by the Thailand Energy Academy
• Top Executive Program in Urban Green Development (Mahanakorn
1), class 1/2012 by the Urban Green Development Institute Bangkok
• Chief Executive Program, Class 12/2011 by Capital Market Academy
(CMA), the Stock Exchange of Thailand
Work experience

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน

Hold the position in the listed company / Current Position
2013 - Present

2556 - ปัจจุบนั

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำ�หนด
คา่ ตอบแทน บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of
the Nomination & Remuneration Committee, MFC Asset Management
Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบนั

Hold the position in the other non-listed company /
Current Position
2015 - Present

• นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
• กรรมการ บริษัท บีวี. โมเดิร์น จำ�กัด

• Association President, Faculty of Environment and Resource Studied,
Mahidol University
• Director, BV. Modern Company Limited

2553 - ปัจจุบนั

• ประธานสโมสรฟุตบอลราชบุรี FC

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2552 - 2556

2010- Present

• Chairman, Ratchaburi Football Club

• นายกสมาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
2550 - 2551

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
2009 - 2013

2544– 2549

• President, Sports Associations of Ratchaburi Province

2550 - 2556

• นายกสมาคมกีฬา จังหวัดราชบุรี
• สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1
• รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• President, Taksin University Association
2007 - 2013

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 5
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีชว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2007 - 2008

• Member of the House of Representative, Ratchaburi Province, Zone1
• Deputy Minister, Ministry of Education
2001 - 2006

• Member of the House of Representatives, Ratchaburi Province, Zone 5
• Advisor to Deputy Minister, Ministry of Interior
• Advisor to Minister, Ministry of Agriculture and Cooperative

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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นาย อมร อัศวานันท์ 		

Mr. Amorn Asvanunt
กรรมการอิสระ
Independent Director

อายุ (Age) : 68 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• MBA (Finance) วิชาเอกการเงินและการคลัง, Bowling Green State 		
University, Ohio, USA
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education
• MBA (Finance Major), Bowling Green State University, Ohio, USA
• B. Accountancy, Chulalongkorn University
Training
• Director Accreditation Program (DAP), Class 4/2003
by Thai Institute of Directors of Association (IOD)
• CEO Performance Evaluation by Thai Institute of Directors
of Association (IOD)
• Stanford-NUS Executive Program, Stanford University
Cooperated with National University of Singapore
• Changing Organizational Behavior Program, Wharton School,
University of Pennsylvania, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 4 / 2546
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร CEO Performance Evaluation จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Stanford - NUS Executive Program, Stanford University
ร่วมกับ National University of Singapore
• Changing Organizational Behavior Program, Wharton School,
University of Pennsylvania, USA

Work Experience

ประสบการณ์การทำ�งาน

Hold the position in the listed company / Current Position
21 Jan 2015 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• Independent Director, MFC Asset Management Public Company
		 Limited

• กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
• บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

• Independent Director, Krungdhep Sophon Public Company Limited
I.C.C. International Public Company Limited

21 ม.ค. 2558 - ปัจจุบนั

เม.ย. 2549 - ปัจจุบนั

23 พ.ค. 2549 - ปัจจุบนั

Apr 2006 - Present

23 May 2006 - Present

The Risk Management Committee Member

กรรมการความบริหารความเสี่ยง

26 พ.ค. 2542 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2525 - ปัจจุบนั

26 May 1999 - Present

The Audit Committee Member
		
• FAR EAST DDB Public Company Limited
6 Aug 2002 - Present 			
• The Audit Committee Member
Apr 2002 - Present 			
• Independent Director

		

Apr 1982 - Present

• บริษัท ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี. จำ�กัด (มหาชน)
6 ส.ค. 2545 - ปัจจุบนั 		

• กรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2545- ปัจจุบนั

• กรรมการอิสระ

		

เม.ย. 2546 –ปัจจุบนั

Apr 2003 - Present

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำ�กัด (มหาชน)

• The Audit Committee Member, Saha Cogen (Chonburi)
Public Company Limited

22 เม.ย.2545- ปัจจุบนั

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)

22 Apr 2002 - Present

• The Audit Committee Member, People’s Garment Public
Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
18 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2557

Hold the position in the listed company / Past Experience
18 Oct 2003 – 30 Sep 2014

• กรรมการธนาคาร, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงและ		
กรรมการสินเชื่อ บมจ. ธนาคารทหารไทย

• Board of Director, Board of Executive Director, Member of
the Risk Management Committee and the Credit Committee, TMB
Bank Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
เม.ย. 2529- ปัจจุบนั

• กรรมการอิสระ บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำ�กัด

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Apr 1986 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
2556- 2557

• กรรมการอิสระ บริษัท พี เอ แคปปิ ตอล จำ�กัด
• กรรมการอิสระ บริษัท ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำ�กัด

• Independent Director, BNH Medical Centre Company Limited

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
2013 – 2014

• Independent Director , P A Capital Company Limited
• Independent Director, WBLP Company Limited
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นางสาว ประภา ปูรณโชติ

Ms. Prapa Puranachote

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ
ผู้จัดการ

Director, Executive Director, Member of the Risk Management
Committee, Member of the Good Corporate Governance
Committee and President

อายุ (Age) : 62 ปี (years)

สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

Education
• Master of Business Administration (MBA), the National Institute of
DevelopmentAdministration (NIDA)
• Bachelor of Arts, Journalism and Mass Communication Program,
Thammasat University

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
• ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 		
(CGI) รุ่นที่ 14/2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7
(ปศส. 7) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2554
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 (วตท. 14)
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 (นมธ. 2)
จัดโดยสำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6)
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

Training
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ,Class
14/2016 by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advanced Certificate Course in Public Economics Management for
Executives, Class 7 (KPI 7) by King Prajadhipok’s Institute
• Director Certification Program (DCP) Class 148/2011, by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Chief Executive Program, Class 14 by Capital Market Academy 		
(CMA), the Stock Exchange of Thailand
• Thammasat Leadership Program (TLP 2) by Thammasat University
Alumni Relations Office
• Energy Literacy for the World Program, Class 6 (TEA 6) by Thailand
Energy Academy

ประสบการณ์การทำ�งาน

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

Work Experience

3 มี.ค. 2554 - ปัจจุบนั

Hold the position in the listed company / Current Position
3 Mar 2011 - Present

• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการดา้ นการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• Director, Executive Director, Member of the Risk Management
Committee,Member of the Good Corporate Governance Committee
and President, MFC Asset Management Public Company Limited

29 มิ.ย. 2558 - ปัจจุบนั

• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

29 Jun 2015 - Present

1 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั

• Director and Executive Director, Padaeng Industry Public Company Limited

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จำ�กัด (มหาชน)

1 Feb 2015 - Present

• Independent Director and Audit Committee, Ratchaburi Electricity 		
Generating Holding Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
ก.ค. 2547 - ก.พ. 2554

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
Jul 2004 - Feb 2011

• รองกรรมการผูจ้ ัดการ เจา้ หนา้ ที่บริหารผูบ้ ริหารสายงานกองทุนสำ�รองเลี้ยง
ชีพบริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 2545 - มิ.ย .2547

• Senior Executive Vice President and Chief of Provident Fund Division,
Krung Thai Asset Management Public Company Limited

• รองกรรมการผูจ้ ดั การ เจา้ หนา้ ทีบ่ ริหารผูบ้ ริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

Apr 2002 - Jun 2004

• Senior Executive Vice President and Chief of Business Development
& Marketing Division, Krung Thai Asset Management Public Company
Limited
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นาย ทอมมี่ เตชะอุบล

Mr. Tommy Taechaubol

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

Advisor to the Executive Committee

อายุ (Age) : 33 ปี (years)

สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) (เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรเ์ อกดา้ นการเงิน (เกียรตินยิ ม) The University of
New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต The University of New South Wales 		
ประเทศออสเตรเลีย

Education
• Master of Business Administration (MBA) (with distinction), Sasin 		
Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University
• Bachelor of Commerce in Finance Major (with distinction) The
University of New South Wales, Australia
• Bachelor of Laws, The University of New South Wales, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 13 / 2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 88 / 2554
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 40
จัดโดยสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Training
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), Class
13/2016 by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP), Class 88/2011 by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• The Real Estate Development RE-CU, Class 40 by The Real Estate
Executive Association of Chulalongkorn University

ประสบการณ์การทำ�งาน

Hold the position in the listed company / Current Position
1 Aug 2014 - Present

Work Experience

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน
1 ส.ค. 2557 - ปัจจุบนั

• Advisor to the Executive Committee, MFC Asset Management Public
Company

พ.ค. 2558 - ปัจจุบนั

• กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

• Director, Executive Committee Member and Nomination &
Remuneration Committee Member, Padaeng Industry Public Company
Limited

• กรรมการ กรรมการการลงทุน และประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร
บริษัท คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

• Director, Investment Committee Member and Chief Executive Officer,
Country Group Holdings Public Company Limited

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จำ�กัด (มหาชน)

May 2015 - Present

ส.ค. 2557 - ปัจจุบนั

Aug 2014 - Present

Hold the position in the listed company / Past Experience
Mar 2011 - July 2014 		

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา
มี.ค. 2554 - ก.ค. 2557

• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส (สายพัฒนาธุรกิจ) บริษัทหลักทรัพย		
์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• First Executive Vice President (Business Development Division),
MFC Asset Management Public Company Limited

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
Apr 2012 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2553 - ปัจจุบนั

• Director, Country Group Securities Public Company Limited

2549 - ปัจจุบนั

• Chairman of Executive Board, Sing Sian Yer Pao Company Limited

2548 - ปัจจุบนั

• Director, Baan Rai Taechaubol Company Limited

• ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำ�กัด

Oct 2010 - Present

• กรรมการ บริษัท บ้านไร่เตชะอุบล จำ�กัด

2006 - Present

• กรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด

2005 - Present

• Director, Country Group Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

Hold the position in the other non-listed company / Past
Experience
2006 - March 2011		

2549 - มี.ค. 2554

• กรรมการ บริษัท คันทรี่ สเตท จำ�กัด

• Director, Country State Company Limited
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BOARD OF DIRECTORS
( W H O R E T I R E D B Y R O TAT I O N / R E S I G E N E D I N 2 0 1 6 )

คณะกรรมการ (ครบวาระ / ลาออก ในปี 2559)
นาย พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

Mr. Pisit Serewiwattana
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 1 มิ.ย. 59)
Director (Until 1 Jun 16)

อายุ (Age) : 56 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
Education
• Master of Science, Management and Human Relation, Abilene
Christian University, Texas, USA
• Bachelor of Economics, Thammasat University

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท Management and Human Relation, Abilene Christian
University, Texas, USA
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ดา้ นวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 7/2559
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 200/2558
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries		
(CGI) รุน่ 1 / 2557 จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 17/2556 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) ตลาดหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐ
วิสาหกิจและองคก์ ารมหาชน (PDI) รุน่ ที่ 11/2556 จัดโดย
สถาบันพระปกเกลา้
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 46/2546
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน

Training
• Top Executives in the Energy Education, Class 7/2016 by Thailand
Energy Academy
• Director Certification Program (DCP), Class 200/2015 by Thai Institute
of Directors (IOD)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI), Class
1/2014 by Thai Institute of Directors (IOD)
• Chief Executive Program,Class17/2013 by Capital Market Academy
(CMA), the Stock Exchange of Thailand
• Public Director Certification Program (PDI ), Class 11/2013 by King
Prajadhipok’s Institute
• Director Accreditation Program (DAP),Class 46/2003 by Thai Institute
of Directors (IOD)
Work Experience

Hold the position in the listed company / Past Experience

• Director, MFC Asset Management Public Company Limited (2 Jun
2015 - 1 Jun 2016)
• Executive Vice President, CIMB Thai Bank Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ที่ผ่านมา

• กรรมการ บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
(2 มิ.ย. 2558 - 1 มิ.ย. 2559)
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)

Hold the position in the other non-listed company /
Current Position
Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
ปัจจุบนั

• President, Executive Director, Member of the Risk Management
Committee and Member of the Corporate Governance and Social 		
Responsibility (CG & CSR) Committee, Export-Import Bank
of Thailand

• กรรมการผูจ้ ัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ		
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอ่ สังคม ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำ�เขา้ แหง่ ประเทศไทย
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience

• รองผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส กลุม่ ลงทุนและบริหารการเงิน ธนาคารออมสิน
• กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงินและกิจการวิเทศธนกิจ ธนาคารเครดิต อะกริกอล
อินโดสุเอช
• ผู้จัดการฝ่ายคา้ เงินตราระหวา่ งประเทศ ธนาคารเชสแมนฮัตตัน
(เจพีมอรแ์ กน เชส)

• Senior Executive Vice President, Investment & Financial Management
Group, Government Savings Bank
• Managing Director, CIMB Securities (Thailand) Company Limited
• Director of Treasury Department and BIBF, Credit Agrigal Indosuez Bank
• Foreign Exchange Trading Manager, The Chase Manhattan Bank
(J.P. Morgan Chase)
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MANAGEMENT COMMITTEE
คณะจัดการ
นางสาว ประภา ปูรณโชติ

Ms. Prapa Puranachote

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการ
ผู้จัดการ
Director, Executive Director, Member of the Risk Management
Committee, Member of the Good Corporate Governance
Committee and President

อายุ (Age) : 62 ปี (years)

สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
• ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 		
(CGI) รุน่ ที่ 14/2559 จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 7
(ปศส. 7) จัดโดยสถาบันพระปกเกลา้
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 148/2554
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 14 (วตท. 14)
จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเ์ พื่อสังคม รุน่ ที่ 2 (นมธ. 2)
จัดโดยสำ�นักงานศิษยเ์ กา่ สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงดา้ นวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 6 (วพน. 6)
จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

Education
• Master of Business Administration (MBA), the National Institute of
DevelopmentAdministration (NIDA)
• Bachelor of Arts, Journalism and Mass Communication Program,
Thammasat University
Training
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ,Class
14/2016 by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advanced Certificate Course in Public Economics Management for
Executives, Class 7 (KPI 7) by King Prajadhipok’s Institute
• Director Certification Program (DCP) Class 148/2011, by Thai
Institute of Directors Association (IOD)
• Chief Executive Program, Class 14 by Capital Market Academy 		
(CMA), the Stock Exchange of Thailand
• Thammasat Leadership Program (TLP 2) by Thammasat University
Alumni Relations Office
• Energy Literacy for the World Program, Class 6 (TEA 6) by Thailand
Energy Academy

ประสบการณ์การทำ�งาน

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน

Work Experience

3 มี.ค. 2554 - ปัจจุบนั

Hold the position in the listed company / Current Position
3 Mar 2011 - Present

• กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการดา้ นการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• Director, Executive Director, Member of the Risk Management
Committee,Member of the Good Corporate Governance Committee
and President, MFC Asset Management Public Company Limited

29 มิ.ย. 2558 - ปัจจุบนั

• กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)

29 Jun 2015 - Present

1 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั

• Director and Executive Director, Padaeng Industry Public Company Limited

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
จำ�กัด (มหาชน)

1 Feb 2015 - Present

• Independent Director and Audit Committee, Ratchaburi Electricity 		
Generating Holding Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา
ก.ค. 2547 - ก.พ. 2554

• รองกรรมการผูจ้ ัดการ เจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารสายงานกองทุนสำ�รองเลี้ยง
ชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
เม.ย. 2545 - มิ.ย .2547

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
Jul 2004 - Feb 2011

• Senior Executive Vice President and Chief of Provident Fund Division,
Krung Thai Asset Management Public Company Limited

• รองกรรมการผูจ้ ดั การ เจา้ หนา้ ทีบ่ ริหารผูบ้ ริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด บริษทั หลักทรัพยจ์ ดั การกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

Apr 2002 - Jun 2004

• Senior Executive Vice President and Chief of Business Development
& Marketing Division, Krung Thai Asset Management Public Company
Limited
AN N U AL
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นาง พัณณรัชต์ บรรพโต

Mrs. Pannarat Bhanpato

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหารกองทุน)
First Executive Vice President (Fund Management Division))

อายุ (Age) : 53 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

Education
• Master Degree in Business Administration (MBA), Finance Major, 		
University of Texas at Arlington, USA
• Bachelor of Science in Statistics, Chulalongkorn University

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Texas
at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Training
• Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors
Association (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมสง่ เสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Work Experience

Hold the position in the listed company / Current Position
1 Feb 2009 - Present

ประสบการณ์การทำ�งาน

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน

• First Executive Vice President (Fund Management Division), MFC 		
Asset Management Public Company Limited

1 ก.พ. 2552 - ปัจจุบนั

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายบริหารกองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

Hold the position in the listed company / Past Experience
Oct 2004 - 31 Jan 2009

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
ต.ค. 2547 - 31 ม.ค. 2552

• Executive Vice President (Fund Management Division), MFC Asset
Management Public Company Limited

ก.พ. 2544 - ก.ย. 2547

• Senior Fund Manager, Fixed Income Fund Management Group,
MFC Asset Management Public Company Limited

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารกองทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอง
ทุนเอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

Feb 2001 - Sep 2004

• ผู้จัดการกองทุนอาวุโสกลุ่มบริหารตราสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ		
กองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

Position in the other non-listed company / Current Position
Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน

• Director, MF Holding Company Limited

ปัจจุบนั

• กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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นาง รจิตพร มนะเวส

Mrs. Rachitporn Manawes

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (สายกลยุทธ์องค์กร) และ
เลขานุการบริษัท

First Executive Vice President (Corporate Strategy Division) and
Company Secretary

อายุ (Age) : 55 ปี (years)

สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M), American University,
Washington D.C., USA
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education
• LL.M in International Trade and Banking Law, American University,
Washington D.C., USA
• LL.B Chulalongkorn University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตรผูป้ ระนอมขอ้ พิพาท รุน่ ที่ 4/2559 จัดโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ
• หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ ที่ 7/2559
จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รุน่ ที่ 12 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมสง่ เสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Effective Minute Taking จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Reporting Program จัดโดยสมาคมสง่ เสริมสถาบัน		
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรการเจรจาขอ้ ตกลงทางธุรกิจ
ประสบการณ์การทำ�งาน

Training
• Mediation Training Course, Class 4/2016 by Thailand Arbitration 		
Center (THAC)
• Corporate Governance for Executives Program (CGE), Class 7/2016
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
• Advanced Certificate Course in Public Administration and Law for
Executives, Class 12 by King Prajadhipok’s Institute
• Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Company Secretary Program by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
• Effective Minute Taking by Thai Institute of Directors Association 		
(IOD)
• Board Reporting Program by Thai Institute of Directors Association
(IOD)
• Business Negotiation Course

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบนั

Work Experience

Hold the position in the listed company / Current Position
2011 - Present

• ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส สายกลยุทธอ์ งคก์ ร
บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• First Executive Vice President, Corporate Strategy Division, MFC 		
Asset Management Public Company Limited

2553 - ปัจจุบนั

• เลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด 		
(มหาชน)

2010 - Present

• Company Secretary, MFC Asset Management Public Company Limited

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา

Hold the position in the listed company / Past Experience
2009 - 2011

2552 - 2554

• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• Executive Vice President, Company Secretary and Legal Service 		
Department, MFC Asset Management Public Company Limited

2545 - 2552

2002 - 2008

• ผูอ้ ำ�นวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

AN N U AL
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นาย ณัฐวุฒิ ธรรมจารี

Mr. Nattavut Thammachari
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน)
Executive Vice President (Finance Engineering Department)

อายุ (Age) : 55 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาการเงิน OKLAHOMA CITY UNIVERSITY
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

Education
• Master degree in Finance Major, OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA
• Bachelor degree in Marketing Major, Assumption University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน (INVESTMENT PLANNER) รุ่น 2
จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำ�หรับการประกอบธุรกิจ Short Selling และ
Stock Lending จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
• หลักสูตรโครงการอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้จัดการกองทุน
รุน่ ที่ 1 จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• หลักสูตร SUCCESSFUL PORT.MGT.IN THE DECADE
• หลักสูตร SERVICE EXCELLENT จัดโดย CITIBANK N.A. และ DINER CLUB

Training
• Investment Planner, Class 2 by Association of Investment
Management Companies
• Short Selling and Stock Lending by Association of Thai Securities 		
Companies
• Training, Law and Ethics of the Fund Manager, Class 1 by
Association of Investment Management Companies
• SUCCESSFUL PORT.MGT.IN THE DECADE Program
• SERVICE EXCELLENT Program by CITIBANK N.A. and
DINER CLUB

ประสบการณ์การทำ�งาน

Work Experience

Hold the position in the listed company / Current Position
1 Aug 2012 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ปัจจุบัน
1 ส.ค.2555 - ปัจจุบนั

• Executive Vice President (Finance Engineering Department), MFC
Asset Management Public Company Limited

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายวิศวกรรมการเงิน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

Hold the position in the listed company /Past Experience
18 May 2011 - 1 Aug 2012

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน / ที่ผ่านมา
18 พ.ค. 2554 - 1 ส.ค. 2555

• ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส (ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

• First Senior Vice President ( Strategic Planning Department), MFC
Asset Management Public Company Limited

26 ต.ค. 2541 - 3 มี.ค. 2545

26 Oct 1998 - 3 Mar 2002

• รองผูจ้ ัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพยก์ องทุนรวม จำ�กัด (มหาชน)
ม.ค. 2536 - ก.ย. 2541
• ผูจ้ ัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพยก์ องทุนรวม จำ�กัด (มหาชน)

• Marketing Vice President, Mutual Fund Public Company Limited

• นักวิเคราะหห์ ลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพยก์ องทุนรวม จำ�กัด (มหาชน)

• Securities Analyst, Mutual Fund Public Company Limited

Jan 1993 - Sep 1998

• Fund Manager, Mutual Fund Public Company Limited

มี.ค. 2533 - ธ.ค. 2535

Mar 1990 - Dec 1992

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี

30

2559

นาย กิตติคม สุทธิวงศ์

Mr. Kittikhom Suthiwong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่าย Private Wealth)
Executive Vice President (Private Wealth Department)

อายุ (Age) : 52 ปี (years) สัญชาติ (Nationality) : ไทย (Thai)
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท ดา้ นบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน - การธนาคาร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
• ปริญญาตรี ดา้ นบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย		
หอการค้าไทย

Education
• Master of Business Administration, Finance Major, Saint John’s
University
• Bachelor degree of Business Administration, Marketing Major, UTCC
Training
• Public Economics for Top Management Program , Class 12 by King
Prajadhipok’s Institute
• Thammasat Leadership Program (TLP 6 ) by Thammasat University
Alumni Relations Office
• Securities Investment Consultant Program by the Securities and 		
Exchange Commission
• Investment Planner Program by the Securities and Exchange
Commission

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 12 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเ์ พื่อสังคม (นมธ. 6)
จัดโดยสำ�นักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
• ผูแ้ นะนำ�การลงทุนดา้ นหลักทรัพย์ จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ		
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ผู้วางแผนการลงทุน จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพยแ์ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำ�งาน

Work Experience

Hold the position in the listed company / Current Position
2011 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน/ ปัจจุบัน

• Executive Vice President (Private Wealth Department), MFC Asset
Management Public Company Limited

2554 - ปัจจุบนั

• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ (ฝ่าย Private Wealth )บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการ		
กองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

Hold the position in the other non-listed company / Current
Position
2011 - Present

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบนั

• ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
• คณะอนุกรรมการด้านกองทุนส่วนบุคคล สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

• Consultant Association of Provident Fund (AOP)
• Committee Association of Investment Management Company (AIMC)
Private Fund Group

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น (ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน) / ที่ผ่านมา

Hold the position in the other non-listed company /
Past Experience
2009 - Apr 2011

2552 - เม.ย. 2554

• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการ สายงานกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

• Executive Vice President, Provident Fund Division, Krung Thai Asset
Management Public Company Limited
• Advisor, Association of Provident Fund (AOP)

2549 - 2552

• ผูอ้ ำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพยจ์ ัดการ
กองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
• คณะกรรมการสมาคมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

AN N U AL

2006 - 2009

• First Vice President, Provident Fund Department, Krung Thai Asset
Management Public Company Limited
• Committee of Association of Provident Fund (AOP)
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ข้อมูลสรุป
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน โดยได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518
บริษัทได้รับอนุญาตให้ด�ำ เนินธุรกิจรวม 6 ประเภท คือ
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
2. เป็นผู้จัดการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
3. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
4. เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
5. เป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
6. เป็นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ช�ำ ระแล้ว จำ�นวน 120,998,374 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 120,998,374 หุน้
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท กองทุนทีบ่ ริษทั บริหารจัดการมีจ�ำ นวน ทัง้ สิน้ 243 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 425,145 ล้านบาท
ประกอบด้วย
• กองทุนรวม จำ�นวน 113 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 238,816 ล้านบาท แยกเป็น
		 - กองทุนรวมในประเทศ 74 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 45,091 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 24 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 9,715 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมต่างประเทศ จำ�นวน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 87 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน จำ�นวน 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
			 ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,565 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมพิเศษ จำ�นวน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 899 ล้านบาท
		 - กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จำ�นวน 1 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 164,459 ล้านบาท
• กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จำ�นวน 39 กองทุน มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 154,287 ล้านบาท โดยมีนายจ้าง จำ�นวน 759 ราย
		 และสมาชิกกองทุน จำ�นวน 402,733 ราย
• กองทุนส่วนบุคคล จำ�นวน 91 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 32,042 ล้านบาท
หมายเหตุ: มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของบริษทั ข้างต้น ยังมิได้รวมกองทรัสต์เพือ่ กิจการเงินร่วมลงทุน ซึง่ บริษทั เป็นทรัสตีอกี จำ�นวน 1 กองทรัสต์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 503.34 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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SUMMARY INFORMATION
MFC Asset Management Public Company Limited operates a fund management business. The Company was
granted a securities business license in type of “asset management” by the Ministry of Finance on 29 December 1975.
MFC has licensed to operate 6 businesses comprising of:
1. Securities business in type of “asset management”
2. Acting as provident fund manager
3. Securities business in type of “private fund management”
4. Acting as securities registrar
5. Acting as manager of the real estate investment trusts (REITs)
6. Acting as trustee of trusts
As of 30 December 2016, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 120,998,374 consisting of
120,998,374 ordinary shares at a par value of Baht 1 per share. The Company managed 243 funds with total net asset
value of Baht 425,145 million, consisting of:
• 113 mutual funds with total net asset value of Baht 238,816 million as follows:
- 74 domestic investment funds with net asset value of Baht 45,091 million
- 24 foreign investment funds with net asset value of Baht 9,715 million
- 1 country fund with net asset value of Baht 87 million
- 12 property funds (including the real estate investment trusts which the Company acts as trust manager)
with net asset value of Baht 18,565 million
- 1 special funds with net asset value of Baht 899 million
- Vayupak1 Fund with net asset value of Baht 164,459 million
• 39 provident funds with net asset value of Baht 154,287 million for 759 employers and 402,733 fund members
• 91 private funds with net asset value of Baht 3,868 million
Remark: The total net asset value of the Company as referred above does not include another 1 private equity trust
under trusteeship of the Company with the net asset value of Baht 503.34 million.

AN N U AL

REP O RT

33

2016

โครงสร้างองค์กร
ORGANIZATION CHART

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

สายกลยุทธองคกร
Corporate Strategy Division
ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ฝายบร�หารความเสี่ยง
Compliance Dept.
Risk Management Dept.

ฝายเลขานุการบร�ษัทและกฎหมาย
Company Secretary &
Legal Services Dept.

ฝายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept.

ฝายวางแผนกลยุทธ
Strategic Planning Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing
Division

สายการตลาดกองทุน
สำรองเลี้ยงช�พ
Provident Fund Division

สายพัฒนาธุรกิจ
Business Development Division

ฝายวางแผน
การลงทุนสวนบุคคล
Investment Planner Dept.

ฝายการตลาด
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
Provident Fund Marketing Dept.

ฝาย Private Wealth
Private Wealth Dept.

ฝายสนับสนุนการตลาด
กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
Provident Fund Support Dept.

ฝายกองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
และโครงสรางพื้นฐาน
Property & InfrastructureFund Dept.
ฝาย Private Equity
Private Equity Dept.
ฝายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต
REIT Trustee Dept.

ฝายว�ศวกรรมการเง�น
Financial Engineering Dept.
ฝายสนับสนุนธุรกิจ
Business Support Dept.
ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี

34

2559

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors
คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

คณะกรรมการดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
Corporate Governance Committee
Nomination and Remuneration Committee

กรรมการผูจัดการ
President
คณะจัดการ
Management Committee

ฝายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธองคกร
Marketing Communication & Corporate PR Dept.
ฝายบร�หารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Dept.
คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee
สายบร�หารกองทุน
Fund Management Division
ฝายตราสารทุน
Domestic Equity Dept.
ฝายตราสารหนี้
Domestic Fixed Income Dept.
ฝายซ�้อขายหลักทรัพย
Securities Trading Dept.

สายปฏิบัติการและบร�หารทั่วไป
Operation & General
Administration Division

ฝายตราสารทุนตางประเทศ
Global-Equity & Alternatives Dept.

ฝายปฏิบัติการกองทุน
Fund Operation Dept.

ฝายตราสารหนี้ตางประเทศ
Global-Fixed Income & FX Dept.

ฝายบัญช�และการเง�นบร�ษัท
Corporate Accounting &
Finance Dept.

ฝายว�จัยและกลยุทธการลงทุน
Research & Strategic
Investment Dept.

ฝายบร�หารทั่วไป
General Administration Dept.
ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” โดย
รายได้หลักมาจากการบริหารจัดการกองทุน ดังนั้น บริษทั ต้องเผชิญกับปัจจัยความเสีย่ งทีม่ าจากการลงทุน และกระบวนการปฏิบัติงาน
ของธุรกิจหลักเป็นสำ�คัญ บริษัทตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงมีความสำ�คัญในอันที่จะนำ�ประโยชน์สูงสุดมาสู่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหน่วย
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นทุกกลุ่ม บริษัทจึงจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำ�การประเมิน และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ เพื่อป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระดับบริษัทและระดับกองทุนตลอดจนกำ�หนดนโยบายและแผนงาน
ในการป้องกันและบริหารจัดการกับความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันและควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ นอกจากนี้ บริษทั กำ�หนดให้มี
การติดตามและรายงานผลการบริหารความเสีย่ งให้ผบู้ ริหารรับทราบอย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ การปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงเป็นสำ�คัญ
สำ�หรับปี 2560 บริษัทระบุปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขที่สำ�คัญไว้ 3 ด้าน ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน

คาดการณ์ว่าในปี 2560 ปัจจัยความเสี่ยงหลักจะมาจากปัจจัยทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยปัจจัยความเสี่ยงต่างประเทศ
ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ การดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ภายใต้การนำ�ของผูน้ �ำ คนใหม่ทม่ี นี โยบายกีดกันทางการค้าทีอ่ าจฉุดรัง้ เศรษฐกิจโลก
และส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของโลก, ประเด็นการเมืองของประเทศสมาชิกกลุ่มยูโรโซน ได้แก่ การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและการเลือกตั้งในเยอรมนี รวมถึงประเด็นการเจรจาระหว่างประเทศอังกฤษกับสหภาพยุโรป กรณี Brexit และ
ปัญหาความร้อนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย์และเสถียรภาพของภาคการเงินในประเทศจีน ในขณะทีค่ วามเสีย่ งภายในประเทศ ได้แก่
การปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญทีส่ ง่ ผลต่อจำ�นวนนักท่องเทีย่ วชาวจีนทีช่ ะลอลง และการดำ�เนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ
รัฐบาลให้ส�ำ เร็จเป็นไปตามแผนเพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งด้านต่างๆ ดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกองทุนภายใต้
การบริหารจัดการบริษทั ได้ก�ำ หนดกระบวนการในการจำ�กัดและควบคุมความเสีย่ งขึน้ มาอย่างเป็นขัน้ ตอน มีการจัดสรรสินทรัพย์ และ
กระจายความเสีย่ งอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้กองทุนมีระดับความเสีย่ งทีต่ �ำ่ และมีผลตอบแทนสูงสุด โดยอาศัยแบบจำ�ลองทางการเงินขัน้ สูง
ที่ถูกพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยในการคัดสรร มีระบบการติดตามดูแลความเสี่ยง ซึ่งถูกติดตัง้ เพื่อควบคุมความเสี่ยง มีการติดตั้งระบบ
ควบคุมและติดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละกองทุนให้อยู่ในขอบเขตที่ก�ำ หนดไว้มีระบบทดสอบ ภาวะวิกฤติ (Stress Test) ที่ใช้ใน
การวัดผลกระทบกรณีทมี่ คี วามเสีย่ งทีร่ นุ แรงจากปัจจัยใดปัจจัยหนึง่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ยังกำ�หนดให้มแี ผนฉุกเฉินด้านการ
ลงทุน รวมถึงแผนรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพื่อใช้จัดการและรองรับกับสถานการณ์ที่ผิดปกติและสภาวะวิกฤติ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจ

ภายใต้นโยบายการเปิดเสรีในการดำ�เนินธุรกิจจัดการลงทุนอันนำ�มาซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ
โลกและตลาดทุนที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้บริษทั ต้องประสบกับความเสีย่ งทีส่ งู ขึน้ ในการบริหารจัดการลงทุนให้มผี ล
ดำ�เนินการให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่ ดังนั้น บริษัทมีแผน
ในการบริหารจัดการกับปัจจัยเสีย่ งต่างๆ ดังกล่าวโดยเพิ่มความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์กองทุนในทุกประเภทกองทุน ด้วยการ
กำ�หนดกลยุทธ์ในการขยายผลิตภัณฑ์และจังหวะในการออกกองทุนที่เหมาะสม โดยให้มกี ารลงทุนในหลักทรัพย์ทง้ั ในและต่างประเทศ
เพือ่ สร้างความหลากหลาย สร้างโอกาส และทางเลือกในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนและรองรับต่อระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ของนักลงทุน มีการบริหารความเสี่ยงนับแต่กระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้มีระดับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนกำ�หนดกรอบการลงทุนและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมยอมรับได้สำ�หรับนักลงทุน
ในแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทได้มีแผนในการขยายธุรกิจด้าน REITs Manager และ REITs Trustee
ในปี 2560 บริษัทยังคงมีนโยบายในการขยายฐานผู้ลงทุนไปสู่กลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและ
ขยายช่องทางการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การจัดตัง้ สาขาในต่างจังหวัด
ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่มีสาขาในกรุงเทพฯ ที่แจ้งวัฒนะและปิ่นเกล้า และสาขาในต่างจังหวัด อันได้แก่
สาขาขอนแก่น สาขาเชียงใหม่ สาขาภูเก็ต สาขาระยอง สาขาพิษณุโลก และสาขาอุบลราชธานี รวมถึงการสร้างเครือข่ายตัวแทน
ขายผ่านธนาคารออมสิน เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกจังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของช่องทางการซือ้ ขายหน่วยลงทุนและการเรียกดูขอ้ มูลการลงทุนผ่านทางระบบ Smart Trade (Internet) และทาง
MFC Mobile SMART Application (มือถือ) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการแก่ลกู ค้าทีม่ คี วามต้องการทำ�ธุรกรรมซือ้ ขาย
ให้ได้ในทุกทีแ่ ละทุกโอกาส ตลอดจนการเพิม่ วิธกี ารรับชำ�ระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านทางบริการ online ของธนาคารต่างๆ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกกับผูถ้ อื หน่วยมากยิง่ ขึน้ รวมถึงลูกค้ากองทุนเปิดสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ Direct Credit ผ่านธนาคาร
ต่างๆ ได้โดยสามารถถอนเงินได้ทันทีในวันที่รับชำ�ระค่าขายคืนหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
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RISK FACTORS
MFC Asset Management PLC. (“Company”) engages in securities business in type of an “asset management” and
derives its core revenues from a fund management. Therefore, the Company mainly exposes to some risk factors from
investment and core business operations. The Company has recognized the importance of the risk management in
maximizing benefits to the shareholders, unit holders and other stakeholders; therefore, the risk management system
has been provided for assessment and identification of all possible risk factors in order to manage and mitigate the
said risks, in either corporate or portfolio levels. Risk management policies and plans have been set to protect and
control risks to be within the acceptable levels. Moreover, the Company determines to follow up and reports the same
to its management on a regular basis, and a Company - wide risk management culture has also been cultivated to
foster risk awareness in the organization.
Looking ahead into the year 2017, the Company has identified 3 main risk factors, along with courses of action
to mitigate them, as follows:

Investment Risk

It can be predictable that in 2017 the main risk will be influenced by a local and foreign factor. The important
foreign risks shall involve the fact that: implementation of U.S. economic policies under a leading of the new president,
as a trade restraint policy, which will slow down the world economics and affects on international trades and the world
investment; a political issue among euro-zone country members, including an election of French president, Germany
election and negotiation between the United Kingdom and European Union regarding the Brexit; and problems of
Chinese real estate segment and financial stability in China. While the local risks shall include a suppression of
Zero-Dollar Tour, which affects on decreasing in a number of Chinese tourists, and accomplishment of the government
plans for infrastructure investment. To mitigate those risks affecting the fund performance, the Company, therefore,
determines to set a procedure to limit and control risks step by step. With the adoption and assistance of advanced
financial quantitative model, an optimum asset allocation and risk diversification is assigned for each portfolio in order
to maximize returns and minimize risks. A downside risk limit control system also has been installed to monitor and
control each portfolio’s risk position within the assigned risk budget. A stress test system has also been established
in order to evaluate the impact of tail risks. In addition, the Company has determined business continuity planning for
investment and liquidity risk management plans to cope with anomalous events and crisis.

Business Risk

Under the liberalization trade policy of the asset management industry, the competition has intensified. Moreover,
the current global economic situation, coupled with the continued capital market volatility, has transformed to greater
risk encountered the Company in increasing its revenue and maintaining its market share. The Company has formulated
plans to manage such risks by expanding product varieties for each fund category by expanding the range of products
being offered combined with optimal launch times via strategies to lengthen the invested financial instruments spectrum
either domestic or foreign assets to provide diversified, new and various choices of investment to assist in enhancing
yields, while enabling the Company to cater to differing levels of risk appetite among investors. The Company also
managed its risk management to cover processes including analysis and evaluation of risks in the fund establishment
to maintain risks at proper level as well as specification of investment framework and provision of risk control to ensure that
risks levels maintained within an appropriate and acceptable range for each investor group. Additionally, the Company
plans to expand its businesses to serve as REITs Manager and REITs Trustee.
In 2017, the Company plans to maintain its policy to expand its customer bases in both local and overseas markets,
and to expand efficient marketing channels covering all regions on a continuous basis, such as the establishment of
new more branches in other provinces with promising growth potential. Currently, the Company has branches either
in Bangkok at Changwattana and Pinkhlao or in other provinces; including Khon Kaen, Chiang Mai, Phuket, Rayong
Phitsanuloke and Ubonratchathani province. Also, this year, the Company plans to build selling network through branches
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งานที่ส�ำ คัญเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในส่วน Back Office ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับการให้บริการและการขยาย
ตัวด้านการตลาดอย่างครบวงจร นับแต่ระบบงานด้านการบริหารลงทุน (ระบบ Charles River) ระบบงานสนับสนุนธุรกิจ ระบบงานด้านทะเบียน
(ระบบ Pentacle) การให้บริการผ่าน Social network และ e-document รวมถึงพัฒนาช่องทางในการจัดส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิคระหว่าง
บริษทั กับ Selling Agent เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการลงทุนผ่านตัวแทนขาย รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำ�หรับโครงการ Fund
Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะ Implement ระบบกลางที่ใช้ในการซื้อขายกองทุนระหว่าง บลจ. กับทาง
Selling Agent เพื่ออำ�นวยความสะดวกและเสริมสร้างมาตรฐานในด้านระบบงานของอุตสาหกรรม ในปี 2560
สำ�หรับประเด็นทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในปี 2559 บริษทั ได้เตรียมความพร้อมด้าน IT Security ให้สอดรับกับมาตรฐานใหม่
ที่ทาง กลต. ใช้บังคับในปี 2560 อีกทั้ง บริษัทเล็งเห็นความสำ�คัญในเรื่อง Digital Economy ซึ่งมีการศึกษาและเตรียมความพร้อม
ในเรื่องของ Cloud Solution และ Mobile Platform ที่มีแนวโน้มเพิ่มความสำ�คัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต
สำ�หรับธุรกิจในด้านกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) บริษัทมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 บริษัทมีการ
พัฒนาระบบเพือ่ รองรับการโอนย้ายกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพไปยังกองทุน RMF เพือ่ ให้เป็นทางเลือกในการออมต่อเนือ่ ง และเพิม่ ความยืดหยุน่
ในการเลือกกองทุนทีม่ นี โยบายเหมาะสมกับสมาชิก อีกทัง้ บริษัทยังพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแผนการลงทุนแบบ Life path
การเปลี่ยนแผนที่สามารถกำ�หนดสัดส่วนการลงทุนของสมาชิกได้เอง (DIY - Do it yourself) ที่จะเริ่มให้บริการสมาชิกในปี 2560

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

แนวโน้มความเสีย่ งจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง และการก่อการร้ายจากปัญหาทัง้ ในและนอกประเทศ ปัญหาด้านการถูก
ละเมิดความมั่นคงด้านสารสนเทศ (Cyber Attack) ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มพัฒนารูปแบบและส่งผลต่อภาคธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมและแผนการรับมือเมือ่ เกิดเหตุการณ์ รวมทัง้ การเกิดเหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติทม่ี แี นวโน้มสูงขึน้ ทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการลงทุนและการปฏิบัติงาน บริษัทได้มีแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ แผนฉุกเฉินด้านการลงทุนรองรับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างทันท่วงที
ตลอดจนแผนฉุกเฉินด้านการปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยคาดว่าในปีนี้จะมีการทดสอบ
แผนฉุกเฉินในด้าน Cyber Attack รวมทั้งการทำ� Pen-test ระบบสำ�คัญของบริษัท เพื่อประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ของระบบ
ปัจจุบันบริษัทมีระบบรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์สำ�รอง (Second Site) เป็นระบบ Warm Site ทีส่ ามารถสนับสนุนการเรียกคืน
ข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั้นรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
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of Government Saving Bank in order to serve customers in provinces in each region of country; and additionally plans to
enhance an effectiveness of Smart Trade system (Internet) and MFC Mobile SMART application (mobile), both are the
trading and portfolio searching channels, in order to actively render services to the customers in processing transactions at
any time and place; and to facilitate the customers in paying for the investment unit by adding more payment channel through
services of the banks, which, in turn, also enable the invested customers of opened-end funds to easily receive their
money within the same date when such redemption order has been made via the banks’s Direct Credit service. Additionally,
in order to enhance and increase efficiency of important systems for supporting the back office, services and all-round
marketing expansion, the Company has upgraded its operating systems, including fund management system or the
so-called Charles River, business support system and registrar system or the so-called Pentacle, social network servicing and
e-document service; and has developed an electronic transmission system for submitting information between the Company
and the selling agents in order to increase efficiency and support investment done via selling agent and to serve the fund
platform project of the Stock Exchange of Thailand to be implemented as a central system for fund trading between
management company and selling agents for facilitating and building up a standard for operation of the business
sectors in 2017.
Based upon the information technology issues in 2016, the Company prepares the IT security to be in line with
the new standard set by the Securities and Exchange Commission to be implemented in 2017. The Company also
realizes importance of the digital economy, the Company has studied and prepared readiness of both Cloud Solution
and mobile platform which are more important in the future.
Regarding the provident fund business, the Company has developed systems continually. In 2017, the Company
will develop systems to serve a switching service from provident funds to retirement funds to be an alternative for
constant saving and more flexible in selecting a proper policies to the fund members. The Company also plans to
develop systems to serve a plan changing in type of life path or do-it-yourself (DIY) which will be ready to serve the
fund members in 2017.

Operational Risk

Possible Risks stem from the political severity, terrorist problems both domestically and overseas and the problems
of cyber attack violation which have been developed in various forms and affected to business sectors which require
a readiness and supporting plans, as well as, the occurrence of natural disasters which have occurred frequently and
may impact the Company’s fund management and operations. The Company, therefore, has formulated plans to cope
with various emergency scenarios that may impact the Company’s business operations, including the business continuity
plan for investment in support of effective and timely management, the business continuity plan for operation to handle
contingent events In 2017, the Company plans to test a business continuity plan for a case of cyber attack, including a
pen-test for the Company’s critical systems for assessing risks and seeking defects of the systems. Currently, the Company
has backup facilities designed for emergency situations at its Second Site which is a Warm Site system capable of
supporting rapid information retrieval within short periods of time for a business continuity, in case of contingencies.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ ได้จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จำ�กัด” โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป เพื่อพั ฒ นาตลาดทุนของประเทศ
ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC)
และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518
ปัจจุบนั ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และบริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด
(มหาชน) ในปี 2536 บริษัทได้ดำ�เนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์และได้รับความเห็นชอบ
การจดทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บริษัทได้ดำ�เนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำ�กัด (มหาชน)” เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)” เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2544 ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ชอ่ื ของบริษทั สะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่
ชัดเจนมีความโดดเด่น และเป็นทีจ่ ดจำ�ได้งา่ ยสำ�หรับลูกค้าและนักลงทุนทัว่ ไป ในขณะเดียวกันบริษทั ได้ปรับเปลีย่ นสัญลักษณ์ (Logo)
ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
ธุรกิจจัดการกองทุนที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินการมี 6 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กองทุนรวม
		 ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” ตามใบอนุญาตเลขที่ 103/2518
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518 ทำ�หน้าที่บริหารจัดการกองทุนภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริหารจัดการกองทุนกองทุนรวมทุกประเภทรวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		 ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้เป็นผูจ้ ดั การกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพตามกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526)
ในปี 2527 โดยอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัททำ�หน้าที่บริหาร
กองทุนและดูแลงานด้านระบบทะเบียนสมาชิกให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
สหกรณ์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน บริษัทมีรูปแบบกองทุนหลายประเภท
ที่มุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ การให้ค�ำ ปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กองทุน การรับโอนกองทุน (เปลีย่ นผูจ้ ดั การกองทุน) การจัดทำ�ข้อบังคับกองทุน การดำ�เนินการยืน่ จดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน
และการจัดทำ�เอกสารต่างๆ ของกองทุนตามข้อตกลง และภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมาย หรือกฎระเบียบของนายทะเบียน
3. กองทุนส่วนบุคคล
		 ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล” เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2540
ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะขยายการให้บริการแก่นักลงทุนในรูปแบบต่างๆ กองทุนส่วนบุคคลเป็นกองทุนที่สามารถกำ�หนดรูปแบบการ
ลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้แก่ บุคคลธรรมดาทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงคณะบุคคลทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ
4. นายทะเบียน
		 บริษทั ได้รบั อนุญาตให้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังในปี 2525 และจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในปี 2536 บริษัททำ�หน้าที่เป็นนายทะเบียนให้แก่กองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่บริษัทเป็นผู้จัดการกองทุน โดยในปัจจุบันบริษัทเป็นนายทะเบียนกองทุนรวม จำ�นวน 117 กองทุน และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
จำ�นวน 42 กองทุน
5. ผู้จัดการทรัสต์
		 บริษัทได้รับอนุญาตโดยมีกำ�หนดระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ท�ำ หน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การสำ�หรับการจัดการทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(REITs)
6. ทรัสตี
		 บริษัทได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้ประกอบธุรกิจทรัสตี สำ�หรับดูแลกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน
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BUSINESS OF THE COMPANY
The Company’s History and Significant Developments
MFC Asset Management Public Company Limited is Thailand’s first asset management company registered on
14th March 1975. It was founded by the cooperation between the Thai Government and the International Finance
Corporation (IFC) under the name of “the Mutual Fund Co., Ltd.” with the objective of mobilizing savings from the public
for development of the Thai capital market. A securities license to manage investment funds was granted by the Ministry
of Finance on 29th December 1975.
Currently, the major shareholders of the Company consist of the Ministry of Finance, the Government Savings Bank,
and Country Group Holdings Public Company Limited. In 1993, the Company filed with the Stock Exchange of Thailand to
register as the listed company and obtained the approval on 12th November 1993. In 2001 the Company changed its name
from “Mutual Fund Public Company Limited” to be “MFC Asset Management Public Company Limited” and registered the
new name with the Ministry of Commerce on 9th March 2001. The purpose of changing Company’s name is to reflect its
business image and be easily recognized by the customers and investors. Meanwhile the Company took such opportunity
to change its logo.
The Company is licensed to manage 6 types of funds.
1. Mutual Funds
		 The Company was granted a fund management license from the Ministry of Finance on 29th December 1975 with
License No. 103/2518 for managing all type of funds including the property funds under supervision of the Securities and
Exchange Commission.
2. Provident Funds
		 The Company was granted a license from the Ministry of Finance to manage provident funds under the Ministry
of Finance Regulation No. 162 (B.E. 2526) in 1984 and has been under the supervision of the Securities and Exchange
Commission. The Company serves a duty of managing the funds and monitoring a membership registration system to
serve various clients, including state enterprises, private sectors, educational institutions and co-operatives aimed for
the best satisfactory of the fund members and the fund committees. Subject to the acceptable investment risk levels,
the Company provides various types of the funds in order to approach to the client’s needs. Additionally, the Company
also provides advisory services on fund establishment, fund transfer (in case of transition of fund manager), setting
fund regulations, fund registration services and documentary tasks pursuant to the agreements and regulations
of laws or registrars.
3. Private Funds
		 The Company was granted a “private fund management license” from the Ministry of Finance on 15th March 1997
with the main purpose on expanding various forms of service for the investors. The private fund is a tailor-made fund in
order to meet requirement of each customer including but not limited to natural persons, juristic persons and group
of person, either Thai or foreign.
4. Securities Registrar
		 The Company was granted to serve as a securities registrar from the Ministry of Finance in 1982 and from the
SEC in 1993. The Company performs as registrar for both domestic and international funds which are under the company’s
management as the fund manager. Currently, the Company has been a registrar for 117 mutual funds and for 42
provident funds.
5. Trust Manager
		 The Company was granted a 5-year license from 9th August 2013 to 8th August 2018 issued by the Office of the
Securities and Exchange Commission to serve as Manager for managing of the Real Estate Investment Trusts (REITs).
6. Trustee
		 The Company was granted a license on 26th August 2014 from the Office of the Securities and Exchange
Commission to engage in trustee business for supervising the Real Estate Investment Trusts (REITs) and private equity trusts.

AN N U AL

REP O RT

41

2016

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในรอบ 5 ปี
• ปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมทั้งหมด 25 กองทุน ซึ่งประกอบด้วยกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ
กองทุนรวมผสม และกองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนรวมตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ซึง่ ลงทุนทัง้ ในและนอกประเทศ
จำ�นวนทัง้ สิน้ 12 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ กว่า 8,166 ล้านบาท และจัดตัง้ กองทุน target fund
จำ�นวนทั้งสิ้น 13 กองทุน ซึ่งประกอบด้วยกองทุนที่ลงทุนในประเทศ 10 กองทุน และกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ใน
ต่างประเทศ 3 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ target fund ที่จัดตั้งในปี 2555 ทั้งสิ้นจำ�นวน
6,411 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (MFC Industrial
Investment Property and Leasehold Fund: M-II) มูลค่าโครงการ 970 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนใน
กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ของอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
• ปี 2556 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมทั้งหมด 22 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินกว่า
15,179 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม (target fund) กองทุนรวมหน่วยลงทุนและ
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งลงทุนทั้งในและนอกประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 9
กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินกว่า 4,706 ล้านบาท และจัดตั้งกองทุน target fund ซึ่งลงทุนใน
ประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 11 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินกว่า 10,325 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ได้เพิม่ ทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (MFC Industrial
Investment Property and Leasehold Fund: M-II) จำ�นวน 750 ล้านบาทและจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เหมราชอินดัสเตรียล (Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund: HPF) มูลค่าโครงการ 4,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ (Freehold) และสิทธิการเช่า (Leasehold) ของอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
• ปี 2557 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมทั้งหมด 15 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินกว่า
7,413 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสม (target fund) ที่ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยบริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งลงทุนทั้งในและนอกประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 9 กองทุน รวมมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินกว่า 5,119 ล้านบาท และจัดตั้งกองทุน target fund ซึ่งลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 6 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินกว่า 1,243 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ (MFC Patong Heritage Property Fund:
M-PAT) มูลค่าโครงการ 1,050 ล้านบาท ซึ่งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ Freehold) ของ
อาคารชุด ซึ่งดำ�เนินการธุรกิจเป็นโรงแรม
• ปี 2558 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2558 มีทั้งสิ้น 20 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 8,961 ล้านบาท ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมจำ�นวน 19 กองทุน ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 7,986 ล้านบาท
ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 7 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่กำ�หนดสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 9 กองทุน และกองทุนรวมเปิด 3 กองทุน
นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์กองแรกของประเทศไทยทีม่ กี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตา่ งประเทศ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 975 ล้านบาท ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษทั ประสบความสำ�เร็จในการบริหารกองทุนประเภท Target Fund โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขในการจัดตั้งกองทุนรวมทั้งสิ้น 7 กองทุน
•		ปี 2559 กองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 มีทั้งสิ้น 20 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 11,350 ล้านบาท ณ วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ของแต่ละกองทุน ประกอบด้วย กองทุนรวมจำ�นวน 19 กองทุน ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 10,850 ล้านบาท
ซึง่ ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 11 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่ก�ำ หนดสัดส่วนการลงทุน
ในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ที่มีลักษณะ Target Fund 4 กองทุน กองทุนรวมเปิดที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน
			นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ร่วมกับบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานระดับประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 500 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน (เฉพาะส่วนที่เอ็มเอฟซีบริหาร)
ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี

42

2559

Significant Developments in relation to the Business and Management of the Company
during the last 5 years:
•		 In 2012, the Company set up a total of 25 funds with a combined net asset value of more than Baht 8,166 million
as of the fund registration date; including domestic fixed income funds, mixed funds and foreign investment funds. In this
regard, the Company set up 12 short-term fixed income funds investing either domestic or foreign securities. In addition,
the Company also launched 13 target funds comprising of 10 domestic investment funds and 3 foreign investment funds.
The total net asset value of target funds as of the registration date which set up in year 2012 totaling Baht 6, 411 million.
			 In addition, the Company established MFC Industrial Investment Property and Leasehold Fund (M-II) with the
asset value totalling Baht 970 million investing in both freehold and leasehold rights of industrial factories.
• In 2013, the Company launched a total of 22 mutual funds with the total net asset value of Baht 15,179 million
on the fund registration date at; including local fixed income funds, mixed funds (target fund), funds of funds and foreign
investment funds. In this regard, the Company has set up 9 short-term fixed income funds investing both domestic
and foreign with the total net asset value as of the fund registration date at Baht 4,706 million, and 11 target funds
investing domestic with total net asset value as of the fund registration date at Baht 10,325 million.
		 In addition, the Company increased the capital totally Baht 750 million of MFC Industrial Investment Property
and Leasehold Fund and also established Hemaraj Industrial Property and Leasehold Fund (HPF) with the asset value
of Baht 4,700 million investing in both freehold and leasehold rights of industrial factories.
• In 2014, the Company launched a total of 15 mutual funds with a combined net asset value of Baht 7,413
million as of the fund registration date; including domestic fixed income funds and mixed funds (target fund) investing
in both domestic and foreign. In this regard, the Company has set up 9 short-term fixed income funds investing both
domestic and foreign with total net asset value as of the fund registration date at Baht 5,119 million and 6 target funds
investing both domestic and foreign with total net asset value as of the fund registration date at Baht 1,243 million.
		 In addition, the Company established MFC Patong Heritage Property Fund (M-PAT) with the asset value of
Baht 1,050 million investing in a freehold right of condominium currently operating a hotel business.
• In 2015, the Company launched a total of 20 mutual funds (including the real estate investment trusts which
the Company acts as trust manager) with a combined net asset value of Baht 8,961 million as of the fund registration
date; comprising of 19 mutual funds with a total net asset value at Baht 7,986 million, including 7 fixed income funds
investing both in domestic and foreign markets, 9 flexible target funds investing both in domestic and foreign markets,
and 3 opened-end mutual funds.
		 In addition, the Company has also set up a real estate investment trust (REIT), the 1st REIT of Thailand which
invested in oversea real estate with a net asset value of Baht 975 million as of the registration date of the REIT asset.
In 2015, the Company was successful in fund management with a capability in closing 7 target funds, which hit the
specified target return according to conditions for termination of the fund.
• In 2016, the Company launched a total of 20 funds with a combined net asset value of Baht 11,350 million as
of the fund registration date; comprising of 19 mutual funds with a total net asset value at Baht 10,850 million, including
11 fixed income funds investing both in domestic and foreign markets, 2 domestic flexible equity funds having a nature
of target funds, 4 target funds focusing on fund-of-fund investment, 1 fixed income opened-end mutual fund investing
both in domestic and foreign markets, and 1 retirement mutual fund focusing on property fund investment.
		 In addition, the Company has also set up an infrastructure fund as Thailand Future Fund in association with
Krung Thai Asset Management Public Company Limited. This fund is a national infrastructure fund established
according to the resolution of the cabinet with the net asset value of Baht 500 million as of the fund registration date
(only for a portion managed by the Company).
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โครงสร้างรายได้
ประเภท
รายได้
รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
และบริการ

ดำ�เนินการ
โดย
บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)

% การถือหุ้น
ของบริษัท
-

ปี
2557
818.21

ดอกเบี้ยและ
เงินปันผล

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)

-

52.95

33.33

-

-

66.61

ส่วนแบ่งขาดทุน กองทุน ASEAN
ในบริษัทร่วม
Investment Trust
และ บริษัทไทย
เอ็กซิม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด
รายได้อื่น

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด
(มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

ปี
ปี
%
2558 %
2559
87.25 846.30 95.04 793.44

86.43

5.65

4.60 35.47

3.86

-

40.93

-

-

-

-

7.10

3.23

0.36 89.17

%

9.71

937.77 100.00 890.46 100.00 918.08 100.00

รวมทั้งสิ้น			
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INCOME STRUCTURE
Type of
Income
Income from
Fund
Management
Fees and
Service Fees
Interest and
Dividend
Share of loss
in affiliate
companies

Operated
by
MFC Asset
Management
Plc.
MFC Asset
Management Plc.
ASEAN
Investment
Trust and Thai
EXIM
International
Co., Ltd.

% Of shares held
by the Company
-

Unit: Million Baht

Year
Year
%
2014
2015
818.21 87.25 846.30

-

52.95

33.33

-

			Other Income MFC Asset
Management Plc.

66.61

40.93

4.60

35.47

3.86

-

-

-

-

-

7.10

3.23

0.36

89.17

9.71

937.77 100.00 890.46 100.00 918.08 100.00

Total Income 			
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจกองทุนรวมระดมเงินจากนักลงทุนโดยทั่วไป ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลรับบริหารจัดการเงินของลูกค้าตามความประสงค์
ส่วนธุรกิจกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินลงทุนเป็นเงินสมทบที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเข้ากองทุน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
บริษัทจะเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก และการให้บริการที่สร้างประสบการณ์
ที่ดีแปลกใหม่ให้กับลูกค้าเป้าหมาย ปัจจัยสำ�คัญที่สุดในการบริหารกองทุน ได้แก่ บุคลากรด้านการจัดการกองทุนที่มีความรู้
ความสามารถ และความเชีย่ วชาญ ตลอดจนระบบปฏิบตั กิ าร การบริหารความเสีย่ ง และเทคโนโลยีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
กองทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลที่ดีเป็นสำ�คัญ
ทั้งนี้ ในการจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตามมาตรฐานที่กำ�หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต.) และได้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
ผู้จัดการกองทุน

การจัดการกองทุนรวม

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกองทุนรวมภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 113 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมทั้งสิ้น 238,816 ล้านบาท
กองทุนรวมจำ�นวน 113 กองทุนประกอบด้วย
• กองทุนรวมในประเทศ (Local Mutual Fund) 74 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 45,091 ล้านบาท แยกได้เป็นกองทุน
รวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) 24 กองทุน กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) 1 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่
(Mixed Portfolio Fund) 20 กองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 6 กองทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 12 กองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 1 กองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) 6 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long term Equity
Fund) 4 กองทุน
•		 กองทุนรวมทีล่ งทุนในต่างประเทศ 24 กองทุน มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 9,715 ล้านบาท แยกเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
		 (Equity Fund) 4 กองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 2 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
		 (Mixed Portfolio Fund) 10 กองทุน กองทุนรวมทีล่ งทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Fund) 6 กองทุน กองทุนรวมทีล่ งทุน
		 ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 1 กองทุน และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) 1 กองทุน
•		 กองทุนรวมต่างประเทศ (Country Fund) จำ�นวน 1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 87 ล้านบาท เป็นกองทุนรวมประเภท
		 ตราสารแห่งทุน (Equity Fund)
•		 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Property Fund & Infrastructure Fund) จำ�นวน 12 กองทุน
		 (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 18,565 ล้านบาท
		 ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) 7 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (กอง 4) 3 กองทุน ทรัสต์
		 เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 1 กองทุน
•		 กองทุนรวมพิเศษ ประเภท Private Equity จำ�นวน 1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 899 ล้านบาท คือ กองทุนเปิด
คอร์ เฟล็กซิเบิล ฟันด์
•		 กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง จำ�นวน 1 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 164,459 ล้านบาท
ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทุกประเภทของบริษัทเทียบเท่าประมาณร้อยละ 5.14 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งระบบประมาณ
4,648,985 ล้านบาท เป็นอันดับ 7 จากจำ�นวนบริษัทจัดการ 22 ราย
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2559 มีทั้งสิ้น 20 กองทุน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 11,350 ล้านบาท ณ วันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินของแต่ละกองทุน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนีท้ ล่ี งทุนในและต่างประเทศ 11 กองทุน กองทุนรวมผสมแบบ
ไม่ก�ำ หนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในประเทศ 2 กองทุน กองทุนรวมที่เน้นลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทม่ี ลี กั ษณะ Target Fund 4 กองทุน กองทุนรวมเปิดทีล่ งทุนในตราสารหนีท้ ง้ั ในและต่างประเทศ 1 กองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 1 กองทุน และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) 1 กองทุน
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BUSINESS OF EACH PRODUCT LINE
Products or Services

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

Mutual Fund Management

At the end of 2016, there were 113 mutual funds under management of the Company with a total net asset value of
Baht 238,816 million.
113 mutual funds consist of
• 74 local mutual funds with a total net asset value of Baht 45,091 million, comprising 24 equity funds, 1 balanced
		 fund, 20 mixed portfolio funds, 6 funds of funds, 12 fixed income funds, 1 money market fund, 6 retirement mutual
		 funds and 4 long-term equity funds.
• 24 foreign investment funds with a total net asset value of Baht 9,715 million, comprising 4 equity funds, 2 fixed
		 income Funds, 10 mixed portfolio fund, 6 commodity fund, 1 fund of funds, and 1 retirement mutual fund
• 1 country fund with a total net asset value of Baht 87 million, which is a mutual equity fund.
• 12 property funds & infrastructure fund (including the real estate investment trusts which the Company acts as
		 trust manager) with a combined net asset value of Baht 18,565 million, comprising of 7 property funds (Type I),
		 3 property and claim funds (Type IV), 1 real estate investment trust and 1 Thailand future fund.
• 1 special fund (private equity fund) namely Core Flexible Fund with a total net asset value Baht 899 million.
• Vayupak 1 Fund with a total net asset value of Baht 164,459 million.
The Company’s market share in respect of all types of mutual funds is 5.14% of total industry net asset value of Baht
4,648,985 million. The Company was ranked the seventh largest market share among 22 asset management companies.
In 2016, the Company launched a total of 20 mutual funds with a combined net asset value of Baht 11,350 million as
of the fund registration date; comprising of 11 fixed income funds investing both in domestic and foreign markets, 2 flexible
target funds investing in domestic markets, 4 target funds focusing on fund-of-fund investment, 1 fixed income opened-end
mutual fund investing both in domestic and foreign, 1 retirement mutual fund focusing on property fund investment, and
1 Thailand future fund.
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การจัดการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีจ�ำ นวนกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 39 กองทุน นายจ้างจำ�นวน 759 ราย และสมาชิก
กองทุนจำ�นวน 420,733 ราย รวมมูลค่ากองทุน 154,286 ล้านบาท ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 2 จากจำ�นวนบริษัทจัดการ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพทั้งสิ้น 16 ราย
นอกเหนือจากการบริหารกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพให้กบั รัฐวิสาหกิจกว่า 12 แห่ง อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
แล้วเอ็มเอฟซียังได้พัฒนากองทุนประเภท Pooled ในรูปแบบ Master Pooled Fund ให้สมาชิกกองทุนมีโอกาสเลือกลงทุนด้วย
ตนเอง (Employee’s Choice) โดยมีนโยบายการลงทุน (Sub Fund) ในตราสารหนี้ ตราสารทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
รวมถึงการลงทุนทางเลือก คือ กองทุนทองคำ� กองทุนอิสลามิก ฟันด์ และด้วยความหลากหลายด้านการลงทุน รวมถึงความ
เชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ต่อคณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน ในปี 2555 และปี 2557 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอันเป็น
รางวัลกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพดีเด่นอันดับ 1 ประเภทกองทุนร่วม (Pooled fund) และในปี 2558 ได้รับรางวัลกองทุนระบบงาน
ยอดเยี่ยมซึ่งจัดโดยสมาคมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการ 91 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 32,042.11 ล้านบาท ส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณร้อยละ 4.29 ของมูลค่ากองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบ ซึ่งกองทุนส่วนบุคคลทั้งระบบ เท่ากับ 746,169.60 ล้านบาท
หรือเป็นอันดับที่ 7 จากจำ�นวนบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 22 ราย
กองทุนส่วนบุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่ในปี 2559 มีทง้ั สิน้ 44 กองทุน โดยมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิรวม 6,358 ล้านบาท และ ณ สิน้ ปี 2559
ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม จำ�นวน 91 กองทุน ให้ความไว้วางใจกับบริษัทในการบริหารกองทุนอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้บริษัทยังคงสนับสนุนและส่งเสริมรูปแบบการบริหารจัดการ Private Wealth มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของนักลงทุน

การตลาด
• ลูกค้าเป้าหมาย บริษัทให้ความสำ�คัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและลูกค้าสถาบัน สำ�หรับ
		 บุคคลธรรมดานั้น บริษัทเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการทางเลือกใหม่ที่นอกเหนือจากการการออม
สำ�หรับลูกค้าสถาบัน บริษัทเน้นทั้งกลุ่มสถาบันภาครัฐและภาคเอกชน โดยกลุ่มภาครัฐได้ให้ความสำ�คัญทั้งภาคราชการและ
		 รัฐวิสาหกิจ
• ลักษณะของลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการรวมทั้งสิ้น
		 97,768 ราย เป็นบุคคลธรรมดา 94,785 ราย หรือร้อยละ 96.95 เป็นนิติบุคคล 2,983 รายหรือร้อยละ 3.05
		 สำ�หรับลูกค้า กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำ�นวนนายจ้าง 759 ราย สมาชิก
		 420,733 ราย จำ�นวนกองทุน 39 กองทุน
		 สำ�หรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลูกค้าหลักเป็นกลุ่มสถาบันซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์ จำ�นวนกองทุน 39 กองทุน ส่วนทีเ่ หลือเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา จำ�นวน 52 กองทุน

ธุรกิจทรัสตีเพื่อกองทรัสต์
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ภายใต้การประกอบธุรกิจการเป็นเป็นทรัสตี จำ�นวน 1 กองทรัสต์
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 503.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนกองแรกของประเทศไทย โดยเป็นการร่วมลงทุน
ระหว่างสถาบันภาครัฐและผู้ลงทุนรายใหญ่ภาคเอกชน
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Provident Fund Management
At the end of 2016, there were 39 provident funds under management of the Company for 759 employers and 420,733
funds members with assets totaling Baht 154,286 million making the second largest market share among the 16 licensed
provident fund managers.
Apart from rendering the service of provident fund management for more than 12 state enterprises such as Provincial
Electricity Authority, Electricity Generating Authority of Thailand, Bank of Thailand, Bank for Agriculture and Agricultural
Co-operatives and Aeronautical Radio of Thailand Ltd, the Company also developed the Master Pooled Fund to facilitate
fund members to choose the investment plan at their choices (Employees’ Choice), whereby the Company provided
sub funds to invest in fixed income, equity, both in domestic and foreign, including other alternative investment namely;
gold fund and Islamic investment fund. With the various kind of investment as well as the expertise of educating the fund
committees and the fund member, in 2012 and 2014, the registered MFC Master Fund obtained the award of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn which is the first award winning of provident fund in type of Pooled Fund and
also awarded as the best fund in operating system for the year 2015 organized by the Association of Provident Fund.

Private Fund Management
At the end of 2016, there were 91 private funds under management of the Company with net assets totaling Baht
32,042.11 million. The Company was ranked the seventh among the 22 licensed private fund management companies.
Its market share was 4.29% of the private funds as a whole, equivalent to Baht 746,169.60 million.
In 2016, 44 new private funds were set up with the net asset value at Baht 6,358 million. At the end of year 2016, the
Company was trusted to act as a management company for 91 funds, in total, of either new or existing customers
continually.
In this year, the Company encouraged and promoted the private wealth management, this is to reflect the investors’ need.

Marketing
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		

Target Clients: The Company recognized the importance of the unitholders of the mutual funds, both individuals
and institutions. In respect of individual, the Company focused on the investors who seek the new choice of
investment other than saving.
For the institutional clients, the Company focused both, private and government sectors, the latter shall include
governmental authorities and state enterprises.
Clients’ Profiles: As of 31 December 2016, there were 97,768 unitholders holding investment units of the mutual
funds under the management of the Company. 94,785 persons of which, equivalent to 96.95%, were natural
persons and the other 2,983 persons were juristic persons, equivalent to 3.05%.
As of 31 December 2016, there were 39 provident funds under management of the Company covering
420,733 funds members and 759 employers.
As of 31 December 2016, the major clients are institution being private and government sector and saving
cooperatives totaling 39 private funds, the rest is individual totaling 52 private funds.

Trustee Service for Trusts
At the end of 2016, there was 1 private equity trust under the trusteeship of the Company with the net asset value of
503.34 million, which is the first private equity trust of Thailand jointly invested between governmental institutes and major
investors from private sector.
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จำ�นวนและมูลค่ากองทุนรวม (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)**
ทั้งระบบ
จำ�นวนกองทุน
ล้านบาท

บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนกองทุน

ล้านบาท

1.
2.
3.
4.

กองทุนรวมในประเทศ				
880
2,713,769
74
45,091
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ			
538 934,574,195
24
9,715
กองทุนรวมต่างประเทศ และอื่นๆ		
3
31,732
1
87
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์
80
378,087
11
18,065
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์
5. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน			
5
234,524
1*
500
6. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง			
1*
310,773
1*
164,459
ส่วนแบ่งตลาด										
4.74%
หมายเหตุ : * บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกันบริหาร
		 ** ข้อมูลข้างต้นไม่รวมกองทุนรวมพิเศษประเภท Private Equity
จำ�นวนและมูลค่ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทั้งระบบ

บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งระบบ

บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

419
3,141,629
17,534
973,272
						

จำ�นวนกองทุน (กองทุน)
จำ�นวนสมาชิก (ราย)
จำ�นวนนายจ้าง (ราย)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด 			

39
420,733
759
154,286
15.85%

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
91
32,042
4.29%

3,375
746,169

จำ�นวนกองทุน (กองทุน)
ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
ส่วนแบ่งตลาด
ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนและมูลค่ากองทรัสต์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ทั้งระบบ

บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนกองทรัสต์
N/A
ขนาดกองทรัสต์ (ล้านบาท)
N/A
ส่วนแบ่งตลาด 									
ที่มา : บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
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1
503.34
N/A

Number and Size of Mutual Funds (as of 30 December 2016) were as follows:**
Industry As a whole
No. of Funds
THB Million

MFC Asset Management Public
Company Limited
No. of Funds
THB Million

1.
2.
3.
4.

Local Fund		
880
2,713,769
74
45,091
Foreign Investment Fund		
538
934,574,195
24
9,715
Country Fund and others		
3
31,732
1
87
Property Fund and the
80
378,087
11
18,065
Real Estate Investment Trusts
which the Company acts as
trust manager
5. Infrastructure Fund			
5
234,524
1*
500
6. Vayupak 1 Fund			
1*
310,773
1*
164,459
Market Share									
4.74%
Remark : * Co-management between MFC Asset Management Public Company Limited and Krung Thai Asset Management Public Company Limited
** The above information does not include a special fund (private equity fund).
Number and Size of Provident Funds (as of 31 December 2016)
MFC Asset Management Public
Company Limited

Industry As a whole

419
Number of Funds
3,141,629
Number of Members
17,534
Number of Employers
973,272
Size of Fund (Million Baht)
Market Share									

39
420,733
759
154,286
15.85%

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Private Funds (as of 31 December 2016)
Industry As a whole

3,375
746,169

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

MFC Asset Management Public
Company Limited

91
32,042
4.29%

Sources : AIMC and MFC Asset Management Public Company Limited

Number and Size of Trusts under Trustee Service (as of 31 December 2016)
Industry As a whole

MFC Asset Management Public
Company Limited

N/A
Number of Trusts
N/A
Size of Trusts (Million Baht)
Market Share									
Sources : MFC Asset Management Public Company Limited
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1
503.34
N/A

การวิจัยและการพัฒนา
ฝ่ายวิศวกรรมการเงินยังคงทำ�หน้าที่หลักในการพัฒนารูปแบบกองทุนต่างๆ ให้เหมาะสมที่สุดสำ�หรับการลงทุนของลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็นกองทุนรวมทั่วไปที่ลงทุนในประเทศหรือที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่ลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน โดยเป็นการทำ�งานร่วมกับฝ่ายบริหารกองทุนฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงและฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการติดต่อกับสถาบันการเงินต่างประเทศ
(asset management) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกัน และพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันให้เป็น
strategic partner ซึ่งจะนำ�ไปสู่แนวความคิดใหม่ๆ ร่วมกันในการพัฒนารูปแบบกองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุน รวมถึง
การพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการเสนอขายให้แก่นักลงทุนต่างชาติ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการคลัง โดยได้รับคัดเลือกเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้น
ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) โดย
กองทุน TFF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
1. เพือ่ สนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
2. เพื่อการจัดการแหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
3. เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
4. เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทุนและผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของรัฐที่มีคุณภาพ
5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุน
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RESEARCH & DEVELOPMENT
The Financial Engineering Department continues to have the main responsibility of developing mutual funds that
best meet the customers’ needs whether it be funds that invest in domestic or foreign securities, Real Estate Investment
Trusts (REITs) that invest in domestic or foreign assets or infrastructure funds. To this end, the Financial Engineering
Department works closely with the Fund Management Division, the Risk Management Department and the Property &
Infrastructure Fund Department. Furthermore, we are in constant contact with foreign asset management companies to
exchange ideas and mutually beneficial information. We hope to build strategic partnerships, which will lead to collaboration
on new investment ideas and fund structures that meet investors’ needs, as well as open up new distribution channels
for the Company to target foreign investors.
In 2016, the Company was chosen by the Ministry of Finance to co-manage the Thailand Future Fund (TFF) with
Krung Thai Asset Management Public Company Limited. TFF will be the largest national infrastructure fund with the
following objectives:
1. To support investment in public infrastructure projects and elevate the country’s competitive capabilities in
		 the long term.
2. To manage new source of fund in developing public infrastructure projects.
3. To minimize fiscal risk of the government sector in mobilizing funds for public infrastructure projects.
4. To provide a means for investors and people with savings to invest in quality government assets.
5. To support the development of the country’s capital market by launching an alternative investment product
		 through the capital market.
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ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สำ�นักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ชั้น จี และชั้น 21- 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเช่าจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ ทั้งนี้ ค่าเช่าในปี 2559 ที่จ่ายให้
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เดอะคอลัมน์ จำ�นวน 31,932,041 บาท
สำ�นักงานสาขา 8 สาขา ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ) คือ
1. สาขาแจ้งวัฒนะ ที่ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 99, 99/9 หมูท่ ่ี 2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล
		 พลาซ่าแจ้งวัฒนะ ชัน้ ที่ 4 ห้องเลขที่ 405 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางตลาด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเช่าพืน้ ที่
			จาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 2,608,955.88 บาท
2. สาขาขอนแก่น จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 123 อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์)
		 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นที่ 1 ห้องที่ 149 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
		 โดยเช่าพื้นที่จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 214,800 บาท
3.
		
		
		
		

สาขาเชียงใหม่ จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2557 ตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 99, 99/1, 99/2 หมูท่ ่ี 4 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 346 โซนบี ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำ�บลฟ้าฮ่าม อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โดยเช่าพื้นที่จาก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 2,321,650.86 บาท (ประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2560 จะเปลี่ยนที่ทำ�การสาขาใหม่ไปยัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามทีป่ รากฏรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัท” หน้า 266)

4. สาขาภูเก็ต จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 74-75 หมู่ที่ 5 อาคารเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้นที่ 2 ห้อง
		 เลขที่ TC017 ตำ�บลวิชติ อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โดยเช่าพืน้ ทีจ่ าก บริษทั สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำ�กัด (สาขาภูเก็ต)
		 ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 1,587,154.40 บาท
5. สาขาระยอง จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตัง้ อยูท่ ่ี เลขที่ 99, 99/1 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ชัน้ ที่ 2 ห้องเลขที่
		 261 ถนนบางนา-ตราด ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โดยเช่าพื้นที่จาก บริษัท ซีพีเอ็น ระยอง จำ�กัด
		 ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 3,367,936.53 บาท
6. สาขาพิษณุโลก จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9/99 หมูท่ ่ี 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ชัน้ ที่ 3
		 ห้องเลขที่ 341 ถนนสิงห์วัฒน์ ตำ�บลพลายชุมพล อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โดยเช่าพื้นที่จาก บริษัท
		 เซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 2,706,187.71 บาท
7. สาขาปิน่ เกล้า จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 7/222 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า ปิน่ เกล้า ชัน้ ที่ 4 ห้องเลขที่ 426/1
		 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 โดยเช่าพืน้ ทีจ่ าก บริษทั เซ็นทรัล
		 พัฒนา จำ�กัด (มหาชน) ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 4,003,002.04 บาท
8. สาขาอุบลราชธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งอยู่เลขที่ 311 หมู่ที่ 7 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
		 ชัน้ ที่ 2 ห้องเลขที่ 201/1 ตำ�บลแจระแม อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โดยเช่าพื้นที่จาก บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำ�กัด
		 ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค ในปี 2559 จำ�นวน 395,025.82 บาท
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด มีที่ทำ�การสำ�นักงานเดียวกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) โดย
ไม่มีการจ่ายค่าเช่า
บริษัท เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จำ�กัด มีที่ทำ�การสำ�นักงานเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
บริษัท ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จำ�กัด มีที่ทำ�การสำ�นักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 21 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จำ�กัด มีที่ทำ�การสำ�นักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 21 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
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BUSINESS ASSETS
Premises and Equipment
The Office of the Company has located at G Floor and 21st- 23rd Floor, Column Tower, no. 199, Ratchadapisek
Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110, the Company has rented from the Column Property
Fund. In 2016, the rental paid to the Column Property Fund was at Baht 31,932,041.
The Company has 8 branches ( as of 31st December 2016) as follows;
1. Chaengwattana Branch has been established on 27th November 2008, located at no. 99 and 99/9 Moo 2, Central
		 Plaza Chaengwattana, 4th Floor, Room No. 405, Chaengwattana Road, Bangtalad Sub-district, Pakred District,
		 Nonthaburi Province 11120. The Company has rented the said premise from Central Pattana Public Company
		 Limited. The rental and utility fees paid in 2016 were at Baht 2,608,955.88.
2. Khonkaen Branch has been established on 18th October 2013, located at no. 123, Complex Plaza 1, Khonkean
		 University, 1st Floor, Room No. 149, Mitraparp Road, Nai-Muang Sub-district, Muang District, Khonkaen Province 40002.
		 The Company has rented the said premise from Khonkaen University. The rental and utility fees paid in 2016
		 were at Baht 214,800.
3. Chiang Mai Branch has been established on 17th March 2014, located at no. 99, 99/1, and 99/2, Moo 4, Central
		 Festival Chiang Mai, 3rd Floor, Room No. 346, Zone B, Super-Highway Road, Fah-harm Sub-district, Muang District,
		 Chiang Mai Province 50000. The Company has rented the said premise from Central Pattana Public Company
		 Limited. The rental and utility fees paid in 2016 were at Baht 2,321,650.86. (About May 2017, this branch will be
		 relocated to Chiang Mai University, for more detail please find item “Company Profile” in page 266)
4. Phuket Branch has been established on 25th August 2014, located at no. 74-75, Moo 5, Central Festival Phuket,
		 2nd Floor, Room No. TC017, Vichit Sub-district, Muang District, Phuket Province 83000. The Company has rented
		 the said premise from Central Department Store Company Limited (Phuket Branch). The rental and utility fees
		 paid in 2016 were at Baht 1,587,154.40.
5. Rayong Branch has established on 27th May 2015, located at no. 99 and 99/1, Central Plaza Rayong , 2nd Floor,
		 Room No. 261, Bang Na-Trat Road, Choeng Noen Sub-district, Muang District, Rayong Province 21000.
		 The Company has rented the said premise from CPN Rayong Company Limited. The rental and utility fees paid
		 in 2016 were at Baht 3,367,936.53.
6. Phitsanulok Branch has established on 15th November 2015, located at no. 9/99, Moo 5, Central Plaza
		 Phitsanulok, 3rd Floor, Room No. 341, Singhawat Road, Plaichomphol Sub-district, Muang District, Phitsanulok
		 Province 65000. The Company has rented the said premise from Central World Company Limited. The rental
		 and utility fees paid in 2016 were at Baht 2,706,187.71.
7. Pinklao Branch has established on 4th December 2015, located at no. 7/222, Central Plaza Pinklao, 4th Floor,
		 Room No. 426/1, Baromrajachonnee Road, Arun-Amarin Sub-district, Bangkok Noi District, Bangkok 10700.
		 The Company has rented the said premise from Central Pattana Public Company Limited. The rental and utility
		 fees paid in 2016 were at Baht 4,003,002.04.
8. Ubon Ratchathani Branch has established on 17th October 2016, located at no. 311, Village no. 7, Central Plaza
		 Ubon Ratchathani, 2nd Floor, Room No. 201/1, Chaeramae Sub-district, Mueang District, Ubon Ratchathani
		 Province 34000. The Company has rented the said premise from Central World Company Limited. The rental
		 and utility fees paid in 2016 were at Baht 395,025.82.
MF Holdings Company Limited shares the Company’s office without having to any cost.
MFC Real Estate Asset Management Company Limited shares its office with the Company’s location without having
to any cost.
MFC Advisory Company Limited had its office at 21st Floor, No. 199, Column Tower, Ratchadapisek Road, Klongtoey
Sub-district, Klongtoey District Bangkok 10110 without having to any cost.
MFC ESCO Company Limited had its office at 21st Floor, No. 199, Column Tower, Ratchadapisek Road, Klongtoey
Sub-district, Klongtoey District Bangkok 10110 without having to any cost.
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์

นโยบายเกีย่ วกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั เป็นไปตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 29/2549 เรือ่ งการกระทำ�ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกันและที่มี
การปรับปรุงเพิ่มเติมใน ปี 2551 ที่ สน. 21/2551 เรื่องการกระทำ�ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุน
และหลักเกณฑ์ในการป้องกัน (ฉบับที่ 2)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (เดิมชือ่ บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลตี้ จำ�กัด) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน
100,000 บาท คิดเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 10,000 หุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ
99.99 ของทุนทีช่ �ำ ระแล้ว วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ เพือ่ เข้าลงทุนโดยถือหุน้ ในบริษทั ต่าง ๆ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์
จำ�กัด” เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,000 ล้านบาท โดยได้เรียกชำ�ระร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
คิดเป็นจำ�นวนหุ้นถัวเฉลี่ย 50,007,500 หุ้น
คณะกรรมการของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด มีทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) อย่างไรก็ดี มิได้มีการกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด แต่อย่างใด
นอกเหนือจากการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปัจจุบนั
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ได้ลงทุนในบริษัท 3 บริษัท กล่าวคือ
1. บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จำ�กัด จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 โดยบริษทั เอ็มเอฟ
		 โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ถือหุ้นเป็นจำ�นวนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำ�ระแล้ว 25% ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์
		 หลักในการประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาและดำ�เนินการด้านอสังหาริมทรัพย์
2. บริษัท ที่ปรึกษา เอ็มเอฟซี จำ�กัด (เดิมชื่อ บริษทั เอ็มเอฟซี แอดไวซอรี่ จำ�กัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552
		 โดย บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด ถือหุน้ เป็นจำ�นวนร้อยละ 100 ของทุนทีช่ �ำ ระแล้ว 60% ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
		 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ� หรือให้ความช่วยเหลือในการดำ�เนินการจัดการ
		 ทางธุรกิจ เช่น การวางแผนการจัดองค์กร การให้คำ�ปรึกษาด้านการเงิน บริการรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำ�แนะนำ�ด้าน
		 พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด
3. บริษัท เอ็มเอฟซี เอสโก จำ�กัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 โดย บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำ�กัด ถือหุ้นเป็น
		 จำ�นวนร้อยละ 100 ของทุนที่ชำ�ระแล้ว 25% ของทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบ
		 กิจการให้ค�ำ ปรึกษาทางธุรกิจและการจัดการเกีย่ วกับพลังงาน การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		 ตลอดจนการวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำ�แผนการประหยัดพลังงาน
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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).

Investment Policy in Subsidiary Companies and affiliates

MF Holdings Company Limited (formerly MFC Realty Company Limited) was founded on 15th January 1992 with a
registered capital of Baht 100,000 or equivalent to 10,000 shares. It is 99.99% of the paid up capital owned by MFC Asset
Management Public Company Limited. Its objectives were to engage in holding company business. It was renamed to
read as “MF Holdings Company Limited” on 1st February 1993 together with increasing its registered capital to Baht 2,000
million which was partially paid-up 25% of registered capital. The Company has 50,007,500 shares.
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 3 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% of the registered capital. This company has its objectives in
		 providing consulting services and engaging in real estate business. MF Holdings Company Limited holds 100%
		 of the total issued shares.
2. MFC Advisory Company Limited, registered on 30th June 2009 with the registered capital of Baht 20 million which
		 was partially paid-up 60% of the registered capital. This company has its objectives in providing consulting services
		 and supporting services for business management, such as planning of organisation structure, financial advisory
		 service, giving advice regarding commerce, industry, production and marketing. MF Holding Company Limited holds
		 100% of the total issued shares.
3. MFC ESCO Company Limited, registered on 17th March 2010 with the registered capital of Baht 20 million which
		 was partially paid-up 25% of the registered capital. This company has its objectives in providing consulting
		 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.
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โครงการในอนาคต
FUTURE PLANS
The Company will continue to focus on building strength
and stability of the Company, especially in terms of revenue
generation, customer base expansion and increased
investment management efficiency for customer satisfaction,
as well as improvement of customer service by providing
accurate and timely service. To this end, the Company shall
abide by the SET’s principles of Good Corporate Governance.
In 2017, the Company has the policy to continue to
actively expand our target market by establishing branches
in other regions of the country in order to provide
investment planning for investors group covering all
regions.The Company recently opened a branch in
Ubonratchathani Province, making it the eighth branch. The
Company has plans to develop the potential of each branch
to efficiently provide investment planning services to
interested persons in order to expand our customer
base,generate revenue, strengthen the MFC brand and
ensure the Company’s future stability. Additionally, the
Company plan to expand our foreign customer base by forming
alliances with leading foreign fund houses, especially in
the AEC region, to market our funds overseas. In terms
of services, the Company is determined to continue to
efficiently develop our marketing channels. The Company
completed the development of the Mobile SMART
Application on both the IOS and Android systems. In 2016,
the number of customers using the Mobile SMART
Application has increased significantly. The Company
will continue to increase awareness of the service so as
to provide convenience to our customers, as well as to
expand our customer base.
Furthermore, the Company remains focused on
developing new fund ideas to suit both the domestic and
global investment environment. In order to do so, the
Company will collaborate with both local and foreign
strategic partners that can provide us with recommendations
on developing fund structures as well as ways to improve
investment management efficiency in achieving the
expected returns in order to satisfy our customers’ needs
and garner favorable impressions on our products.

บริ ษั ท ยั ง คงมุ่ ง เน้ น เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และความ
มั่นคงให้แก่บริษัท โดยเฉพาะการสร้างรายได้ การขยายฐาน
ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาธุรกิจ และการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
ความแม่นยำ�และรวดเร็ว โดยยึดหลักการบริหารตามแนวทาง
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ� หรั บ แนวทางการดำ�เนิน งานในปี2560 บริษัทยังคงมี
นโยบายขยายตลาดในเชิงรุกต่อ ด้วยการขยายสาขาไปต่างจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการด้านการวางแผนการลงทุนสำ�หรับ
กลุ่มผู้สนใจลงทุนได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคบริษัทได้เปิดสาขา
เพิม่ เติมทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานีนบั เป็นสาขาที่ 8 ทัง้ นี้ บริษทั มุง่ มัน่
ที่จะพัฒนาศักยภาพการทำ�งานของแต่ละสาขาให้มีประสิทธิภาพ
ดี ยิ่ ง ๆขึ้ น ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการวางแผนการลงทุนแก่ผู้ท่ี
สนใจ เพือ่ เป็นการขยายฐานลูกค้า สร้างรายได้ และสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับ Brand MFC เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
บริษัทในอนาคต นอกจากบริษัทยังมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้า
ในต่างประเทศอีกด้วย โดยการร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุน
ชั้นนำ�ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ AEC เพื่อให้
นำ�กองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทไปสนอขายนักลงทุนใน
แต่ละประเทศในด้านการให้บริการ บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่น
ในการพั ฒ นาประสิทธิภาพของช่องทางการจัดจำ�หน่ายและ
ช่องทางการให้บริการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปีที่ผ่านมา
บริษัทได้พัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่ายอย่างเต็มรูปแบบ ผ่าน
ทางระบบ Mobile SMART Application โดยลูกค้าสามารถทำ�
รายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน Mobile SMART Application
ได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android ซึ่งปี 2559 มีลูกค้าเข้ามา
ใช้บริการผ่านระบบ Mobile SMART Application เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัย บริษัทจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้การบริการนี้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้าและช่วย
สนับสนุนการขยายฐานลูกค้าได้อย่างดี
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบของกอง
ทุ น ให้ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์ การลงทุ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก Strategic Partner ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะให้ค�ำ แนะนำ�ในการพัฒนารูป
แบบกองทุน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
ให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง เพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความประทับใจแก่ลูกค้า
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
LEGAL DISPUTE
At end of year 2016, the Company did not be sued in
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมิได้ถูกฟ้อง หรือมีคดีความที่อาจมี
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 any court or there was no any legal dispute either which
ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือคดีที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ may affect the asset of the Company or its subsidiaries
over 5% of shareholder’s equity or which material affects
ของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำ�คัญ
the operation of the Company or its subsidiaries.
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน 120,998,374 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 120,998,374 หุน้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ธนาคารออมสิน
บริษัท คันทรี กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)

24.298%
24.714%

16.529%
กระทรวงการคลัง
34.459%

อื่นๆ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก เรียงตามลำ�ดับ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังต่อไปนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ ตามอัตราผลกำ�ไร ซึง่ โดยปกติเป็นจำ�นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจำ�เป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต (รวมเงินปันผลระหว่างกาล
ที่ประกาศแล้ว สำ�หรับรอบระยะเวลานั้น)
สำ�หรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำ�หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แน่นอน
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CAPITAL STRUCTURE
Share Capital

As of 30th December 2016, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 120,998,374 consisting of
120,998,374 ordinary shares at a par value of Baht 1 per share

Shareholders Structure
GOVERNMENT SAVINGS BANK

24.298%

COUNTRY GROUP HOLDINGS
PUBLIC COMPANY LIMITED

24.714%

16.529%
MINISTRY OF FINANCE

34.459%
Others

Top ten major shareholders as at 30th December 2016:

Dividend Policy

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

“เป็นบริษทั จัดการบริหารความมัง่ คัง่ 3 อันดับแรกในประเทศไทย โดยมุง่ เน้นธุรกิจทีส่ ร้างการเติบโตและรายได้ทย่ี ง่ั ยืนให้กบั บริษทั ”

ภารกิจ (Mission)

“ให้บริการด้านการบริหารความมัง่ คัง่ โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งตามมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม”

ค่านิยม (Core Value)

1. การให้ความสำ�คัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
		 ลูกค้า คือ คนสำ�คัญที่สุดเสมอ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำ�เสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
		 เพราะเราเชือ่ ว่าความพอใจและความมั่นใจของลูกค้าที่มีให้จะเป็นตัวผลักดันให้องค์กรประสบความสำ�เร็จ
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
		 เราดำ�เนินงานโดยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ มีหลักการและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ภายใต้
		 หลักบรรษัทภิบาลที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ความพร้อมในการปรับตัว (Change Catalyst)
		 เราพร้อมทีจ่ ะปรับตัว หรือเป็นผู้น�ำ ด้านการเปลีย่ นแปลงโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก เพือ่ ความเป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรม
		 และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. คำ�มั่นสัญญา (Commitment)
		 เรายึดถือในข้อตกลงและคำ�มั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด และมั่นคงปฏิบัติตาม
		 คำ�มั่นสัญญาให้เกิดผลสำ�เร็จ
5. ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ (Winning Team Spirit)
		 เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชนะ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคนและทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อไปให้
		 ถึงเป้าหมายที่วางไว้
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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
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 14 ท่าน ได้แก่ประธานกรรมการ 1 ท่าน รองประธานกรรมการ 1 ท่าน
กรรมการ 11 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน คณะกรรมการจะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำ�หน้าที่ก�ำ หนดนโยบาย และ
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ พร้อมทั้งกำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ภายใต้การนำ�ของกรรมการผู้จัดการดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางที่ก�ำ หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
รายนามผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเลขานุการบริษัท ในปี 2559 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ประธานคณะกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 25 ม.ค. 59)
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 18 มี.ค. 59)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 16 ส.ค. 59)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการ
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
นายสดาวุธ เตชะอุบล
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
นายพชร อนันตศิลป์
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายนำ�พร ยมนา
ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
นายอมร อัศวานันท์
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นางรจิตพร มนะเวส

กรรมการครบวาระ/ลาออกระหว่างปี 2559
1.

กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 1 มิ.ย. 59)

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

ตามข้อบังคับของบริษัท กำ�หนดให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งหนึ่งในสาม ซึ่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนปี
ต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ใช้เสียงข้างมาก ยกเว้นกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือก
บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลือ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำ�แหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
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MANAGEMENT STRUCTURE
The Company’s Board of Directors has 14 members consisting of 1 Chairman, 1 Vice Chairman, 1 the President, and
11 remaining members acting as the directors. The meeting of the Board of Directors shall be convened once
a month. This is to determine policy and business direction, as well as supervise and monitor the Management
Committee under the control of the President to efficiently comply with the business guidelines as stipulated.
The Board of Directors has also appointed the First Executive Vice President, Corporate Strategy Division, to be
Company Secretary.
The member of Board of Directors and the Company Secretary in 2016 are as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Chairman
Vice Chairman (Independent Director)
Director
Director
Director
Director (Since 25 Jan 2016)
Director (Since 18 Mar 2016)
Director
Director
Director (Since 16 Aug 2016)
Independent Director
Independent Director
Independent Director
President
Company Secretary/Secretary to the Board of Directors

Dr. Narongchai Akrasanee
Dr. Chokchai Aksaranan
Mr. Sadawut Taechaubol
General Lertrat Ratanavanich
Mr. Surabhon Kwunchaithunya
Ms. Chularat Suteethorn
Mr. Patchara Anuntasilpa
Mr. Pitsanu Vichitcholchai
Mr. Chatchai Payuhanaveechai
Mr. Numporn Yommana
Dr. Vikrom Koompirochana
Dr. Boonlue Prasertsopar
Mr. Amorn Asvanunt
Miss Prapa Puranachote
Mrs. Rachitporn Manawes

Directors who is retired by rotation/ resigned in 2016
1.

Director (Until 1 Jun 2016)

Mr. Pisit Serewiwattana

According to the Company’s Articles of Association, one - third of the directors shall vacate in proportion. The
directors vacating from office in the first and second years after the registration of the Company shall be selected by
drawing lots. In subsequent years, the director who has held office longest shall vacate. The directors shall be elected
at the meeting of the shareholders with majority vote. However, in the case of a vacancy in the Board of Directors for
reasons other than by rotation, the Board of Directors shall elect a person who has the qualifications and is not being under
any of the prohibitions to be the substitute director at the next meeting of the Board of Directors. The resolution of the
Board of Director thereunder shall be made by a vote of not less than three-fourths of the number of the remaining
directors. The substitute director shall hold office only for the remaining term of office of the director whom he or she replaces.
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การลงนามแทนบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการกำ�หนดชื่อกรรมการผู้มีอ�ำ นาจผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำ�คัญของบริษัท อนึ่ง ณ
สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559 กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ได้แก่ นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชือ่
และประทับตราบริษัท หรือ นายสดาวุธ เตชะอุบล และนายสุรพล ขวัญใจธัญญา ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท ทั้งนี้
ไม่มีข้อจำ�กัดอำ�นาจของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่เกิน 5 ท่าน และมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 1 ท่าน คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุม
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณา ทบทวน และกลั่นกรองนโยบายและเรื่องสำ�คัญต่างๆ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการหรือดำ�เนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร
ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
รายนามผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการบริหารในปี 2559 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ
นายสดาวุธ เตชะอุบล
นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
นายพิษณุ วิชิตชลชัย
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นายทอมมี่ เตชะอุบล
นางรจิตพร มนะเวส

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
หน้าที่ 94
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน โดยมีผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
รายนามผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ
ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
หน้าที่ 96
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Authorized Signatures to Bind the Company
According to the Company’s Articles of Association, the Board of Directors has specified the name of authorized
directors. As end of 31 December 2016 the Company’s authorized directors shall be either Miss Prapa Puranachote as
the President is authorized to sign on behalf of the Company and affix the Company’s seal; OR Mr. Sadawut Taechaubol
and Mr. Surabhon Kwunchaithunya, jointly sign with affixing the Company’s seal. There is no limit to the authority of the
directors.
The Board of Directors has appointed sub-committees as follows:
1. The Executive Committee.
The members of Executive Committee comprises of not exceeding 5 directors and 1 advisor. The meeting of the
Executive Committee is convened once a month in order to consider, revise and scrutinize policy including other important
matters prior to submit the same to the Board of Directors and to carry out tasks assigned by the Board of Directors. The
First Executive Vice President of Corporate Strategy Division serves as the Secretary to the Executive Committee.
The members of the Executive Committee in 2016 are as follows:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Position
Chairman of the Executive Committee
Member
Member
Member
Advisor to the Executive Committee
Secretary to the Executive Committee

Name
Mr. Sadawut Taechaubol
Mr.Surabhon Kwunchaithunya
Mr. Pitsanu Vichitcholchai
Miss Prapa Puranachote
Mr.Tommy Taechaubol
Mrs. Rachitporn Manawes

Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Executive Committee in the Good Corporate
Governance, page 95
2. The Audit Committee.
The composition of Audit Committee shall be 3 independent directors and the head of the Internal and IT Audit
Department serves as the secretary.
The members of the Audit Committee in 2016 are as follows:
No.
Position
Name
Chairman of the Audit Committee
1. Dr. Chokchai Aksaranan
Member
2. Dr. Vikrom Koompirochana
Member
3. Dr. Boonlue Prasertsopar
Secretary to the Audit Committee
4. Mr. Aphirak Poomklin
Please see details of the Authorities, Duties, and Responsibilities of the Executive Committee in the Good Corporate
Governance, page 97
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทและผลการดำ�เนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
• ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงินรวม 865,000 บาท
• สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงินรวม - บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
• ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรอบปีบญั ชีทผ่ี า่ นมามีจ�ำ นวนเงินรวม-บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการ
		 ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม - บาท
• สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบ
		 ปีบัญชีท่ผี ่านมามีจำ�นวนเงินรวม-บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี
		 ที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม - บาท
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The Executive officers’ remuneration was complied with the rules and policy as stipulated by the Board of Directors, which
shall be consistent with the Company performance and each Executive officer’s performance.
Other remuneration -NoneRemuneration for Auditors
1. Audit Fee
In 2016, the Company and its subsidiaries paid the following audit fees:
• The Company’s auditor, totaling Baht 865,000 in the previous financial year.
• The Auditor’s Audit firm, individual or firms relating to the Auditor and Audit firm, totaling Baht - in the previous
financial year.
2. Non-Audit Fee
In 2016, the Company and subsidiaries paid other non-audit fee as following details;
• The Company’s Auditor, totaling Baht - in the previous financial year, and future payments arising from agreed but
		 unfinished services in the previous financial year totaling Baht -.
• 		 The Auditor’s Audit firm, individual or firms relating to the Audit and Audit Company, totaling Baht - in the previous
			 financial year, and future payments arising from agreed but unfinished services in the previous financial year
			 totaling Baht -
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) และเป็นบริษัทจัดการกองทุนบริษัทเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบ
การบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานในการขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
ผูล้ งทุนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย โดยถือแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงาน
ประจำ�ปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และ
หลากหลายช่องทางมากขึ้น
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อย่างสม่�ำ เสมอทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน เพือ่ ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ อาทิ
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น โดยปัจจุบัน
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
ส่วนที่ 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทให้ความสำ�คัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลบริษัท สิทธิในการออกเสียง สิทธิที่จะได้รับการดูแล
อย่างเป็นธรรม และสิทธิทจ่ี ะได้รบั การอำ�นวยความสะดวกในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น และสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยบริษัทได้ก�ำ หนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ
1.1 สิทธิในการออกเสียงและแสดงความคิดเห็น
1.2 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
1.3 สิทธิในการคัดเลือกกรรมการบริษัท
1.4 สิทธิในการได้รับเงินปันผลและผลตอบแทนอื่นๆโดยปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำ�เนินงานใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
1.5 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั หนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกีย่ วกับ
สถานที่ เวลา วาระ และเรือ่ งทีต่ อ้ งพิจารณา โดยประกาศผ่าน Website ของบริษทั ล่วงหน้าเป็นเวลา 21 วัน รวมทัง้ ประกาศ
แจ้งการจัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
3. บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้
		 คัดเลือกสถานทีจ่ ดั การประชุมทีม่ กี ารคมนาคมสะดวกและเพียงพอ สามารถเข้าถึงได้ทง้ั การเดินทางโดยรถส่วนบุคคลและระบบ
ขนส่งมวลชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารในวันประชุม และจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำ�หรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุน
		 สถาบัน โดยบริษทั ได้น�ำ ระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพือ่ ช่วยให้ขน้ั ตอนการลงทะเบียน
		 และการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการมอบฉันทะ
		 ทั้งนี้ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกทีส่ ามารถตรวจสอบได้เป็นไปตามวิธกี ารจัดประชุมทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั
		 ซึง่ รวมทัง้ เป็นไปตามวาระและรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสารการเชิญประชุม พร้อมทั้งสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
		 และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกันเพือ่ ตอบคำ�ถามและรับทราบความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ โดยก่อนเริม่
		 การประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่าง
		 การประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามการดำ�เนินงานของบริษัทและ
		 แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
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CORPORATE GOVERNANCE
The major shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited consist of Ministry of Finance, the
Government Savings Bank and Country Group Holdings Public Company Limited. The Company is the only asset
management company in Thailand listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Therefore, the Company recognizes
the importance of the Good Corporate Governance principles. To the extent of business ethics, the Company insisted
in the said doctrine continually, by which are developed properly to reflect all economic and social alterations for the
effectiveness and efficiency of management systems, as well as a fundamental of business expansion for continuous
growth as well as boosts up the shareholders’, investors’ and stakeholders’ trust as per the Good Corporate Governance
principles as defined by the Stock Exchange of Thailand. To facilitate all stakeholders’ to access the Company’s
information easily with variety choices, the Company has disclosed its related information, including its shareholders,
investors and other stakeholders via many channels, such as annual report form 56-1 and the Company’s website.
The Board of Directors has assigned the Good Corporate Governance Committees to regularly review and adjust
the good corporate governance policy every year to ensure that the Company complies with the good corporate
governance principles for the listed companies to cover various issues i.e., human rights, labour, health and sanitation
& work safety, security, environment, conflict of interest, internal, insider trading, anti-corruption, internal control, and
disclosure of information. Currently, the good corporate governance policies of the Company are as follows:
Part 1 The Rights and Equitability of Shareholders and other Stakeholders
The Company recognizes the rights of the shareholders; including right to receive the Company’s information, voting
right, right for equitable treatment and right to receive the facilitation in attending the shareholders’ meeting, and of other
stakeholders, either internal or external. To do so, the Company has specified the right and equitability of shareholders
and other stakeholders as the following:
Shareholders
1. Rights which the shareholders are entitled to receive;
1.1 Right to vote and express opinion;
1.2 Right to participate in any material change;
1.3 Right to nominate the directors;
1.4 Right to receive the dividend and other consideration. Currently, the Company has distribution of the dividend
		 from overall operation at the rate of no less than 50 percent of net profit;
1.5 Right to receive information with transparent and examinable.
2. The Company holds the annual general meeting of shareholders within 4 months after the end of previous year.
The shareholders shall receive the invitation letter and information of place, time, agenda and other matters for
consideration, together with publicizing the said information via the Company’s website at least 21 days in advance
before the meeting date. In this regard, the detail of the annual general meeting of shareholders as such shall
also be published, at least, in one newspaper.
3. The Company has internal policy to promote and facilitate shareholders and institutional investors to participate
in the annual general meeting. The Company has chosen a conference venue with a comfortable, adequate and
accessible in transportation both by personal car and mass transit so that the shareholders can attend the meeting
conveniently.
4. Offering and opportunity to the shareholders for submission of attendance registration documents prior to the
date of meeting in order to shorten a time of verification documents in the date of meeting. The Company
provide registration channel at the conference venue for shareholders, either natural person or institutional
investors.The company has implemented a barcode system for used in the registration and casting vote
for expeditious process of registration and cast voting evaluation. Stamp duty has provided by the Company
to facilitate the shareholders for given proxy.
5. The Meeting shall be transparently organized with checkable mechanism in compliance with the meeting organization
stipulated in the Company’s Article of Association and the invitation document. The Company gives support
to the directors, executives, and auditors to attend the annual general meeting, all together, for answering and
acknowledging of shareholders’ opinion. Before the meeting, voting method and rights of shareholders
shall be informed by the chairman of the meeting to the shareholders. During the meeting, chairman of the
meeting shall offer the shareholders an equally opportunity to inquiry the company’s operations, comment, and
suggest in any issues before voting of each of agendas.
AN N U AL
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6. วาระที่สำ�คัญที่ต้องนำ�เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกอบด้วย
6.1 การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ การศึกษา ความรู้
		 ประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น
6.2 การอนุมัติเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
6.3 การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทน
6.4การอนุมัติงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุน
6.5 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล หรือผลตอบแทนอื่นๆ
6.6 ประเด็นสำ�คัญอื่นๆ เช่น การเพิ่มทุน การรวมกิจการ เป็นต้น (ถ้ามี)
7. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำ�รายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำ�คัญอย่าง
		 ชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้มติที่ประชุม
		 บันทึกแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้งได้นำ�รายงานการ
		 ประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่าย
		 สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
8. ผูถ้ อื หุน้ สามารถรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของบริษทั ได้จากบริษทั และสือ่ ต่างๆ เช่น Website รวมถึงสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม
		
		 ได้โดยติดต่อตรงที่บริษัท ทางหมายเลข 02-649-2000 หรือโทรสาร 02-649-2100 และ 02-649-2111
โดยสรุปในปี 2559 บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 42
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 13 ท่าน ซึ่งรวมถึง
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ และคณะจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจการ
(Inspector) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้แก่ นาย
ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ บริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน
ซี่ จำ�กัด เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นางสาวพัลภา ชัยอาญา
ทั้งนี้ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 42 การประชุมดำ�เนินไปตามลำ�ดับตามระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำ หนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและ
สิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน
การสอบถามและตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษัท และแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียง
เพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลให้มรี ะบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มัน่ ได้วา่ บริษทั รับรูส้ ทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียประสงค์ติดต่อหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผ่านฝ่าย
เลขานุการบริษทั และกฎหมาย ได้ทโ่ี ทรศัพท์หมายเลข 0-2649-2130-33 หรือ ติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎหมายและที่ได้กำ�หนด
แนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
		
		 (1) การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น
		 ก. ลูกค้า
		 		 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาความ
สัมพันธ์ที่ยั่งยืนรักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำ�ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะ คำ�ปรึกษาการลงทุน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้
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6. The agendas proposed to consideration of the shareholders’ meeting comprise of the following matters;
6.1 Approval of nominating directors together with preliminary details of each candidate; such as age, education,
		 knowledge, business experience etc;
6.2 Approval of the principles of remuneration of directors, other committees appointed by the board of directors
		 and the president;
6.3 Approval of appointing the Company auditors and fixing the audit fee;
6.4 Approval of adopting the audited balance sheet and income statements;
6.5 Approval of dividend payment and other consideration;
6.6 Other important matters, such as capital increase, merger etc. (if any)
7. Upon completion of the meeting, the Company Secretary and Legal Service Department prepared minute of
		 the meeting which has clearly recorded all principal information, including a list of attending directors, questionsanswers and opinions, in brief, by showing either approved, disapproved or abstained votes for each agenda and
also kept and publicized the said minute via the Company’s website at www.mfcfund.com, within 14 days as
		 from the meeting date, in order to be examinable and to comply with the good corporate governance principles.
8. The Shareholders are able to receive all relevant information either from the Company or via other medium, such
		 as the Company’s website, and may be able to request for additional information by contacting directly to
		 the Company via either phone number: 02-649-2000 or fax number: 02-649-2100 and 02-649-2111.
		 In 2016, the Company held the shareholders’ meeting 1 time in total, which is the 42nd Annual General Meeting
		 of Shareholders (AGM) on April 25, 2016, at 10:00 hrs. at Column 1 Room, 2nd Floor, Column Tower, 199 Rachadapisek
		 Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110. There were 13 members of the Board
		 of Directors attended the meeting, including Chairman of the Board, Chairman of the Audit Committee,
		 the Chaiman of Executive Directors, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, the President,
		 and the Company’s Management Committee. In this regard, the Company also arranged to have the inspectors
		 to attend the meeting, as the observers, for giving any further information and answering
		 questions from shareholders (if any), which are comprise of the representative from PV Audit Co. Ltd., Mr. Prawit
		 Viwanthananut as the auditor and external independent legal advisor from Baker & McKenzie co., Ltd.
		 Ms. Panlapa Chai-a-ya.
		 On the meeting date of the 42nd AGM, the meetings were conducted as schedule in the agendas stipulated in
		 the invitation letter. Before commencing the meeting, the Chairman stated clearly as to the procedure to vote
		 and rights of shareholders. During the meeting, the Chairman gave equal opportunities for shareholders to enquire
		 and examine the Company’s operations and express their opinions, as well as other suggestions before casting
		 their vote on each agenda.
Other Stakeholders
The Company has executed its business by strongly insisting in responsibility to all relevant party for mutually
sustained benefits. The Board of Directors also recognised supervision of management system to ensure the awareness
of Company regarding the all stakeholders’ rights, not only internal stakeholders, namely executives and employees
of the Company and of its affiliates, but also external stakeholders, including shareholders, customers, competitors,
creditors, the government sector and other related agencies. In case where any stakeholder would like to contact
or complain, the stakeholders may contact to the Company’s Secretary and Legal Service Department at phone
number.: 0-2649-2130-33 or email to: Company_Secretary@mfcfund.com
The Company has complied with relevant laws and regulations, both expressly stipulated by laws and clearly
guided, in written, as per the Company’s corporate governance principal and ethics to ensure that all stakeholders’
rights are well protected.
(1) Monitoring the right of the stakeholders shall be as follow;
A. Customers
The Company intends to offer its clients the best benefits either in aspect of qualities or services. The Company
also aims for developing and maintaining a sustainable relationship with customers, maintaining a confidentiality of its
clients and preventing anyone from abusing customers’ confidential information for seeking benefits of one or others.
Additionally, the Company has organized a specific unit to provide customers suggestions and investing advices so as
to ensure that the customers would be extremely pleased in its services by operating as follows;
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1. ให้ความสำ�คัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
		 2. จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
		 3. รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำ�ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น
		 4. มีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
		 ข. คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ
			 บริษัทให้ความสำ�คัญกับการให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกับคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจด้วยการดำ�เนินการภายใต้
หลักการ ดังนี ้
		 1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
		 2. กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำ�หนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิในการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็น
				 ลายลักษณ์อักษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบอย่าง
				 เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำ�เนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้ทรัพย์สินต่างๆ
		 3. จัดทำ�เอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
		 4. ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญา จรรยาบรรณบริษทั และคำ�มัน่ ที่ให้ไว้กบั คูธ่ รุ กิจ และได้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึง
				 เงื่อนไขการใช้เงิน การชำ�ระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่นๆ ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
		 5. รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
				 แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 6. มีนโยบายรักษาความลับของคูค่ า้ และคูส่ ญั ญา ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่ด�ำ เนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่าง
				 คู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
		 ค. เจ้าหนี้
			 บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและเจ้าหนี้อยู่เสมอ โดยปฏิบัติภายใต้หลักการ ดังนี้
		 1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้
		 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำ�มั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางกฎหมาย
				 รวมถึงทั้งในเรื่องการชำ�ระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม การดำ�รงอัตราส่วนทางการเงิน และข้อตกลงและเงื่อนไข
				 อื่นๆ ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
ง. พนักงาน
				 บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมใิ จและเชือ่ มัน่
ในองค์กร บริษทั มีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการทำ�งานร่วมกันเพือ่ สร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสยั ทัศน์บริษัท
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		 1. กำ�หนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
		 2. ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการทำ�งาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้ความรู้และพัฒนาพนักงาน
		 3. ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและสถาบันการเงินทั่วไป
		 4. มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำ�แหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก
				 ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม
		 5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีในการสถานที่ทำ�งาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงาน
				 และของบริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มีการอบรมอย่างสม่�ำ เสมอแก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อตระหนักถึงนโยบายและแนว
				 ปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึงเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของบุคคล
		 7. เผยแพร่แนวปฏิบัติของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมแก่พนักงานทุกคนโดยสม่ำ�เสมอ
		 8. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น
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1. To provide equitable and responsible service to each and all of its customers;
		 2. To manage any investment with integrity and due care as a professional business operator;
		 3. To protect customers’ confidential information and prevent the abuse of customers’ confidential information
				 or seeking benefits of oneself or other related persons; and
		 4. To organize a special unit for receiving customer’s complaints.
		 B. Partners and Counterparties
			 The Company places particular emphasis on the equal rights of its partners and counterparties according to
the following principles;
		 1. To engage its business with the fairness, in doing so the Company treats its partners and counter
				 partie fairly.
		 2. Setting the rule on the selection of partner and procurement, in this regard, the Company fixed the policy
				 and rule of procurement in written which eases understanding and is in the same practice. Additionally,
				 the Company also respects the right over the asset by having a proper examination which is to ensure that
				 the Company engages its business with having the legally grant to use the asset.
		 3. Preparing agreements to be in the same standard and proper form.
		 4. Strictly complying with all contractual conditions, business ethics, commitments giving to business partners,
			 legal agreements, including conditions of payment, repayment, and other conditions to partners and
				 counterparties.
		 5. Reporting financial and general information in an accurate, complete, timely and transparent basis and in
				 line with regulations as set forth by Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and Exchange
				 Commission (“the Office of SEC”).
		 6. Having the policy of keeping the confidentiality of partners and counterparties. The Company engages its
				 business based upon the fairness and independence and abstention from any bribery or offering any incentive
				 to any person for its business benefit.
		 C. Creditors
			 The Company immerses the sustained relationship between the Company and the creditors by complying
with the following principles;
		 1. To treat with the creditors equally and fairly by giving the accuracy, transparency and examinable information
				 to the creditors.
		 2. To comply with all terms of agreements, ethic and commitment given to the counterparties including to
				 principle repayment , interest, fee and the maintenance of financial ratio and other terms and condition given
				 to the creditor.
		 D. Employees
		 The Company has continually recognized an importance of human resources management and intended to
encourage all employees to be confident and proud of their organization. The Company had policies to promote a
good cooperative atmosphere for new creation as well as supporting business expansion reflecting to the Company’s
vision. In addition, the Company had also supported corporate culture by encouraging its staffs to open their mind in
hearing, thinking, doing and yearning to know continually as follows;
		 1. Establish a fairness and equitable standard and condition for recruitment;
		 2. Provide stability and career advancement, including training courses, learning opportunities and personal
				 development for employees;
		 3. Give suitable and motivational remunerations and welfare, comparable to the companies either in the same
				 business or of general financial institutes;
		 4. Establish procedures regarding appointments, transfers, or promotions of each employee in good faith and
				 fairness based on knowledge, ability and suitability;
		 5. Provide a proper working environment and well sanitation in the workplace to be safe for life and properties
				 of employees and the Company. Furthermore, in order to recognize the policy and guideline of safety and
				 sanitation of work place, the Company regularly held the relating training course for the employees and the
				 executives to comply efficiently.
		 6. Develop good relations with employees with regard to employee’s individuality and human dignity;
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		 จ. คู่แข่ง
		 บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และจรรยาบรรณ ดังนี้
		 1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
		 2. ไม่ท�ำ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำ�การใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
		 ฉ. หน่วยงานของรัฐ
		 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำ�หนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
		 ช. สังคมและสิ่งแวดล้อม
		 บริษทั ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ควบคูไ่ ปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยบริษัทพึงยึดถือปฏิบัติ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
		 1. ส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยจัดให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 มีการตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่�ำ เสมอ มีการบริหารความเสี่ยง และเผยแพร่การกำ�กับดูแล
				 กิจการที่ดีของบริษัทในรายงานประจำ�ปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท
		 2. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
		 3. ส่งเสริมการดำ�เนินงานใดๆ ทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
		 4. ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
		 5. ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึน้ ในบริษทั และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
		 6. ปลูกฝังจิตสำ�นึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
		 7. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำ�ทรัพยากร
				 กลับมาใช้ใหม่
		 ซ. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
		 บริษัทกำ�หนดให้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอำ�นาจของ
ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ โดยในการติดต่อให้ข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง และตอบคำ�ถามแก่ลูกค้าทั่วไปของบริษัท ได้มีการ
มอบหมาย “สายการขายและการตลาด” (ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบหมายให้ “สายกลยุทธ์
องค์กร” เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations) เพื่อทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-2130 - 33 หรือติดต่อผ่านอีเมล์ได้ที่ Company_Secretary@mfcfund.com
		 บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไปทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกีย่ วกับบริษทั ผลการดำ�เนินงาน
รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจำ�ปี และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดทำ�
เป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
		 1. ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 2. หนังสือรายงานประจำ�ปี
		 3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com ;
		 4. บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์โดยผ่าน Contact Center : ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2649 - 2000 กด 0
		 5. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น 0-2649 - 2130 - 33
		 6. หนังสือพิมพ์
		 7. จดหมายข่าวรายไตรมาส
		 8.		การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
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		 7. Publicize a corporate governance practice to all employees regularly;
		 8. Monitor all employees to comply with rules, regulations and guideline of corporate governance practice as
				 referred above.
		 E. Competitors
		 The Company operates in line with the good-faith competition and strictly performs fair business under the
framework of laws and ethics as follows;
		 1. Not acquire the competitor’s confidential information by fraud or illegal means.
		 2. Not discredit the competitor’s reputation by slanderous activities, or perform any action without truth and fair
				 treatment.
		 F. Governmental Agencies
		 The Company complies with rules, regulations, and restrictions of related governmental entities, such as, the Ministry
of Finance, Bank of Thailand, Stock Exchange of Thailand, Anti-Money Laundering office, and the office of the SEC.
		 G. Society and environment
		 For the purpose of developing its sustainable business, the Company has adhered to operate its business under
the ethic and good corporate governance together with being responsible for the society and environment. The Company
has emphasized in the environment conservation seriously and continually including, together with locality, support all
activities which promote social qualities particularly increasing education opportunity and youth’s potential as well as
continually donating for public purpose. To do so, the Company has adhered to the guideline on social responsibilities
as follows;
		 1. Encourage the good corporate governance by arranging internal control for working operation to be in line
				 with related laws, regularly arranging internal audit and report to the board of directors, providing risk
				 management and providing publication of the Company’s good corporate governance either in the annual
				 report and on the Company’s website;
		 2. Contribute to the consumers by complying with operation standard in communication and providing services
				 to the customers;
		 3. Promote any transaction which may create the benefit for the whole community and society;
		 4. Avoid any act adversely affecting to country’s reputation, natural resource and environment
		 5. Implant communal and social responsibilities within Company and among employees at all level consecutively;
		 6. Create the conscious of anti-corruption;
		 7. Use the resource valuably and efficiently by having the saving energy measure within the Company and
				 promote the recycling resource policy.
		 H. Relation with Investors
		 The Company has specified that the distribution of Company information to investors, both shareholders and
prospective shareholders, shall be the authority of the Chairman, President. In this regard, the Company assigned the
“Sales and Marketing Division” (the “Business Support Department”) to be responsible for providing information, explaining,
and answering all enquiries to the customer generally, while the Company assigned “Corporate Strategy Division” to
be responsible for Investor Relations in communicating with the institute investor, shareholders including to analyst
and related government sector equally and fairly. The investors can contact each investor relations unit by calling to
0-2649-2130-33 or E-mailing to: Company_Secretary@mfcfund.com
		 The Company discloses both financial and non-financial information such as information about the Company,
progress reports, economic analyzed report, annual report and other articles to shareholders and various stakeholders
through its publication and the medium as follows;
		 1. Communication systems of the Stock Exchange of Thailand and the Office of SEC;
		 2. the Company’s Annual Report;
		 3. Website : www.mfcfund.com ;
		 4. By telephone information service; via Contact center : (662)649-2000#0;
		 5. MFC Shareholders Service Center: (662)649-2130-33
		 6. Newspapers;
		 7. Quarterly newsletter; and
		 8.		Investment seminars
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		 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำ�เนินงาน และกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลและอำ�นวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องสรุปได้ ดังนี้
ปี 2558
ปี 2559
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าว
42 ครัง้
25 ครัง้
12 ครัง้
11 ครัง้
2. สัมภาษณ์
1 ครัง้
1 ครัง้
3. การจัดงานแถลงข่าว
4. การประเมินผลความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อบริษัท
		 สำ�หรับกิจกรรมในปี 2559 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรวมถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลในโอกาส
ต่างๆ ได้แก่ การเข้าพบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำ�การของบริษัท จำ�นวน 3 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ตลอดจนการนัดพบ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มย่อยปีละ 4 ครั้ง
		 (2) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
					บริษัทพึงยึดถือแนวปฏิบัติในการดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังในการประกอบธุรกิจโดยไม่ละเมิดหรือส่งเสริมต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ติดต่อปฏิบัติงานด้วย
		 (3) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
					บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือ
หรือสนับสนุนบุคคลใด ที่ทำ�ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงนามแสดง
เจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption,“CAC”) และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุม
ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำ�ไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
และได้เข้ารับมอบประกาศประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่าง
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption progress indicator อยู่ในระดับ “ได้รับ
การรับรอง CAC” เนื่องจากบริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการนำ�ไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ
ทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร “นโยบายการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมประจำ�ปีของพนักงาน โดยในปี 2559 นอกเหนือจากการอบรมเรื่องนโยบายการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นในการอบรมประจำ�ปีของพนักงานแล้ว บริษัทยังได้จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมกันนี้บริษัทยังจัดส่งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบัน
การศึกษาธนาคารและการเงินไทย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอยู่เสมออีกด้วย
			ในการควบคุม การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการ
บริษัทกำ�หนดให้ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบร่วมกันในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำ�มาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการด้านกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ตามลำ�ดับ
		 นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและกำ�หนดเรื่อง
การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างชัดเจน และได้จัดทำ�นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำ�เนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและช่องทางการแจ้งเบาะแสและ
ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนในเวปไซต์ของบริษัท และถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบตั ติ ามแนวนโนบายดังกล่าวเพือ่ ให้พนักงาน
ในองค์กรได้รับทราบด้วยการนำ�ประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรม
พนักงานประจำ�ปี เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและสามารถนำ�นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทัง้ นี้ ผูฝ้ า่ ฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายจะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ หรือข้อบังคับเกีย่ วกับการทํางานทีบ่ ริษทั กำ�หนด และอาจจะมี
โทษตามกฎหมาย
		 (4) การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
		 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
					นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง
					ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายกำ�กับดูแลปฏิบัติงาน
					บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21 - 23
					ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
					โทรศัพท์: 0-2649-2161
					โทรสาร: 0-2649-2106
					อีเมล์: krisada@mfcfund.com
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		 The Company has publicised 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:
2015
2016
1. Public Relations News
42
25
2. Interview
12
11
3. Press Conferences
1
1
4. Evaluating media opinion towards the Company
		 For activities held in 2016, the Company’s senior executives as well as the investor relations unit provided
information on various occasions, including 3 interviewing sessions held at the Company’s office and a telephone
conference, as well as meeting with small analyst groups 4 times a year.
		 (2) Human Rights Policy
					The Company shall conduct its business with due care and shall not violate or not support any violation
of human rights, privacy respect and personal rights of person with whom the Company liases.
		 (3) Collective Action Coalition Against Corruption
				The Company has set the anti-corruption policy that covers non-bribery for the business interest, not to
co-operate or promote any person to engage illegal business or social harm or threaten the country’s security. In
this regards, the Company has signed the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption’s
Declaration of Intent (“CAC”). Furthermore,
the meeting of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
Council for the quarter 4/2015 dated 22nd January, 2016 has adopted the Company to be the member of Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption. Additionally, the Company
has received a certificate to certify that the
Company has completely joined as a member of the CAC on 29th February 2016. In this regard, the Company
can prove that it comply with CAC which the Audit Committee has examined the sufficiency and completion of all
the process, therefore, the Company has been obtained the assessment of the Anti-Corruption Progress Indicator at
the CAC accredited level.
					The Company has the policy to promote its employees’ knowledge of the aforementioned matter by organizing
the seminar “Anti-corruption Policy” which deemed as a part of annual employee’s seminars. In 2016, in addition to
being a part of annual employee’s seminar, in order to educate, revise and develop the information disclosure of the
Company regarding the Anti-corruption issues, the Company has sent its employees to attend the seminar relating to
the anti-corruption set by various institutes. In this regard, the Company has regularly arranged its employees, who
work for the department relating to audit and monitor any risk stemmed from the corruption, to attend relevant courses
which relate to the said auditing and risk monitoring organized by the Thai Institute of Banking and Finance Association,
the Thai Bankers Association and/or the Fraud Management Club.
					To control, monitor the practice of the said policy, monitor the risk from the corruption, the Board of Directors
assigned the Compliance Department, Risk Management Department and Internal and IT Audit Department to be
jointly responsible for testing and providing the risk assessment stemmed from fraud and corruption consecutively in
order to ensure that the Company efficiently practices in accordance with the measurement of anti-corruption. In this
matter, they shall submit the assessment result to the Good Corporate Governance Committee, the Audit Committee
and report to the Board of Directors respectively.
					Since 2015, the Company has declared the policy on protecting any corruption and set the regulation
regarding anti-corruption clearly including to prepare the anti-corruption policy in written for using as the guideline in
engaging business and disclose such policy and guideline together with channel of whistleblowing and complaint on
the Company’s website. By the way, the Company also conveys the aforementioned policy and guideline to its employees
by setting the annual seminar for their accurate understanding and implements the policy efficiently as a concrete
evidence. If any employee violates or does not comply with the said policy, such employee shall be considered the
disciplinary penalty according to the rule or regulation as specified by the Company and may be punished by laws.
		 (4) Whistleblowing and Whistleblower Protection
		 The Company arranges the channel of whistleblowing as follow;
					Mr. Krisada Chatbunyong
					Senior Vice President, Compliance Department
					MFC Asset Management Public Company Limited No. 199, Column Tower, G and 21st- 23rd Floor,
					Ratchadapisek Rd., Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok 10110.
					Telephone : 0-2649-2161
					Fax : 0-2649-2106
					Email address : krisada@mfcfund.com
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					ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการต่อ
ต้านการคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ ปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำ�ของบริษัท
					นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าทีต่ อ้ งรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารในลำ�ดับที่สงู กว่า หรือผูบ้ ริหารของฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในฯทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในที่ท�ำ งานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อธรรมา
ภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใดๆ หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำ�ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักใน
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทรวมถึงข้อกำ�หนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียด
อื่นๆ ที่ได้รบั จะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส
					ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลัก
ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
		 (5)		นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
					บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทกำ�หนดให้ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น พร้อมทั้งมีการกำ�หนดนโยบายการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั และมีตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์ในการทำ�งานของพนักงาน เพือ่ ป้องกันการใช้
ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
ส่วนที		่ 2 โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
คณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรู้ความสามารถเป็นทีย่ อมรับในระดับประเทศเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการกำ�หนด
นโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำ�เนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำ�หนดนโยบายการเงิน
การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
		 คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 13 คน และกรรมการบริษทั ทีม่ าจาก
ฝ่ายบริหารจำ�นวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึง่ ได้ก�ำ หนดไว้ตาม
ประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน 5
คน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำ�เนินงาน
และกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
ความหลากหลายในโครงสร า้ งของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งสรรหาให้มคี วามหลากหลายโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ความ
สามารถ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ ดังจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ได้รับการสรรหาเพื่อให้หลาก
หลายทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุ การประกอบอาชีพ และพื้นฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ เพื่อการสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทเป็นสำ�คัญ
การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
		 บริษทั มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการโดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษทั มหาชน พ.ศ.2535 อีกทัง้ เนือ่ งจากบริษทั
เป็นบริษัทหลักทรัพย์จึงต้องอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการ กลต. ด้วยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งตามเกณฑ์กำ�กับดูแล
ดังกล่าวมีการกำ�หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีเ่ ข้มงวดกว่าเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว จึงทำ�ให้ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละคราว
กรรมการแต่ละรายเมือ่ ได้รบั คัดเลือกแล้วจะต้องผ่านการตรวจสอบและการอนุมตั คิ ณุ สมบัตจิ ากสำ�นักงานคณะกรรมการ กลต. ก่อน จึง
จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ได้ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นไปอย่าง
เต็มที่และมีประสิทธิภาพ บริษทั ยังได้จ�ำ กัดจำ�นวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนจะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการแต่ละรายไว้ท่ไี ม่
เกิน 5 บริษทั
		 โดยหลักแล้วในการสรรหาและเสนอชือ่ นัน้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะได้รบั มอบหมายให้ ดำ�เนินการพิจารณา
และสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการอิสระจากฐานข้อมูลกรรมการกลาง (Director Pool) โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกีย่ วกับ
บริษทั มหาชน และเกณฑ์การกำ�กับดูแลของสำ�นักงานคณะกรรมการ กลต. และยังอาจพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัตจิ ากความต้องการ
และคุณสมบัตขิ องกรรมการแต่ละคนให้มคี วามสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ตามความจำ�เป็นเป็นกรณีไปอีกด้วย
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					In accordance with the anti-corruption as posted on the Company’s website, the above channel is for any
stakeholder to contact or make a claim to the Board of Directors directly. In case of unfair treatment or receiving the
damage caused by the Company, the shareholder and the stakeholder shall be entitled to make comment or claim to
the Board of Directors.
					Additionally, if there is any inappropriate event or incorrect action occurred in the workplace or any doubt
that there is the violation of good corporate governance of the Company, rule, regulation or any laws, violation of
anti-corruption policy, notification and compliance manual and relevant laws, the employees shall have duty to report
such occurrence to their supervisor or higher executive officers or the executive officer of the Internal Audit Department.
In this matter, to ensure the whistleblower, the Company has the measurement to protect a whistleblower by keeping
all information of whistleblower as confidentiality information and shall not disclose to any irrelevant person.
					In 2016, there is no any complaint regarding any corruption action or violation of anti-corruption policy
issued against the Company.
		 (5)		Intellectual Property Infringement Protection Policy
					The Company has its owned policy regarding non-infringement intellectual property or copyright by fixing
that directors, executive officers and employees shall use copyright software provided by the Company only. Moreover,
in order to protect any infringement of copyright software, the Company has set the policy of utilizing the information
technology system and examined the software utilization of employees.
Part 		
2 Structure, Role, Duty and Responsibility of the Board of Directors, Sub Committees and Executive Officers
The Board of Directors
The Board of Directors consists of experts being acceptable in national level and also having an important role in
stipulating the Company’s policies. In doing so, the Board of Directors have to work closely with the senior executives
to fix operating plans for both short and long term as well as a policy on finance, risk management and organization’s
image. Additionally, they also have a significant role in supervising and assessing performance of the Company and
of the Company’s senior executives to ensure that everything is in line with plans, independently.
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
complies with the rule set forth by the Office of SEC. Additionally, in order to ensure shareholders that the Company
has performed and scrutinized judiciously, the Board of Directors has nominated various sub-committees, including
the Executive Committee, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management
Committee and the Good Corporate Governance Committee, to deal with special topics before submitting to the Board
for consideration and acknowledgement.
Diversification in Structure of the Board of Director
The Board of Directors has specified the qualification of directors which shall be recruited from various factors
by considering from skill, knowledge, professional, specialist and gender. Currently, in order to support the business
of the Company, therefore, the Board of Directors has been recruited for diversification of male and female, range
of age, occupation and specialist.
Nomination and Appointment of Directors
The Company has the principles to nominate the director which shall be in line with the Public Company Act B.E.
2535. On the other hand, as the Company is the securities company so that it shall be governed by the SEC Office.
According to the said regulation, it specified the qualification of director which is more intensive than the said regulation,
so that upon each nomination of director, such nominated director shall be examined and approved its qualification by
the SEC Office prior to resume the directorship of securities company. To enhance the efficiency of directorship’s duty,
the director of the Company may hold a directorship in no more than 5 listed companies.
In principle, the Nomination and Remuneration Committee shall be responsible for the recruitment and nomination of
independent director by considering and recruiting from the data of Director Pool and relying on the principle as stipulated
in the Law of Public Company and the regulation of the SEC office together with scrutinizing the qualification of each
director to meet the requirement and conform the business strategy of the Company as necessary.
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. 			 มอบหมายและจัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ และการจัดเตรียมเอกสารประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูล
				 อย่างเพียงพอ และทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
3. 		เสริมสร้างมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระการประชุม
			 ที่กำ�หนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.		
			 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
ในปี 2559 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อ
ดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและหน้าที่ในการ
บริหารงานออกจากกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำ นวน 14 คน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน
กรรมการอิสระ
5 คน คิดเป็นจำ�นวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเป็นกรรมการ
ที่ไม่มอี �ำ นาจลงนามตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีจ�ำ นวนกรรมการอย่างน้อยหนึง่ ในสามของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำ�นาจ
				ควบคุมของบริษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. 		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจำ�
				หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี �ำ นาจ
				ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
			ลักษณะดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
			หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมของบริษัทใน
			ลักษณะที่อาจขัดขวาง การใช้วิจารณญาณ หรือทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มี
			อำ�นาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
			ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
			ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามข้างต้น รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
			ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
			กู้ยืมค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่
			สัญญามีภาระหนีท้ ต่ี อ้ งชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยส่ี บิ ล้านบาท
			ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำ นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่
			เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่
			ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
			เดียวกัน
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Roles and Responsibilities of the Chairman of the Board of Directors
1. 		 Summoning the meetings of the Board of Directors and supervising the delivery of meeting notices and related
				documents so as to ensure that the Board of Directors acquire adequate and timely information;
2. Presiding over the Board of Directors meeting;
3. 		Promoting Corporate Governance standards of the Board of Directors;
4. Presiding over the Shareholders meeting and conducting the meeting in compliance with the Company’s
				Articles of Association and following the sequence of the agenda;
5. Supervising efficient communications between the directors and shareholders;
6.		
			 Performing the duty specified by law as the duty to be performed by the Chairman.
Combination or Separation of Position:
In the year 2016, the Chairman of the Board was an Independent Director, who was not the same person as the
President. This is intended to protect the interests of all parties in a fair manner and to differentiate between the duty
of specifying policies and the managing duties. Besides, the structure of the Board consists of non-executive directors
and independent directors more than executive director. This structure constitutes a balance of power and a review of
management.
Balance of the Directors who are not the executive officers:
The Board of Directors consists of 14 members, as follows:
1 director who is executive officer;
8 directors who are not executive officers; and
5 independent directors being over the requirement of one third of all directors.
Independent Directors mean Directors who work independently and without any influence from management and major
shareholders or groups of major shareholders. Independent directors are not the authorized directors as shown in the
Company’s affidavit issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce.
Qualifications:
The qualification of independent director of the Company shall be complied with the standard specified by
the Notification of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as following
details;
1. Holding less than 1 percent of the total voting shares of the Company, its subsidiaries, associated company,
				major shareholder or controlling person of the Company, which shall be inclusive of the shares held by any
				related persons of such an independent director ;
2. 		Neither being nor having been an executive director, employee, staff, salaried consultant or a controlling person
				of the Company, its subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholder or controlling person
				of the Company unless foregoing status has ended at least two years prior to the date of appointment.
				This case shall not include the case where the independent director(s) was the government officer or consultant
				of the government agency which is the major shareholder or a controlling person of the Company;
3. Neither having nor having had a business relationship with the Company, its subsidiaries, affiliates, major
			shareholder or controlling person which may interfere with his independent judgment including neither being
			nor having been a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship
		 with the Company, its subsidiaries, affiliates, major shareholder or controlling person unless the foregoing
		 relationship has ended at least two years prior to the date of appointment.
		 The aforementioned “business relationship” includes the normal business transaction, rental or lease of immovable
		 property, transactions related to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving
		 or extending loans, guarantee, providing assets as collateral including any other similar actions which result in
		 the Company or its counterparty being subject to indebtedness payable to the other party amounting
		 to three percent or more of the net tangible assets of the Company or Baht twenty million or more, whichever is
		 lower. In this regard,the amount of such indebtedness shall be calculated according to the calculation
		 method for the value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board
		 concerning regulations in respect of an entering into connected transaction, mutatis mutandis. The combination
		 of such indebtedness shall include indebtedness taking place during the course of one year prior to the date on
		 which such a business relationship with the person commences;
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4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และ
					บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
					การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5.				ไม่เป็นหรือเคยเป็น (ก) ผู้สอบบัญชี ของบุคคลในวรรคสองของข้อนี้ หรือ (ข) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
					บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบุคคลตามวรรค
					สองด้านล่าง
					บุคคลที่กล่าวถึงในข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้แก่ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
					ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
					บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพ
					นั้นด้วย (แล้วแต่กรณี)
					เว้นแต่ บุคคลใน (ก) และ (ข) ในวรรคหนึ่งข้างต้น จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นตามวรรคแรกมาแล้วไม่
					น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. 			ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
					กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
7. 		ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วน
					ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือ
					ถือหุ้น เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
				และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. พร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ และในกรณีที่จำ�เป็นเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท พร้อมที่จะคัดค้านการกระทำ�
					ของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
					ดำ�เนินงานของบริษัท
9. 				สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำ�คัญของบริษัท
10.				มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม หรือเป็นผูม้ ศี กั ยภาพสูงและเป็นทีย่ อมรับ
11.				ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ
					ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. 			ไม่เคยต้องคำ�พิพากษาว่าได้กระทำ�ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ
					ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ
			ประกาศวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำ�นอง
			เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำ�นาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิด
			เกี่ยวกับการกระทำ�อันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล
			หรือทุจริต
13. 			มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
					ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับ และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต (แล้วแต่กรณี)
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และเป็นไปตามข้อ
กำ�หนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในภาพรวม ดังนี้
1. 			กำ�หนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์การดำ�เนินงาน และควบคุมดูแลให้การดำ�เนินงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
					ต่างๆ และมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำ�หนดไว้
2. 		 ให้ความเห็นชอบ และกำ�หนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี ตลอดจนพิจารณาทบทวนเป็นประจำ�
					ทุกปี พร้อมทัง้ ติดตามดูแลให้มกี ารนำ�กลยุทธ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ โดยผ่านคณะจัดการของบริษัท โดยมอบหมายให้มกี ารประชุม
					เชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารของแต่ละสายงานเพื่อกำ�หนดแผน และให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมี
					การปรับเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และให้คณะจัดการรายงานความคืบหน้าในการประชุม
				คณะกรรมการบริษัท
3. 		พิจารณาแผนการดำ�เนินงานระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำ�ปี งบการเงินรายปีรายงานประจำ�ปี และการดำ�เนินงาน
					อื่นๆ ที่สำ�คัญ
4.				พิจารณาอนุมัติโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยนระบบงาน และโครงสร้างการบริหารงาน
5. พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารเงินของบริษัท
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4. Not being a person related by blood or registration under law in a nature of father, mother, spouse, sibling,
			 and child, including the spouse of a child, of any other director, executive, major shareholder, controlling person or
			 person to be nominated as a director, an executive or a controlling person of the Company or subsidiary company;
5.			Neither being nor having been (A) an auditor from any person as specified in paragraph 2 of this
				Clause or (B) any professional adviser including legal adviser or financial adviser who receives an annual
			Service fee exceeding Baht 2 million from any person as specified in paragraph 2 below.
				The person refers to in paragraph one above of Clause 5, the Company, subsidiary company, associated
				company, major shareholder or controlling person, and not being a substantial shareholder, controlling
				person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, subsidiary company,
				associated,major shareholder or controlling person or partner of the professional adviser (as the case maybe).
				Unless a person in (A) and (B) referred in paragraph one above has ended such status at least two years prior
			to the date of appointment.
6. 		Not being a director appointed as a representative of the Board of Directors, major shareholder or shareholders
				who are related to the major shareholders;
7. Not operate business of the same nature and critically competing with the business of the Company or its
				subsidiaries or not being a substantial partner in partnership or an executive director, employee, staff, salaried
				consultant or holding shares for more than one per cent of total voting shares of other companies having a
				business of the same nature critically competing with the business of the Company or its subsidiaries;
8. Ready to use their discretion independently and, if necessary for the benefit of the Company, ready to oppose the
				actions of the other directors or the management. And not having any other natures which prevent them from
				providing an independent opinion about the company’s operations.
9. 			Being ready to attend the Board of Directors meeting to make any decisions on the Company’s important
				activities.
10.		 Being academically qualified and equipping with proper experiences or are recognized for their high potentialities
				and to be well-known.
11.		 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.
12. 		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.
13. 		Having the other qualification as stipulated in the applicable rule of the Stock Exchange of Thailand and
				the Office of Securities and Exchange Commission as amended (if any).
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Board of Directors:
The authorities and duties of the Board of Directors shall comply with the principles as specified in the
Public Company laws and the related rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, the Stock
Exchange of Thailand. The Board of Directors shall be responsible in overview as follows
1. 		To determine the Company’s direction, policy and strategy in compliance with the relevant rules and
				regulations as well as those which were specified by the resolution of the shareholders’ meeting;
2. To approve and set the vision, mission, strategy and annual business plan including to revise the annual
				business plan together with monitoring the implement of such strategy via the Management Committee and
				assigning the executive of each division to organize the action plan seminar for setting plan and revise
				such action plan which may adjust to be in line with the change of situation and the Management Committee
				shall report the progress to the Board of Directors;
3. To approve the long term business plan, annual budget and business plan, annual financial statement, annual report
				and other significant matters;
4.			To approve the organization chart, adjustment of working system and management structure;
5. To approve the investment policy and financial management policy of the Company;
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6.		 กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณที่ดีที่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน
				พึงปฏิบัติ และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำ�เสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
				จดทะเบียนโดยครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งานการรักษา
				ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน
				และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
7. พิจารณากำ�หนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
8. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปีภายใน 4 เดือนหลังจากวันสิ้นปี โดยกรรมการบริษัททุกท่านควรเข้าประชุมด้วย
			ทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำ�เป็น
9. แต่งตั้งบุคคลทดแทนกรรมการที่ออกก่อนวาระ
10. พิจารณากำ�หนดนโยบายอำ�นาจหน้าที่รวมถึง การแต่งตั้ง ถอดถอน คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้ที่ปฏิบัติงานให้กับ
			คณะกรรมการ
11. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
13. กำ�หนดเกณฑ์วัดผลการดำ�เนินงานบริษัทและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอย่างสม่ำ�เสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กำ�หนด
14. 		 พิจารณาแต่งตั้งถอดถอน กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส รวมทั้งอนุมัติอัตรา
		 เงินเดือนค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณา
		 เสนอแนะ
15. 		ประเมินผลงานของ กรรมการผูจ้ ดั การ แล ะผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณา
		 ติดตาม และเสนอแนะ
16. 		พิจารณาอนุมัติงบเงินเดือน การขึ้นเงินเดือน โบนัสประจำ�ปีและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทโดยภาพรวม
17. 		จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็น
			ไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยรวมถึง การส่งเสริมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
			หน้าที่กรรมการ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
18. 		ดำ�เนินการอื่นใดเพื่อให้บรรลุนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท:
				บริษัทถือเป็นหน้าที่สำ�คัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อรับทราบ
และร่วมกันตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจำ�ทุกเดือน และอาจมีการประชุมวาระ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจำ�เป็น ซึ่งในแต่ละปีบริษัทมีการกำ�หนดตารางการประชุมเอาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในแต่ละการประชุม
บริษัทจะมีการกำ�หนดวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� ทั้งนี้
เลขานุการคณะกรรมการ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทำ�การ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะ
ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
			ในการพิจารณาเรื่องต่างๆประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่
เสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด
				โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำ นวน 12 ครั้ง และประชุมวาระพิเศษจำ�นวน 1 ครั้ง
โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำ�เสมอตลอดปี เมื่อสิ้นสุดการประชุม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์
องค์กร ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทลง
ลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรอง ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด
			รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ
ฝ่ายเลขานุการ บริษัทและกฎหมายและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และพร้อมที่จะให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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6.		 To arrange the Good Corporate Governance and practice of ethics for directors, management officers and
				employees including to regularly revise such policy every year in order to conform with the principle of good
				corporate governance of listed companies which shall be covered the namely matter; human rights, labour,
				sanitation and work security, maintenance, safety, environment, conflict of interest, usage of internal information,
				fraud, corruption, internal control and information disclosure etc.;
7. To fix the anti-corruption policy including to monitoring the implementation of the anti-corruption policy;
8. To hold the annually general shareholders meeting within 4 months after the end of year. Unless there is
				necessary circumstance, all directors have to present in the meeting;
9. To appoint the new director in replacement of the director who resigns before his term;
10.		 To specify policies and duties and also to appoint and/or remove members of any sub-Committees and other
				persons works for the Company as assigned by the Board of Directors;
11. To appoint the auditor as recommended by the Audit Committee and propose to the shareholders’ meeting;
12. To specify scope of works and duties of the President;
13. To specify the Company’ s key performance indicator and regularly monitor the performance of the executives
				to be in accordance with the business plan;
14. To appoint, remove President, Senior Executive Vice President and First Executive Vice President as well as
				approving salary or other remunerations and benefits for the said position as recommended by the Nomination
				and Remuneration Committee;
15. To evaluate the performance of President and Senior Executive as monitored and recommended by the
				Nomination and Remuneration Committee;
16.			To approve the budget, in total, for salary, increase of salary, annual bonus and other interest of the employees;
17. To provide assignment of the company secretary in order to supervise all matters related to the Board of
				Director and to assist the Board of Director and the Company to comply with the relevant laws and regulations
			including to support the relevant course relating to directorship duties and develop the knowledge of
			directors consequently ; and
18.			To execute any action for achieving the Company’s policies, targets and objectives.
The Meeting of Board of Directors:
			One of the important duties for acting as directors is to attend the Board of Directors meeting regularly for the
purpose of acknowledge and mutually deciding in connection with the Company’s business. The Board of Directors
meeting is normally held on a monthly basis, and special meetings may be held additionally as necessary. Each year,
the Company will plan for an advance schedule of the meeting throughout a year. In this regard, clear meeting agendas
are prepared in advance including the agenda to regularly monitor operational performances. The Board’s secretary
circulates the invitation letter together with the meeting agendas and relevant documents at least 5 working days in
advance, so as to allow the Board members to study all information before attending the meeting. Normally, each
meeting lasts about 2 hours.
		 In consideration each agenda, Chairman of the Board of Directors, as Chairman of the meeting, provides
opportunities for directors to express their opinion independently. The resolution of each agenda shall be passed by
a majority vote; provided that one director shall have one vote. The directors shall be prohibited from attending the
meeting and/or voting in the agendas of which they may have interests or benefits. In case of tie vote, the Chairman
of the meeting shall have the casting vote.
			 In 2016, the Board held 12 ordinary meetings and 1 extraordinary meeting, all of which were attended by the
board members regularly throughout the year. Written minutes were produced at the end of the meeting by the secretary to the Board, served by the First Executive Vice President of the Corporate Strategy Division, and submitted
to certify by the Chairman. The certified minute shall be proposed for adopting as the 1st agenda of the next director
meeting. Nevertheless, the directors may express their opinions as well as may ask for amendment the minutes for
more completion and accuracy.
			 The adopted minute and its attachments shall be kept systematically in an electronic form as the Company’s
confidential documents at the office of Company Secretary and Legal Service Department for the benefit of directors’
and stakeholders’ in search, references and ready for examinations.
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		 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนระบบงาน การกำ�หนดขอบเขตงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรก่อน
		
นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท
		
				 6. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
ซึง่ กรรมการตรวจสอบทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Good Corporate
Governance) ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำ�นวน 3 ท่าน โดยมี นายอภิรักษ์ พุ่มกลิ่น ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีกำ�หนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำ�เป็น
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 12 ครั้งและเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร 2 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

โดยในปี 2559 ผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ ดังนี้
		 1. สอบทานและดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
		
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 2. พิจารณารายงานการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติ
		
ตามกฎ ระเบียบของฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน และ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากการ
		
ตรวจสอบ
		 3. พิจารณารายงานงบการเงิน และเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
		 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยพิจารณาทั้งความเป็นอิสระและผลงาน
		
ของผู้สอบบัญชี
		 5. พิจารณา การประเมิน การควบคุม และการติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น และอนุมัติให้นำ�
		
เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
		 6. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรองงบการ
เงินของผูส้ อบบัญชี
7. ประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อหารือ ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัท การประสาน
		
งานและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
		 ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
		 2. ดูแลและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพพิจารณา
			 ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้า
			 หน่วยงานตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ดูแลและสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของแห่งตลาดหลักทรัพย์
		
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. กำ�กับให้มกี ารสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอต่อการป้องกันการคอร์รปั ชัน่
		
ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
		
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม อย่างน้อยปีละครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่
		
กฎหมายกำ�หนด
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		 5. To review the change of operational system business, the scope of work, as well as the restructure of
		
organization before proposing to the Board of Directors; and
		
				 6. To consider any other businesses as assigned by the Board of Directors.
2. Audit Committee
The Audit Committee of the Company was appointed by the Board of Directors. In order to comply with the Good
Corporate Governance, each member is selected from independent director who meets the qualification of the Stock
Exchange of Thailand and the Office of SEC so as to comply with the Good Corporate Governance. Currently the
Committee comprises of 3 members where Mr. Aphirak Pumklin, the First Senior Vice President of the Internal and IT
Audit Department, the head of internal audit unit serves as a secretary to the Committee. The meeting of the Audit
Committee shall be held once a month or more as deemed necessary.
In 2016, the Audit Committed had 12 meetings, in total; including 2 meetings with executives and 4 meetings with
the Company’s auditor; of which each minutes has been reported to the Board of Directors. The attendance details of
the Audit Committee’s members attending the meeting are as follows;

The performances of the Audit Committee in 2016 are as follows:
		 1. To audit and monitor the Company to have an appropriate and sufficient internal control and audit
		
system including the disclosure of information in compliance with related laws and regulations;
		 2. To consider the audited reports regarding each departments, to inspect the performance of the Compliance
		
Department and to monitor the consequences after giving comments;
		 3. To consider the financial statements and investment fund of the Company and its affiliates;
		 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 consider, assess, control and monitor any risk relating to the anti-corruption measure and approve
		
to submit to the Board of Directors for filing with the Private Sector Collective Action Coalition Against
		
Corruption Council; 		
		 6. 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;
7. 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 of the Audit Committee:
1. To consider and review company financial report of the Company to ensure completion, accuracy,
		
adequacy and trustworthy disclosure;
		 2. To monitor and review the appropriation and adequacy of the internal control and internal auditing systems
			 including to consider the independence of the auditing unit as well as to approve the appointment, transfer
			 and dismissal of the Head of Internal and IT Audit Department;
3. To ensure and review the Company’s compliance with the Securities and Exchange laws, and related
		
regulations set by the Stock Exchange of Thailand or laws relating to securities businesses;
4. To regulate the inspection of the internal control system including to consider the assessment of sufficiency
		
of the anti-corruption protection and report to the Board of Directors as deemed appropriated;
5. 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;
6. To review the related transaction or any other transaction that may cause the conflict of interest in
		
order to comply with the rules and regulations prescribed by laws;
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7. จัดทำ�รายงานกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท โดยใน
		
รายงานต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำ� ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำ�นักงาน
		
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
8. ในกรณีพ้นตำ�แหน่งก่อนครบวาระ กรรมการตรวจสอบอาจแจ ง้ เหตุผลไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
		
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 คน ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินการพิจารณาการสรรหา
กรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน และบุคคลทีก่ รรมการมอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน
เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทำ�หน้าที่เป็น
เลขานุการ
โดยในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

				 โดยในปี 2559 ผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้
			 1. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ
						 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 42 เดือน
						 เมษายน 2559
		 2.		 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ปฎิบัติงาน
3. กำ�หนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำ�ปี 2559
4. การสรรหากรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก
5. การพิจารณาจ่ายโบนัสบางส่วนในเดือนธันวาคม 2559
6. การเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง
7. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำ�ปี 2560
8. การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสพนักงานประจำ�ปี 2559 และการปรับเงินเดือนพนักงานประจำ�ปี 2560 ในภาพรวมทั้ง
บริษัทและพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายเงินโบนัสประจำ�ปี 2559 และการปรับเงินเดือนประจำ�ปี 2560
		
		
ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสก่อนเสนอคณะกรรม
		
การบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1. กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง
		
กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ
		
หรือกรณีอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการให้ความเห็นในการแต่งตั้ง
		
ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ของบริษัท ซึ่งหมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสเสนอต่อ
		
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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7. To provide the corporate governance report of the Audit Committee, which shall have detail, at least,
		
according to a minimum standard set by the Stock Exchange of Thailand or the Office of SEC and
		
publicise the said report in the Company’s annual report;
8. In case of ceasing from his position before retirement term, the Audit Committee member may report a
		
reason of those to the Stock Exchange of Thailand and the Office of SEC; and
9. To execute any other actions assigned by the Company’s Board of Directors and also approved by
		
the Audit Committee.
3. Nomination and Remuneration Committee
The Nomination and Remuneration Committee comprise of 3 members. This Committee shall consider the nomination
of independent directors, executive officers including the remuneration of directors, executive officers and employees
as well as other persons worked for the Company as assigned by the Board of Directors according to the Good
Corporate Governance Principle. Executive Vice President of the Human Resource Department serves as secretary
to the Committee.
In 2016, The Nomination and Remuneration Committee had 3 meetings, in total. The attendance details of the
Nomination and Remuneration Committee’s members attending the meeting are as follows;

				 The performances of the Nomination and Remuneration Committee in 2016 are as follows:
					 1. To nominate, select and propose qualified candidates who should be appointed to act as the independent
					 directors in replacement of those who retired by rotation before proposing the same to consideration
					 of the Board of Directors and the shareholder meeting at the annual general meeting of shareholders
					 no. 42 on April 2016;
		 2.		 To consider remuneration to be paid to for the directors of the Company as well as other persons as
						 signed by the Board of Directors;
3. To specify the assessment of the President’s performance for the year 2016;
4. To recruit a new independent director for nomination in replacement of resigned directors;
5. To consider partial payment of bonus paid in December 2016;
6. To consider the retirement of the executive officer;
7. To fix the assessment of key performance indicator of the President for year 2016;
8. To consider the employee bonus payment for 2016 and salary adjustments for 2017 before proposing
		
the same to the Board for approval and evaluate and review performance, bonus payment for 2016,
		
and salary adjustments for 2017 for the senior executives, which shall mean President and First
		
Executive Vice President before proposing to the Board of Directors for approval.
		 Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee:
1. To set policies and regulations regarding the remuneration of the Board of Directors and senior
		
executives, which shall mean the President, Vice President and First Executive Vice President, and to
		
disclose those policies and nomination process thereof in the Company’s annual report;
2. To nominate, recruit, and propose qualified candidates for appointment of the independent directors in
		
replace of the directors who retired by rotation or other reasons for submitting to the consideration of the
		
Board and shareholders as the case may be;
3. To nominate, recruit and propose qualified candidates for appointment of President, as well as advise
		
the Board of Directors on the appointment of other senior executives, which shall mean Vice President
		
and First Executive Vice President, for submitting to the consideration of the Board;
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			 4. กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท กรรมการ
						 อิสระ และกรรมการในชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
						 จากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ
						 รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตลอดจนผลประโยชน์อน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเสนอต่อคณะกรรม
						 การบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 5. ประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การให้ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับ
						 ผลประกอบการของบริษทั ทัง้ นี้ อาจพิจารณาถึงระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
						 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. นำ�เสนอแผนสืบทอดตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผน
				 สืบทอดตำ�แหน่ง (Succession plan) สำ�หรับผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมถึงในตำ�แหน่งที่มีความสำ�คัญต่อธุรกิจ
				 ของบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่างๆ และข้อกำ�หนดกฎหมาย
				 ที่เป็นหลักการเบื้องต้นข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
7. พิจารณากลัน่ กรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย บรรจุ ถอดถอน พนักงาน
		
ในระดับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ซึง่ หมายถึง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
		
อาวุโส
8. พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท
		
พิจารณาอนุมัติ
		 *“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารราย
ที่สี่ทุกรายโดยไม่รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือการเงิน หากตำ�แหน่งนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับผู้บริหารรายที่สี่ สำ�หรับบริษัท
ถือว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีทั้งหมด 5 ราย กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ (1), ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (2) และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นสมาชิกในคณะจัดการ (2)
		 **“ค่าตอบแทนกรรมการ” หมายความรวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมาย
อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบด้วย กรรมการจำ�นวน 4 คน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ทำ�
หน้าที่ดูแลจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน การปฏิบัติงาน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องรวมถึงความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงของบริษทั เป็นต้น โดยมี ดร. เจริญชัย เล็งศิรวิ ฒ
ั น์ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่เป็นกรรมการ และเลขานุการ
โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้

ทัง้ นี้ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง และติดตามการบริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ประจำ�ปี 2559 ซึง่ พบว่าความเสีย่ งในทุกด้าน อยู่ภายใน
กรอบที่กำ�หนดไว้ ดังนี้
(1) ด้านกรอบ นโยบาย และแผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
		
- พิจารณาทบทวน เห็นชอบ และให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของ
			 บริษทั และนโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 19
			 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายด้านการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
			 นำ�เสนอ
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			 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, Vice President and First Executive Vice President as well as other relevant benefits
		
proposed to the Board of Directors for approval;
		 5. To evaluate the performance of the President in order that the President shall be paid the remuneration
		
proper to his/her duties and responsibilities as well as to be in line with the operational performance of
		
the Company. In this regard, the comparable positions in the same business may also be considered.
		
Such evaluation shall be proposed to the Board of Directors for approval;
6. To propose the succession plan for the position of the President to the Board of Directors for
		
approval as well as to ensure that the Company has the succession plan for the position of other senior
		
executives and other position important to the Company’s business which shall consider from the
		
knowledge, skill and appropriation and comply with the laws, the Articles of Association and the good
		
corporate governance principles;
7. To scrutinize and advise the Board of Directors regarding the appointment, relocation, recruitment and
		
dismissal of senior executives; President, 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
5 senior executives, namely the President (1), First Executive Vice President (2) and Executive Vice President who are the
member of Management Committee (2).
** Remuneration for Director shall mean the members of all sub-committees appointed as authorised the power,
duties and responsibilities directly by the Board of Directors.
4. Risk Management Committee
The Risk Management Committee consists of 4 members appointed and authorized by the Board of Directors to
monitor and supervise the management of risks arising from the Company’s business operation; such as, investment risk,
operation risk, legal risk and reputation risk etc., to which Mr. Charoenchai Lengsiriwat, the Executive Vice President
of Risk Management Department served as member and secretary.
In 2016, the Risk Management Committee’s meeting was held a total of 7 meetings. The attendance details of the
Risk Management Committee’s members attending the meeting are as follows;

The meetings has been held for considering and monitoring various risk managements for the year 2016,
and found that the Company’s risks in all aspect were under the scope of specified framework as follows;
(1) Scope, policies and risk management plans consist of the following;
		
- Considered proposals regarding risk management policies for further approval by the Board of Directors,
			 including the Company’s risk management policy and business continuity plan. In this regard, the
			 Board of Directors in its meeting no. 2/2016 on 19th February 2016 has approved the Company’s risk
		
management policies.
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- ประชุมหารือร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมประสานงาน
			 และวางแนวทางในประเด็นสำ�คัญด้านความเสี่ยงและการตรวจสอบของบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกันระหว่างคณะ
			 กรรมการทั้งสองคณะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คณะกรรมการทั้งสองคณะ
			 และทำ�ให้ได้รับทราบความร่วมมืออันดีของการปฏิบัติงานของทั้ง 3 ฝ่ายงานด้านกำ�กับดูแล ได้แก่ ฝ่ายบริหาร
			 ความเสี่ยง ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วย
			 สนับสนุนให้การกำ�กับดูแลเป็นไปอย่างครบถ้วน
(2) ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk)
		 - พิจารณาทบทวน และอนุมตั หิ ลักเกณฑ์ขอบเขตมูลค่าความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน (Investment & Risk Limit)
			 ที่ใช้ควบคุมความเสี่ยงของกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ ซึ่งได้แก่ VaR Limit และ Firm-Wide Fixed Income
			 Issuer Limit ของกองทุน
		 - ติดตามความเสีย่ งด้านการลงทุน (Investment Risk) ภายใต้การบริหารจัดการทัง้ หมดของบริษทั เพือ่ ให้อยู่ในกรอบ
			 ความเสีย่ ง (Risk Limit) ทีก่ �ำ หนดไว้ รวมถึงติดตามผลการทดสอบคุณภาพของตัวแบบจำ�ลองที่ใช้วเิ คราะห์ความเสีย่ ง
			 (Back Test) ซึ่งใช้วิธีทดสอบทั้งแบบ BIS Model และ Kupiec’s Model โดยผลการทดสอบพบว่า Model ที่บริษัท
			 ใช้ในการควบคุมติดตามความเสี่ยงยังมีคุณภาพน่าเชื่อถือเหมาะสมในการใช้วัดค่าความเสี่ยงได้
		 - ติดตามผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกองทุน จากการลงประชามติของชาวอังกฤษขอแยกตัวออกจากสมาชิก
			 สหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตลอดจนเตรียมการรองรับเพื่อ
			 ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และสามารถรักษาผลการดำ�เนินงานของกองทุนต่างๆ ภายใต้การจัดการได้ดว้ ยดี
		 - ติดตามผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของกองทุน จากการลงประชามติของชาวอังกฤษขอแยกตัวออกจากสมาชิก
สหภาพยุโรป (Brexit) ซึง่ บริษทั ได้มกี ารติดตามวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ ง ตลอดจนเตรียมการรองรับเพือ่ ลดผล
			 กระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และสามารถรักษาผลการดำ�เนินงานของกองทุนต่างๆ ภายใต้การจัดการได้ดว้ ยดี
(3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
		
- ติดตามรายงานความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ประจำ�ปี 2559 ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
			 (Workflow) ของสำ�นักงานสาขาเปิดใหม่ของบริษัท พบว่า โดยภาพรวมการปฏิบัติงานตาม Work Flow หลักของ
			 ทุกสาขามีการปฏิบัติงานได้เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
		
- พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) ประจำ�ปี 2559 ซึ่งบริษัทได้
		
ขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (CAC) และเพื่อเป็นการ
			 ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ (Anti-corruption Policy) โดยสรุปผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า โดยภาพ
			 รวมบริษัทมีผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) อยู่ในระดับต่�ำ
		
- ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประจำ�ปี 2559 ซึ่งใช้แนวทางการประเมิน
			 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ COSO ประกอบด้วยความเสี่ยงหลัก 4 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
			 เทคนิค ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
			 ความเสีย่ งจากผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยสามารถแยกเป็นประเด็นความเสีย่ งได้ 10 หัวข้อ ในการประเมินความเสี่ยงพบว่า
			 บริษทั มีความเสีย่ งอยู่ในระดับต่�ำ เนื่องจากมีมาตรการและแนวทางต่างๆ รองรับ เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
			 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
(4) ด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
		
ติดตาม และพิจารณาให้ความเห็น พร้อมทั้งดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการบริหารความ
		
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตลอดปี 2559 ได้แก่
		
- การปรับปรุงแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบริษัทและหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
		
- ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน BCP ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 มี 2 เหตุการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบ
			 ต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ได้แก่ เหตุการณ์ระเบิด-เพลิงไหม้ใน 7 จังหวัดภาคใต้ และ เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีพ่ ม่า
		
- ติดตามรายงานผลการทดสอบ Call Tree / SMS และติดตามการทดสอบแผน BCP (Full Test) ประจำ�ปี 2559
			 ที่ศูนย์ปฏิบัติงานสำ�รอง ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการทดสอบการปฏิบัติงาน
			 ในธุรกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท โดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและตัวแทนสาขาต่างๆ ในภูมิภาคเข้าร่วม
			 ซึ่งผลการทดสอบสามารถดำ�เนินการได้ครบถ้วนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำ หนด
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- Convened between the Risk Management Committee and the Audit Committee for collaboration in
formulating guidelines dealing with crucial issues of mutual concerns, which should confer maximum
benefit to the Company and foster closer relations between the two Committees for the best cooperation
among 3 department relating to supervising tasks, namely Risk Management Department, Internal and
IT Audit Department and Compliance Department.
(2) Investment Risk
		 - Considered and approve specifications for the scope and risk value of Investment and Risk Limit used
			 to control risks in funds being managed by the Company, including specification for VaR Limit and
			 Firm-Wide Fixed Income Issuer Limit for all funds.
		 - Followed up the results of risk control for all investment under the Company’s management to ensure
			 that each of them fall within the specified Risk Limits, including as well as monitor the results of Back
			 Tests using both the BIS and Kupiec’s Models, whereby each of models used by the Company for risk
			 controlling and monitoring are qualified and appropriated for risk level measurement.
		 - Followed up fund performances including the Company’s provident fund performance comparing to the
			 Co-manager’s, the Company’s fund performance for the last 3-month period, the Company’s flagship
		 mutual fund performance comparing to the competitors’.
		 - Kept updating the impact of the Brexit situation on the performance of the funds due to the U.K.
			 resolution to exit from European Union, whereby the Company has followed up, evaluated and
			 analyzed the risks as well as has provide supporting to mitigate the adverse impacts from the said
			 incident and therefore able to well maintain performance of various funds under the Company’s
			 management.
(3) Operational Risk
		
- Monitored Operational Risk reports for the year 2016 in respect to workflow of the Company’s
			 new opening branch office which were found that overall the operations of all branches were
			 complied with the main workflow completely and efficiently.
		
- Considered the risk assessment on the anti-corruption for the year 2016 which the Company has been
			 certified to be the member of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC).
			 In compliance with the Anti-corruption Policy, the risk assessment summarized that the risk assessment
			 on the anti-corruption of the Company was the low level.
		
- Monitored the risk assessment of information technology in the year 2016 which found that the
			 Company complied with the guideline of information technology risk assessment of COSO consisting
			 with 4 factors namely technical risk, security management risk, disaster or emergency situation risk
			 and technical practitioners risk separating into 10 risk issues. From this risk assessment, the risk
			 of Company was in the low level because the Company has completed and efficient measurement
			 and guideline for protection and controlling the risk of the information technology.
(4) Business Continuity Management
		
Monitored, approved and ensured that the company’s business operations are in accordance with existing
		
Business Continuity Management (BCM) Policy throughout the year 2016, which includes the following:
		
- Continuous improved and updated in the company’s Business Continuity Plan, both at the corporate
			 and division levels.
		
- Following up reports on implementation of the BCP plan during August 2016, which had 2 events that
			 could possibly affect the Company’s operations, such as the bombings - conflagration in the 7 southern
			 provinces and the earthquake incident in Myanmar.
		
- Monitor and report the testing result of the Call Tree/SMS and follow up the BCP full test for
			 the year 2016 at the second site located at Metro System Corporation Public Company Limited
			 which was the critical business function of the Company test which all relating employees and
			 representatives of each branch attended. The result of such test was meet all requirements and
			 target completely.
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติโดย
		
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือความเสี่ยงอื่นๆที่
		
มีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของบริษัท
2. พิจารณาเห็นชอบกลยุทธ์ แผนงาน และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
		
ความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงได้อย่างมี
		
ประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมตั นิ โยบาย แนวทาง และเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งของกองทุนและการปฏิบตั งิ าน ให้มปี ระสิทธิภาพ
		
เหมาะสมกับลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำ�เนินการ
4. พิจารณาอนุมัติการกำ�หนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) ของกองทุน และมาตรการในการดำ�เนินการกรณีที่ไม่เป็น
		
ไปตามเพดานความเสี่ยงที่ก�ำ หนด (Corrective Measures)
5. ติดตามการประเมินความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่ก�ำ หนด
6. พิจารณาอนุมัติกรอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำ�หรับ
		
ธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำ�หนดแนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
5. คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee)
คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่เกิน 4 คน ทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลให้บริษัท
ดำ�เนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลที่ดีของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
		 โดยในปี 2559 คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ ชื่อคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หมายเหตุ
เข้าร่วมประชุม
จำ�นวน
รวม
(ครั้ง)
(ครั้ง)
3
3
3/3
1. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
3
3
3/3
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
3
3
3/3
3. นางสาวประภา ปูรณโชติ
ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการดำ�เนินการตาม FATCA นโยบายการต่อต้านทุจริต โครงการเอ็มเอฟซี บรรษัทภิบาล
(MFC CSR) นโยบายในการรับลูกค้าและมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ทบทวนนโยบายด้านการกำ�กับดูแล
กิจการของบริษัท ให้มีความครบถ้วนถูกต้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้น�ำ เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบ
แสดงรายงานข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในระดับแนวหน้า ดังนี้
5.1 ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
			 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้อง
			 ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง และนำ�เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจำ�อย่างน้อย
			 ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในแบบแสดงรายงาน
			 ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปีของบริษัท
5.2 ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
		
เพื่อให้คู่มือที่ ใช้เป็นแนวการปฏิบัติงานของบริษัทมีความเหมาะสม และสามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมี
			 ประสิทธิภาพคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และ
			 จรรยาบรรณที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับสำ�นักงาน ก.ล.ต. ได้กำ�หนดกฎเกณฑ์
			 เพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ขอ้ มูลภายในสำ�หรับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
		 ผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต.
			 กำ�หนด เพือ่ ให้คมู่ อื การปฏิบตั งิ านของบริษทั มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยคลอบคลุม
			 ประเด็นที่สำ�คัญที่พึงมีอย่างครบถ้วน ได้แก่
		
1) จริยธรรมทางธุรกิจ
			 2) มาตรฐานการปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
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Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee:
1. To approve the Company’s risk management policies, including strategy risk, investment risk, operational
		
risks and other risks materially affected to operation of the Company, as well as propose the same to the
		
Board of Directors for approval;
2. To approve strategies, plans and resources for the risk management to be in line with the Company’s risk
		
management policies for the effectiveness of risk analysis, assessment, evaluation and observation the
		
risk management process;
3. To approve policies, guidelines and equipments for the risk management and operation of the funds to
		
be effective and appropriate with nature and size of risks for each Company’s transaction;
4. To approve the specification of Risk Limits for the funds, as well as the corrective measure in case of
		
unexpected case from those limits;
5. To monitor the risk assessment to be within the specified Risk Limits; and
6. To approve a scope of risk assessment regarding new products or the new transactions, including specify
		
solutions for the transactions.
5. Good Corporate Governance Committee
There are not exceeding 4 members in this Committee for supervising the Company to engage its business in
compliance with the good corporate governance principle as stipulated by the Office of SEC and the Stock Exchange
of Thailand in order to create the investors’ trust. The First Executive Vice President of the Corporate Strategy Division
shall serve as secretary to the Committee.
In 2016, the Good Corporate Governance Committee’s meeting was held 3 times in total. The attendance
details of the Good Corporate Governance members attending the meeting are as follows;
No. List of the Good Corporate Governance Committee
Attendance Record
Notes
Attendance
Amount
Total
1. Mr. Chakkrit Parapuntakul
2. Mr. Surabhon Kwunchaithunya
3. Ms. Prapa Puranachote

3
3
3

3
3/3
3
3/3
3
3/3
The meetings has been held for considering the progress on implementation of the Company’s policies,
including FATCA, anti-corruption policy, MFC Corporate Social Responsibilities (MFC CSR), Know Your Customer policy
and risk management policy for anti-money laundering, revising the corporate governance policies of the Company to
be complete and accurate as the good corporate governance principle stipulated by the Stock Exchange of Thailand
and proposing the same to the Board for approval so that the approved policies will become a practical guideline of
the Company and were publicized in the 56-1 form together with provided in the Company’s annual report. Additionally,
the Committee also reviewed all regulation related to the good corporate governance of the Company to ensure that
they are in the same standard with the other leading listed companies, which involved with the following;
5.1 Revision of the Company’s Corporate Governance Policies
			 To revise the Company’s good corporate governance policies currently use to be update and in line
with regulations of related regulators and propose the same to the Board of Directors for approval,
		
at least, once a year, which shall be as a practice guideline of the Company. In this regard, the performance
		
as per the said policies shall be disclosed annually in the 56-1 form and the Company’s annual report.
5.2 Revision of Code of Conduct and Ethics for Operation
			For a purpose of an appropriate and practical guideline of the Company, the Corporate Governance
			 Committee initiated to revise and update the Company’s code of conduct and ethics; as well as to ensure
			 that those are all in line with the new regulations of the Office of SEC, regarding the anti-conflict of
		
interest and the use of insider information for operation of fund managers and other investment-related
			 officers, which covered the following critical topics;
		
1) Business ethics;
			 2) Code of conduct for executives and employees;
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3) จรรยาบรรณการจัดการลงทุน (Code of Ethics)
4) หลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)
5.3 การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
		
บริษัทเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private
			Sector Collective Action Coalition Against Corruption, “CAC”) และได้รับมติรับรองให้เป็นสมาชิกของแนว
			ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
			เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption - CAC) ประจำ�
			ไตรมาสที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้เข้ารับมอบประกาศประกาศนียบัตรรับรองการเป็น
			สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
			ทั้งนี้ บริษัทได้รับการประเมินผล Anti-corruption progress indicator อยู่ในระดับได้รับการรับรอง เนื่องจาก
			บริษัทมีการแสดงให้เห็นถึงการนำ�ไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด
			จากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
			การทุจริต
5.4 การส่งเสริมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท
			คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในเรือ่ งการกำ�กับ
			ดูแลกิจการที่ดี และมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
			คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร
			ด้วยกิจกรรมต่างๆ
		
ในปี 2559 ได้จัดให้มีแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านบรรษัทภิบาลซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้
		
ความเข้าใจเพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1)		กำ�หนดให้บรรจุการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท
2) กำ�หนดให้บรรจุการอบรมหัวข้อเกีย่ วกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เป็นหลักสูตรมาตรฐานของบริษทั และให้ใช้เป็น
			เกณฑ์ในการพิจารณาการเลือ่ นตำ�แหน่งพนักงานของบริษทั ตลอดจนได้จดั ให้มกี ารโครงการอบรม CSR Day 2559
			ในหัวข้อ CSR Engagement ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความ
			เข้าใจตลอดจนปลุกจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำ�งาน (CSR in Process) ภายในองค์กร
			ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์
3) กำ�หนดให้มกี ารสือ่ สารให้พนักงานได้รบั ทราบ กรณีทท่ี างการมีการยกร่างกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และกระตุน้ ให้พนักงานได้มี
		
โอกาสเรียนรูล้ ว่ งหน้าก่อนทีจ่ ะมีกฎเกณฑ์ของทางการออกมาบังคับใช้จริง ซึ่งจะทำ�ให้พนักงานได้มีการเตรียมความ
			พร้อมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่จะออกใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความผิดพลาดในการปฎิบัติ
			งาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทอย่างสม่�ำ เสมอ
4)		ปรับปรุงรายงานประจำ�ปีให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ASEAN CG Scorecard เช่น การเพิ่มนโยบายต่อต้าน
			การคอร์รัปชั่น การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่น ในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการ ได้เพิ่มเติมบทบาทของประธาน
		
กรรมการ และ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการของ
			บริษัท ทบทวนนโยบายดูแลผู้มีส่วนได้เสียประเภทต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น เป็นต้น
5) ได้จัดทำ�รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเป็นรูปเล่มต่างหากจากรายงานประจำ�ปี ซึ่งเป็นรูปแบบ
		
เดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ�อื่นๆ
6) 		ดำ�เนินการให้มกี ารศึกษาปรับปรุงรายงานความยัง่ ยืน(SustainabilityReport) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลมากยิง่ ขึน้
5.5 ผลการประเมินการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559
			5.1 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 42
				 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ซึง่ ในปี 2559 บริษทั มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว หรือ
					89.25 คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์ ในระดับ “ดีมาก”
		
5.2 การประเมินด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
				 ประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
				 ไทย (IOD) ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนที่ 80 - 89 ซึ่งเป็น
				 เกณฑ์ในระดับ “ดีมาก”
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3) Code of ethics for investment management;
4) Code of Ethics of Compliance Officer;
5.3 Certification of membership of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption
			 The Company has set the anti-corruption policy that covers non-bribery for the business interest,
			 not to co-operate or promote any person to engage illegal business or social harm or threaten the country’s
		
security. In this regards, the Company has signed the Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
			 Against Corruption’s Declaration of Intent (“CAC”). Furthermore, the meeting of Private Sector Collective
			 Action Coalition Against Corruption Council for the quarter 4/2015 dated 22 January, 2016 has adopted
			 the Company to be the member of Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption.
			 Additionally, the Company has received a certificate to certify that the Company has completely
			 joined as a member of the CAC on 29th February 2016. In this regard, Company can prove that it
			 complies with CAC which the Audit Committee has examined the sufficiency and completion of all the
			 process, therefore, the Company has been certified to the member and obtained the assessment of the
			 Anti - Corruption Progress Indicator at the CAC accredited level.
5.4 Encouragement of In-house Good Corporate Governance
			 The Corporate Governance Committee focuses on monitoring the compliance with the good corporate
			 governance practice and supporting knowledge and understanding as per the good corporate
			 governance policy, code of conduct and business ethics by communicating with all level of employees
			 within organization through various activities.
		
In 2016, the Company encouraged the corporate culture and corporate governance supporting plan
		
aiming for creating knowledge and understanding about the corporate governance for the effective com
		
pliance through the following activities;
1) Specified a training program on the good corporate governance as one of orientation program for
		
the Company’s new employees;
2) Specified a training program on the good corporate governance as the Company’s standard course
		
which also will be a criteria for employees’ promotion. The Company also organized a training program for
		
CSR Day 2016 project on a topic of CSR Engagement to directors, executives and employees in order
to develop a better understanding and awareness of social responsibility in the process within
organization toward society and environment by a lecturer from Thaipat Institute.
3) Specifying an internal communication with employees via various internal channels regularly for ensuring
		
the acknowledgement of drafts of Company’s new regulations and encouraging a pre-learning of the
		
same before its implementation, resulting in working readiness of employees in compliance with those
		
new regulations for protecting and avoiding any possible operational errors.
4) Improved the Annual Report in accordance with the evaluation criteria of the ASEAN CG Scorecard,
		
such as adding the anti-corruption policy, whistleblowing for corruption, adding role of chairman of the
		
board of directors and diversification in structure of the board of director, adding a criteria for the
		
selection of directors, reviewing a policy for stakeholders in each type.
5) Arranged a separation of the Sustainability Report from the Company’s Annual Report, which is in line
			 with a practice of other leading listed companies.
6) 		Proceeded a study for adjusting the Sustainability Report to be better in accordance with the
		
international guideline.
5.5 The Assessment Result on Good Corporate Governance for 2016
			5.1 The Assessment of the 42nd Annual General Meeting of Shareholders
				 This topic was assessed by the Thai Investor Associations. In 2016, the Company received
				 assessing at level 3 or score at 89.25 points which can be deemed as ‘very good level’.
		
5.2 The Assessment of the Good Corporate Governance Policy
				 This topic was assessed by the Securities Exchange of Thailand and the office of SEC together
				 with the association of Thai Institute of Directors. In 2016, the Company received assessing
			
score at 4-star level, which has a score ranging between 80-89 points and can be deemed as
				 ‘very good level’.
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5.6 พัฒนาการ และ การปฏิบัติต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม
			 บริษทั มุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ โอกาสในการศึกษาและ
			 พัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
		
(ก) การสนับสนุนโครงการด้านวิชาการและการศึกษา
			 - บริษทั ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการวางแผน
				 การเงินให้บรรลุเป้าหมายการเกษียณอายุให้สมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
			 - บริษัทจัดงาน สัมมนาเรื่อง “เทคนิคการขายและกองทุนเด่นเอ็มเอฟซี” และอบรมให้ความรู้เรื่องการลงทุนใน
				 กองทุนรวมให้กบั ธนาคารออมสินและลูกค้าในต่างจังหวัด เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจในการลงทุนในกองทุนรวม
			 - บริษทั จัดอบรมโครงการ CSR Day 2559 ในหัวข้อ CSR Engagement และ หัวข้อ Child Friendly Business
				 แก่ผบู้ ริหาร โดยวิทยากรจากสถาบันไทยพัฒน์ เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจด้าน Corporate Social Responsibility
				 และร่วมกันทำ� Workshop ระดมสมองสร้างแนวทางการทำ� CSR ขององค์กร
		
-		 บริษทั พร้อมพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดดงตาล และค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
			 - บริษทั พร้อมด้วยพนักงานร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กฬี าให้แก่โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
				 อ.เมือง จ.พิษณุโลก		
			 (ข) การสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาศาสนาพุทธ
		
		 ศาสนาพุทธ ได้แก่
		
- การจัดกิจกรรมทอดกฐินประจำ�ปีของบริษทั ณ วัดสุดสวาสดิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ยอดเงินรวม 1,110,000 บาท
		
		 ศาสนาอิสลาม ได้แก่
			 - การบริหารจัดการกองทุนเอ็มเอฟซีอสิ ลามมิกฟันด์ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึง่ บริษทั จะนำ�ไป
				 บริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม
				 (Shariah Committee)
			 (ค) การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม
		
- ผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบของอุปโภคบริโภค ให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
			 - ผู้บริหารและพนักงานร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ริมแม่น้ำ�
				 หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
			 - บริษัทมีการ reorganize การใช้ printer ในองค์กรใช้ brand Konika-Minolta ที่มีฉลากเขียว รับรองว่า
				 สินค้ามีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี Energy Star ที่เป็นมาตรฐานการประหยัดพลังงาน
				 ไฟฟ้าตามมาตรฐาน EPA และลดมลภาวะทางอากาศ รวมถึงยังได้รับการรับรองจาก Blue Angel Mark
				 รางวัลเกี่ยวกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากประเทศเยอรมัน
			 - จัดทำ�โครงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงงานไฟฟ้าภายในสถานประกอบการเพื่อนำ�ผลประหยัดค่า
				 ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในสถาน
				 ประกอบการของบริษัทโดยบริษัทได้ดำ�เนินการตรวจสอบและปรับปรุงสมรรถนะอุปกรณ์ ไฟฟ้าและระบบ
				 ไฟฟ้าของบริษทั พร้อมกันนี้ได้มกี ารติดตัง้ อุปกรณ์โคมไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จำ�นวน 1,767 หลอด
			 - พัฒนาแอพพลิชั่นสำ�หรับการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile
				 Application) ทั้งระบบ Andriod และ IOS นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท
				 ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการสนับสนุนนโยบายลดการใช้กระดาษ และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการ
				 เดินทางด้วย
			 - ปลูกจิตสำ�นึกในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมใช้กระดาษรีไซเคิล โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัด
				 พลังงานภายในบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 1. กำ�หนดขอบเขตและนโยบายการปฏิบัติงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำ�แนะนำ�และดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์กร
		
การกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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5.6 Development and Implementation toward Society and Environment
			 The Company has continually supported a social supported activity in several aspects especially in crease
		
in youth’s potential and their educational opportunities as well as a donation for public purposes
		
continually as follows;
		
(a) Academic and Educational Supported Programs
			 - The Company joined “Financial Planning Project” (Money Matters Need Planning) a financial
				 planning project managed by SET that aims to provide knowledge to provident fund members on
				 financial planning in order to achieve retirement goals.
			 - The Company organized a seminar on “Selling Technique and MFC Fund Highlight” and “How to
				 Invest in Mutual Funds” to provide knowledge on fund investment to Government Savings
				 Bank’s staffs and customers in provincial areas.
			 - The Company organized the CSR Day 2559 project training on “CSR Engagement” to provide
knowledge on Corporate Social Responsibility to Executives and employees.
			
		
- The Company and employees jointly planted a coral at Dongtan Beach and at Phara Maha
				 Chetsadachao Camp, Sattahip District, Chonburi Province.
			 - The Company’s staffs mutually donated educational facilities to the students of Wat Yang School
				 (Mee Mana Vittaya), Ampher Muang, Pitsanuloke Province. 		
			 (b) Religious Supported Programs
		
		 Buddhism supports, including:
		
- Arranged the Company’s annual Kathin ceremony totalling Baht 1,110,000 at Sud-sawaat Temple
				 Ampher Muang, Pitsanuloke Province.
		
		 Islam supports, including:
			 - 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.
			 (c) Social and Environmental Supported Programs
		
		 Buddhism supports, including:
		
- Executive officers and employees jointly donated consumer goods to the Home for Children with
				 Disabilities, Pak-kred;
		
- Gave fish breed for being as food source and promoting as local occupation at the riverside
				 in front of the Wat Phra Si Mahathat Worawihan (Wat Yai), Ampher Muang, Pitsanuloke Province;
			 - Reorganized a printer usage within organization by using brand Konika-Minolta with green
				 label which certified that the products have an environment friendly standard and have the Energy
				 Star, which represented that the product has an electric saving standard in accordance with the EPA
				 standard and reduces pollution. Also, the products have certified by award from Blue Angle Mark
				 Price, an environmental standard from German.
			 - Arranged an energy saving project for a use of electric power within a place of business and
				 bring a saving fee of electric usage to be expenditure in adjusting and developing the effective use
				 of energy within the Company’s place of business. The company has continued to monitor and improve
				 the performance of electrical equipment and power system together with equipped with energy
				 saving bulbs, as LED, of 1,767 units;
			 - Developed the application of unit investment trading and switching (Mobile Application) both on
				 Android and IOS for expanding the service channel to the Company’s customers as well as
				 encouraged the policy of reducing paper and fuel on transportation;
			 - Implanting the awareness of energy saving and paperless through arranging the in-house energy
				 saving program regularly
Scope, Authorities, Duties and Responsibilities of the Good Corporate Governance Committee:
1. To set the scope and policy of good corporate governance of the Company and propose to the Board
		
of Directors;
2. To advise and supervise the operation of the Board of Directors and sub-committee according to the
		
regulations of the relevant regulatory authorities;
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3. กำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ามเกณฑ์ขององค์กรการกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
4. วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำ�แผนปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไป
		
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ขององค์กรการกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
6. ปลูกฝังวัฒนธรรมให้พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กรมีจติ สำ�นึกในเรือ่ งการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี คี วามเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวและให้ความ
		
ร่วมมือร่วมใจในการเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
7. ศึกษาพัฒนาและทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัท
		
ชั้นนำ�ในระดับสากล รวมทั้งโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการ
		
เปลี่ยนแปลงใดๆ เกีย่ วกับข้อบังคับของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
		
ให้มีการพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทให้
		
ดียิ่งขึ้นต่อไป
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางรจิตพร มนะเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมายและ
ผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1. ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมกรรมการ ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ และประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับกำ�หนดจัด
		
ทำ�และเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมี
		
ประสิทธิภาพ
4... ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ำ กับดูแล
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้มกี ารฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
		
หน้าทีข่ องกรรมการใหม่ และการพัฒนาความรูข้ องกรรมการอย่างต่อเนือ่ ง
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับปฐมนิเทศน์เบื้องต้น (Orientation) ในฐานะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ พร้อมรับคำ�ชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการ ระบบควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ โดยมีผู้บริหารที่รับผิดชอบในตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุป
ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการใหม่
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เข้าร่วมในการอบรมหลักสูตร ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่
DCP DAP ACP CGI และ CGE จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจุบันมีกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
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3. To supervise the Management Committee to operate its business in accordance with the good corporate
		
governance principle specified by the related regulatory authorities;
4. To analyze, revise and prepare the improvement plan for current management system to comply with the
		
good corporate governance principle specified by the related regulatory authorities;
5. To examine and monitor the compliance with the Company’s corporate governance practice by each
		
departments within Company;
6. To encourage the employees to recognize, and aware of the good corporate governance principles as well
		
as to cooperate with the Company in order that the Company is able to comply with the good corporate
		
governance principles constantly; and
7. To study, develop and revise good corporate governance practice of the Company by comparing to the
		
practice of leading international companies including the structure, duty and responsibility. In addition, if
		
there are any changes regarding the rules and regulations of the Board of Directors and of the sub
		
committees, the Committee also considers, revises and proposes the suggestion on those changes to
		
the Board of Directors. This is to continually improve for applying in adjustment of the Company’s
		
corporate governance system.
The Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mrs. Rachitporn Manawes, First Executive Vice President of the Corporate
Strategy Division, who graduated from law school and passed the training course relating to company secretary
duties, to serve as the Company Secretary. The duties and responsibilities shall be as follows;
1. To advise the Board of Directors regarding the related laws, rules and regulations;
2. To supervise the Company to comply with the laws, the Company’s Article of Associate, relevant
regulations and good corporate governance principle;
3. To organize the Board of Directors’ meeting, the annual general meeting of shareholders and the
		
extraordinary meeting of shareholders as required by laws and the Company’s Article of Associate,
		
to record and keep the minutes of the said meetings, as well as to monitor the relevant parties to
		
efficiently comply with the said resolutions of those meetings;
4... To supervise the disclosure of information and electronic filing to the relevant regulatory authorities;
5. To liase and communicate with the shareholders and the relevant regulatory authorities;
6. To encourage the new directors to attend the training courses relating to directors’ duties, give information
		
which are useful for rendering their service and develop knowledge of directors consequently; and
7. To act other businesses as assigned by the Board of Directors.
Development of Directors and Executive Officers
Every new director shall attend the orientation as the securities company director and obtain the necessary
information for serving its duties as the Company’s director such as information of the Company’s business, the Company’s
profile, vision, mission and core value including the company culture, organization chart, good corporate governance
policy, internal control. In this regard, the executive in a position of the Company Secretary shall be responsible for
summarizing information required for performing duties as a new director.
The Company’s encourages its directors and senior executives to be knowledgeable and capable individuals by
encouraging directors and senior executives of the company to enroll in training program relating to acting directors
and senior executives such as DCP DAP ACP CGI and CGE organized by the Thai Institute of Directors Association
(IOD) consequently. Currently, there are directors and senior executives who have completed the above programs as
follows:
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ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
4. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
6. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
7.
8.
9.
10.
11.

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
นายนำ�พร ยมนา
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
นายพชร อนันตศิลป์
ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์

12.
13.
14.
15.
16.

นายอมร อัศวานันท์
นางสาวประภา ปูรณโชติ
นายทอมมี่ เตชะอุบล
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
นางพัณณรัชต์ บรรพโต

17. นางรจิตพร มนะเวส

ตำ�แหน่ง

DCP
รุ่นที่

ประธานคณะกรรมการบริษัท
Refresh 1/2008
รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
30/2003
กรรมการ
44/2004
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
116
กรรมการ
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 16 ส.ค. 59)
72/2006
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 25 ม.ค. 59)
221/2016
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 18 มี.ค. 59)
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
148/2011
กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษา
200/2015
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 1 มิ.ย. 59)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
(สายบริหารกองทุน)
CSP
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
4/2003
(สายกลยุทธ์องค์กร)
และเลขานุการบริษัท
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DAP
รุ่นที่

ACP/CGI/CGE
รุ่นที่

5/2003
50/2006

22/2008

66/2007

CGI
14/2016
CGI
8/2015

14/2004
22/2014
40/2005
63/2007

CGE 7/2016
ACP39/2012
-

4/2013
88/2011
46/2005
44/2005

CGI14/2016
CGI13/2016
-

43/2005

EMT
2/2006,
CGE7/2016

No.

Name

Position

DCP
Class no.

1. Dr. Narongchai Akrasanee
2. Dr. Chokchai Aksaranan

Chairman of the Board of Director
Vice Chairman and Chairman of the Audit
Committee
3. Mr. Sadawut Taechaubol
Director and Chairman of
Executive Committee
4. General Lertrat Ratanavanich Director
5. Mr.Surabhon Kwunchaithunya Director, member of Executive Committee
and Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee
6. Mr. Pitsanu Vichitcholchai
Director and member of Executive
Committee
7. Mr. Chatchai Payuhanaveechai Director
8. Mr. Numporn Yommana
Director (since 16 Aug 16)
9. Ms. Chularat Suteethorn
10. Mr. Patchara Anuntasilpa
11. Dr. Vikrom Koompirochana

12.
13.
14.
15.
16.

Mr. Amorn Asvanunt
Ms. Prapa Puranachote
Mr. Tommy Teachaubol
Mr. Pisit Serewiwattana
Mrs. Pannarat Bhanpato

17. Mrs. Rachitporn Manawes

Director (since 25 Jan 16)
Director (since 18 Mar 16)
Independent Director,
Chairman of the Risk Committee, member
of the Audit Committee, and member of
Nomination and
Remuneration Committee
Independent Director
President
Advisor
Director (Until 1 Jun 16)
First Executive Vice President
(Fund Management Division)
First Executive Vice President
(Corporate Strategy Division)
and Company Secretary
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DAP ACP/CGI/CGE
Class no. Class no.

Refresh 1/2008

5/2003
50/2006

22/2008

-

66/2007

30/2003
44/2004

14/2004

CGI
14/2016
CGI
8/2015

-

22/2014

-

116
-

-

CGE 7/2016

72/2006
221/2016
-

40/2005
63/2007

ACP39/2012
-

148/2011
200/2015
-

4/2013
88/2011
46/2005
44/2005

CGI14/2016
CGI13/2016
-

CSP
4/2003

43/2005

EMT
2/2006,
CGE7/2016

โดยในปี 2559 มีกรรมการของบริษัทมีการเข้าร่วมรับการพัฒนาและฝึกอบรม จำ�นวน 6 ราย ดังนี้
ลำ�ดับ
ชือ-สกุล
ตำ�แหน่ง
หลักสูตรการอบรม
่

1. นายสดาวุธ เตชะอุบล
2.
3.
4.
5.

6.
7.

กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 14/2016 organized by โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายพิษณุ วิชิตชลชัย กรรมการ และกรรมการบริหาร
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2016 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายนำ�พร ยมนา
กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 16 ส.ค.59) - Corporate Governance for Excutives (CGE),
รุ่นที่ 7/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
นายพชร อนันตศิลป์ กรรมการ (ดำ�รงตำ�แหน่งตัง้ แต่ 18 มี.ค. 59) - Director Certificate Program (DCP) รุ่น221/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 39/2016 โดยสมาคม
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และ ประธานคณะกรรมการบริหารความ - Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2016
เสี่ยง
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ
- Corporate Governance for Capital Market		
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายทอมมี่ เตชะอุบล ที่ปรึกษา
- Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment)
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self Assessment) ประจำ�ปี 2559 จากแบบฟอร์มของตลาด หลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านเป็น ดังนี้
- ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.69 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการประชุมคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.83 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการทำ�หน้าท ีข่ องคณะกรรมการ ได้คะแนน 3.65 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ ได้คะแนน 3.93 จากคะแนนเต็ม 4
- ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร ได้คะแนน 3.86 จากคะแนนเต็ม 4
ส่วนที่ 3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อควบคุมให้การดำ�เนินงานทุกด้าน
ไม่วา่ จะเป็นด้านบุคลากร กระบวนการดำ�เนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กร
		 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำ�หนดไว้ มีดังนี้
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำ เนินการประเมินระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำ�คัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
การรายงานทางการเงิน
		 1. มีการรายงานผลการดำ�เนินงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจำ�
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับฝ่ายจัดการผู้สอบบัญชีและผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยี
		 สารสนเทศ ทำ�การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลหรือรายงานทางการเงินอื่นๆ ให้มีความถูกต้องและเพียงพอก่อน
		 เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน

ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี

114

2559

In 2016, there are 6 directors of the Company attending program for developing and training skills as per the
following list;
No. Name
Position
Training Course
1. Mr. Sadawut Taechaubol

Director and Chairman of
Executive Committee

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) class 14/2559 organized by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
2. Mr. Pitsanu Vichitcholchai Director and member of Executive - Role of the Chairman Program class 39/2559 organized by
Committee
Thai Institute of Directors Association (IOD)
3. Mr. Numporn Yommana Director (since 16 Aug 16)
- Corporate Governance for Excutives Program (CGE),
class 7/2016 organized by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
4. Mr. Patchara Anuntasilpa Director (since 18 Mar 16)
- Director Certificate Program (DCP) class 221/2559 organized
by Thai Institute of Directors Association Institute (IOD)
5. Dr. Vikrom Koompirochana Independent Director,
- Role of the Chairman Program class 39/2559 organized by
Chairman of the Risk Committee, Thai Institute of Directors (IOD)
member of the Audit Committee, - Advance Audit Committee Program class 23/2559 organized
and member of Nomination and
by Thai Institute of Directors Association (IOD)
Remuneration Committee
6. Ms. Prapa Puranachote President
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) class14/2559 organized by Thai Institute of Directors
Association (IOD)
7. Mr. Tommy Teachaubol Advisor
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) class 13/2559 organized by Thai Institute of Directors
Association (IOD)

The Director responsibilities include:
To Propose the Self Assessment for 2016 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 3.83 out of 4;
- Role and responsibilities of the Board of Directors was scored 3.69 out of 4;
- The Board of Directors meeting was scored 3.83 out of 4;
- Performance of the Board of Directors was scored 3.65 out of 4;
- Relationship with the management committee was scored 3.93 out of 4; and
- Self-development of Directors and executives’ improvement was scored 3.86 out of 4.
Part 3 Internal Control and Risk Management
The Company recognizes the important role of the internal control and risk management system in
supervising all aspects of works, including human resource, operation and information technology to be effective, lawful,
in line with goals, and reducing risk or losses that may occur from internal and external factors.
The practice procedures regarding the internal control and risk management as stipulated by the Company
are as follows;
Internal Control
The Board of Directors represented by Audit Committee evaluated the internal control system of the Company in
5 material aspects; organization and environment, risk management, executive management control, information and
communication system including monitoring system.
Financial Report
1. Providing the financial performance report to the Board of Directors, Executive Committee and Audit
		
Committee regularly;
2. The Audit Committee together with the Management Committee, the auditor and the Senior Vice President
		
of the Internal and IT Audit Department shall jointly verify the interim financial statement or other financial
		
report to be true and accurate before publishing to the public;
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3. คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยผลการสอบทานรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
และการจัดการความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำ�ปี
การบริหารความเสี่ยง
1. จัดให้มโี ครงสร้างองค์กรทีม่ กี ารแบ่งแยกงานและหน้าทีอ่ ย่างเหมาะสม ไม่ขน้ึ อยูก่ บั ฝ่ายงานใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ โดย
		
แบ่งงานของบริษัทออกเป็น 6 สายงานหลัก ได้แก่ สายกลยุทธ์องค์กร สายการขายและการตลาด สายการกองทุน
		
สำ�รองเลี้ยงชีพ สายพัฒนาธุรกิจ สายบริหารกองทุน สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป ทั้งนี้ จะมีหน่วยงานกลาง
		
ที่ดูแลในด้านการควบคุมภายใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายกำ�กับ
		
ดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีระบบสอบทานและถ่วงดุล (Check and Balance)
		
ที่เหมาะสม
2. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุม ดูแล และติดตามความเสี่ยงทุกด้านของบริษัทและกองทุนภายใต้การ
		
บริหารจัดการ กำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง กำ�หนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) อนุมัติเครื่องมือ
		
การบริหารความเสี่ยงของกองทุนและการปฏิบัติงาน รวมถึงกำ�หนดกรอบการประเมินความเสี่ยงของการออกกองทุน
		
หรือธุรกรรมใหม่ พร้อมกำ�หนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรมใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินและ
		
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีคณะทำ�งานเพื่อพิจารณา
		
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นผู้นำ�เสนอเพื่อพิจารณาก่อน
		
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีคณะกรรมการนโยบายการลงทุน (Investment Policy Committee) ทำ�หน้าที่พิจารณากำ�หนดนโยบาย กลยุทธ์
		
การลงทุนในภาพรวม และแนวทางหรือทิศทางในการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในการ
		
บริหารกองทุนต่างๆ
4. จัดทำ�ขัน้ ตอนการทำ�งาน (Work Flow) และคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน (Work Manual) ซึง่ มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั อย่าง สม่�ำ เสมอ
		
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ านต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกขัน้ ตอน
5. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอยู่เสมอ
6. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้ จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย
		
ข้อกำ�หนด และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบ
		
ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องและนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง
7. มีการวางมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจอันเกิดจากการชะงักงันของธุรกิจที่ไม่สามารถ
		
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น การสูญเสียทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนสำ�คัญ หรือพนักงานในคราวละ
		
จำ�นวนมากๆ พร้อมๆ กัน เนื่องจากพนักงานยกทีมลาออก หรือเกิดอุบัติเหตุไว้ดังนี้
		
7.1 มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการทำ�งานที่ดี การให้ค่าตอบแทนที่จูงใจและสวัสดิการที่ดี การปลูกฝังคุณธรรม
			 ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย การสร้างจิตสำ�นึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมและ
			 พัฒนาการทำ�งานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งการโยกย้ายสับเปลี่ยนพนักงานเพื่อให้เรียน
			 รู้งานหลายๆ ด้านและพร้อมที่จะทำ�งานทดแทนกันได้
		
7.2 บริษทั ได้วางกฎระเบียบในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการลาออกไว้วา่ หากพนักงานประสงค์จะลาออกจะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ
			 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หากพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีบ่ ริษทั ได้ก�ำ หนดไว้ บริษทั อาจพิจารณาไม่จา่ ย
			 เงินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพในส่วนทีบ่ ริษทั สมทบให้กบั พนักงาน
		
7.3 ในกรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งต้องมีการเดินทางไกล บริษัทจะกระจายพนักงานที่อยู่ในส่วนงานเดียวกัน
			 ให้อยู่ในเที่ยวการเดินทางที่ต่างกันหรือพาหนะคนละคันเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง
		
7.4 ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น บริษัทมีมาตรการแก้ปัญหา ดังนี ้
			 1) บริษทั จะโยกย้ายพนักงานที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นมาทำ�งานที่จำ�เป็นและเร่งด่วนแทนพนักงาน
			
เดิมโดยทันที
			 2) บริษทั จะรับพนักงานใหม่แทนพนักงานเดิมอย่างเร่งด่วน โดยการสรรหาจากใบสมัครเดิมที่บริษัทมีอยู่หรือ
		
ผ่านบริษัทจัดหางาน หรือลงประกาศรับสมัคร;
			 3) งานใดที่บริษัทไม่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการเอง เนือ่ งจากมิได้มกี ารกำ�หนดไว้ในประกาศทีเ่ กีย่ วข้องว่าเป็นหน้าที่
			
ของบริษัทจัดการ บริษัทก็จะพิจารณาจัดจ้างบุคคลภายนอกให้ด�ำ เนินการแทน
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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;
2. Controlling, monitoring and observing by the Audit Committee for various aspects of Company and Fund
		
under its management, including specification of risk management policy, specification of Risk Limit, approval
		
of risk managing equipment of the Company’s funds and operation, including a scope of risk assessment
		
regarding issuance of new products or the new transactions, as well as specification of solutions for
		
possible risks of new transactions including to risk assessment and management on money laundering or
		
financial supporting to terrorism. In this matter, the Company set the working team to consider the risk
		
factor of money laundering and financial supporting to terrorism prior to report to the Board of Directors;
3. Establishing the Investment Policy Committee to be obliged to consider and set the policies, overall
		
investment strategies and guideline or direction of investing in various instrument to be proper for fund
		
management;
4. Preparing the work flow and work manual which always update regularly. This is to ensure that all operation
		
shall be accurate and meet all requirements;
5. Reviewing, improving and developing all working systems to be regularly efficient and convenient for
		
working;
6. Training the employees to have proper knowledge and skill for their works assigned as well as organizing
		
courses relating to laws, regulations and related ethics for the employees for their correct application of
		
knowledge, understanding and acknowledgement of related regulations;
7. Setting the following measures of business continuity management for supporting risk of business recession
		
caused by unforeseen event, such as loss of human resource whether the key executive officer or many
		
employees at the same time either by resigning of employees as a team or by accident;
		
7.1 Focusing on creating good working environment, such as arranging motivational salary and good welfare,
			 cultivating moral, honesty, discipline as well as establishing the awareness and positive attitude
			 towards organization, customers and colleagues including promoting and developing teamwork spirit,
			 assisting each other and also rotating the employees for expanding their skill in various aspect
			 and for replacement each other;
		
7.2 The Company laid down the rules of resigning that any employee, who desires to resign, shall inform
			 the Company at least one month in advance. In case where the employee does not comply with this rule,
			 the Company would consider not paying the contribution of provident fund in part of the Company
			 to such employee;
		
7.3 In order to risk diversification, in case where the Company holds any activity which needs to travel,
			 the Company shall distribute the employees who are in the same department by allocating them to
			 travel in different trip or vehicle;
		
7.4 In case where there is any problem, the Company shall have the resolution procedure as follows;
			 1) The Company shall rotate the experienced employee from other department to work in replacement
			
of the vacated employee;
			 2) The Company shall urgently recruit the new employee in replacement of the vacant position by
			
selecting from the existing application or recruitment companies or publishing recruiting
			
announcement;
			 3) The Company may hire the outsource service provider to do any work for it; provided that such work
			
is not necessary to operate by the Company itself as not stipulated in the relevant regulation of
			
management company;
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8. มีการกำ�หนดกฎ ระเบียบ วินยั ข้อบังคับให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิ เพือ่ ให้การทำ�งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เกิด
การทุจริตอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยได้จดั ทำ�เป็นคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (Compliance Manual) และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำ�งานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
9. จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งหน้าที่
ในการควบคุมภายในของบริษัทออกจากฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานและฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างชัดเจน
10. มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาของระบบคอมพิวเตอร์โดยบริษัทได้กำ�หนดนโยบายรักษาความปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศ ดังนี ้
10.1 การแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ (Segregation of Duties)
10.2 การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security)
10.3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)
10.4 การควบคุมการพัฒนา หร อื แก้ไขเปลีย่ นแปลงระบบงานคอมพ วิ เตอร์ (Change Management)
10.5 การสำ�รองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณีฉกุ เฉิน (Backup and IT Continuity Plan)
10.6 การควบคุมการปฏิบัติงานประจำ�ด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)
10.7 การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)
11. จัดทำ�แผนป้องกันและระงับอุบัติภัยสำ�หรับทุกหน่วยงานของบริษัท
12. จัดทำ�แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan) สำ�หรับบริษทั และทุกหน่วยงานในบริษทั

การตรวจสอบความเสี่ยง
1. มีคณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน มีการรายงานทางการเงิน ดูแล
การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทัง้ การเปิดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. มีฝา่ ยตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกำ�กับดูแลปฏิบัติงาน และฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำ�หน้าที่
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า การปฏิบัติการกองทุน บัญชีและการเงิน ระบบ
คอมพิวเตอร์ การบริหารงาน การลงทุนและการดำ�เนินงานของบริษัทโดยรวมอย่างสม่�ำ เสมอ โดยควบคุมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับที่ก�ำ หนดทั้งของหน่วยงานราชการและของบริษัท ตลอดจนดำ�เนินการประเมิน/วัดความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ นำ�
เสนอแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจขึน้ พร้อมทัง้ พัฒนาระบบงานเพือ่ ส่งสัญญาณเตือน (Early warning system)
กรณีที่ความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจะมีการจัดทำ�รายงานการประเมินความเสี่ยงทั้งระดับบริษัทและระดับกองทุน เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอ รวมถึงฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะทำ�การรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อบริษัทและกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ�แผนการตรวจสอบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ และมีการจัดทำ�ผลการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่นในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงจากผลการตรวจสอบทุกปีโดยรายงานตามสายการบังคับบัญชา
ส่วนที่ 4 จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทได้จัดทำ�ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน คู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ และกฎระเบียบการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของพนักงาน นอกเหนือจากคู่มือที่จัดทำ�โดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ซึ่งได้แก่ จรรยาบรรณการจัดการลงทุนและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการจัดการลงทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ
จรรยาบรรณและหลักปฏิบัติวิชาชีพการวิเคราะห์ และการจัดการลงทุนของสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้พนักงานบริษัทยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอด
จนสาธารณชนและสังคม โดยผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกคนได้ลงนามรับทราบและตกลงทีจ่ ะถือปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ� รวมทั้งได้มีการ
กำ�หนดบทลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำ หนดมาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือตลอด
เวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ดี 10 ประการ ได้แก่
(1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ในการปฏิบัติงานพนักงาน ต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี พนักงานทุกคนต้องยึดหลัก
		
ความสำ�คัญและประโยชน์อันสูงสุดของกองทุนและลูกค้าพร้อมๆ กับผลประโยชน์ของบริษัท
(2) ทักษะ ความระมัดระวังรอบคอบ และความขยันหมั่นเพียร (Skill, care a nd diligence) พนักงานทุกคนต้องใช้
			 วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน ลูกค้าและสังคม
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8. Avoiding any fraud which may cause the damage to the Company, the Company has stipulated regulations,
discipline and rules by preparing in form of the Compliance Manual and related work rule for the executive
officers and employees to acknowledge and practice;
9. The Risk Management Department was especially set to monitor and supervise the risk management to the
Company. This department was clearly segregated its duties of internal control from the Compliance
Department and Internal and IT Audit Department;
10. Protecting and resolving the problems of computer system, the Company specified the measure as security
policies for information as follows;
10.1 Segregation of duties;
10.2 Physical security;
10.3 Information and network security;
10.4 Change management;
10.5 Backup and IT continuity plan;
10.6 Computer operation management;
10.7 IT outsourcing management
11. Preparing the accidental protection and suspension plan for every Company’s unit;
12. Preparing the Business Continuity Plan for the Company and its all unit

The Risk Based Audit
1. The Audit Committee is obliged to verify the internal audit and controlling system, prepare financial report,
supervise and monitor all operation to comply with rules and regulations as well as disclosing the related transaction
or any conflict of interest transaction.
2. The Internal and IT Audit Department, the Compliance Department and the Risk Management Department
shall be obliged to audit and verify the operation in various aspects such as customer service, fund operation, account
and finance, computer system, management, investment and overall operation of the Company regularly. They also
control all operation to comply with rules and regulations as specified either by relevant government agencies or the
Company as well as assessing risk of all departments and propose the guideline of managing and protecting risk which
may occur, including the development of early warning system. In case where the risk may incline, they shall prepare
the risk assessment report both for the Company level and the fund level and propose to the Audit Committee and
relevant parties. Furthermore the Internal and IT Audit Department shall propose the auditing report to the President
and also the Audit Committee as soon as there is any situation which may damage to the Company or the fund under
its management.
In addition, the Company has prepared the plan for internal audit and implement of anti-corruption policy which deems
as the integral part of each department audit plan and annulally prepare the report of corruption risk assessment of
each division.
Part 4 Business Code of Conduct
The Company has issued working rules, a Compliance Manual and Code of Conduct for Securities business,
and regulations on employee’s securities trading in addition to the handbooks published by associations related
with securities businesses, such as the Investment Management Code and Professional Standard stipulated by the
Association of Investment Management Companies, and the Code and Principles for Professional Analysts and
Investment Management stipulated by the Securities Analysts Association. All of these are guidelines urging employees
to conduct their duties with honestly integrity and equitable to the Company, all stakeholders, the public and society.
The Company’s executives and concerned employees have signed in acknowledgement and agreed to comply with
these guidelines. Regular communication between Company and the employees has taken place to monitor compliance. In
addition, the disciplinary punishment has set in case of any infringement or violation to those guidelines is appeared.
In this regard, the Company has defined 10 standard guidelines for executives and employees to comply
therewith at all times while performing duties as follows:
(1) Integrity: Employees shall perform their duties based upon honesty, good-faith, morality, equitable
treatment to all parties, legally and good moral judgment. All employees shall always consider the
		
importance and best benefit of funds together with its customers and the Company.
(2) Skill, Care and Diligence: Employees will exercise their discretion carefully and reasonably for the best benefits
			 to the fund, customers, and society.
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(3) หลักปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจ (Market practice) พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่ง
		
รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (Information about customers) ในการให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
				 ลูกค้าที่ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อทราบถึงสถานภาพและวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถให้ค�ำ แนะนำ�ใน
				 บริการแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และต้องรักษาความลับของลูกค้า
(5) ข้อมูลสำ�หรับลูกค้า (Information for customers) ในการตัดสินใจลงทุน ให้คำ�แนะนำ�หรือกระทำ�การใดๆ เพื่อ
			 ประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน เหมาะสม ทันเวลาและเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย นอกจากนี้
			 บริษัทจะต้องให้มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการกระทำ�ใดๆ ว่ามี
			 ความชัดเจน และโปร่งใส
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest) ในการดำ�เนินการใดๆ ของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการไม่
			 ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีพฤติการณ์ให้สงสัยได้วา่ จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากจะ
			 เกิดขึ้นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริษัทจะยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลโดยเคร่งครัด
(7) การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของลูกค้า (Customer assets) ในกรณีทต่ี อ้ งจัดเก็บทรัพย์สนิ ของลูกค้า บริษทั จะจัดเก็บรักษา
ทรัพย์สินไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการแยกทรัพย์สิน
ของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของบริษัท โดยสามารถระบุทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าแต่ละราย มีการแบ่งแยกหน้าที่
อย่างชัดเจนระหว่างผู้บันทึกข้อมูลกับผู้จัดเก็บรักษา และมีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องอย่างสม่�ำ เสมอ
(8) เงินทุน (Financial resources) บริษัทในฐานะบริษัทจัดการลงทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำ�รงสภาพ
		 คล่องทางการเงินของกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรับความเสี่ยงที่
		 อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุน และไม่ก่อภาระผูกพันใดๆ แก่กองทุน
			 สำ�หรับการบริหารเงินทุนของบริษัทบริษัทจะต้องดำ�รงสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอที่จะรับภาระผูกพันจาก
			 การดำ�เนินธุรกิจ การลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีเงินทุนและการบริหารเงินทุนที่ดี
(9) การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน (Internal organization) บริษัทมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการ
บริหารงานภายในของบริษัทที่ดี มีการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้อง
			 จัดให้มีการฝึกอบรมและการกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ก�ำ หนดไว้
(10) ความสัมพันธ์กบั องค์กรกำ�กับด แู ล (Relations with regulators) บริษทั ให้ความร่วมมือต่อองค์กรกำ�กับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
		
และในกรณีที่คาดว่าจะต้องมีการเปิดเผยหรือชี้แจงใดๆ บริษัทจะรายงานต่อองค์กรกำ�กับดูแลในทันที
			 หลักการดังกล่าวข้างต้นได้ก�ำ หนดไว้ส�ำ หรับพนักงานของบริษทั ทุกคน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ
			 รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พนักงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการนี้รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยองค์กร
			 กำ�กับดูแล เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
			 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น
		
นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดหลักจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงาน (Code of Ethics of Compliance Officer)
			 ไว้ดังนี้
			 (1) ต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร
					 เต็มความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
			 (2) ต้องมีความจงรักภักดีต่อบริษัท แต่จะไม่กระทำ�ผิดกฎหมายหรือปฏิบัติตนผิดศีลธรรมอันดี
			 (3) ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�หรือกิจกรรมใดๆ อันจะนำ�ไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของบริษัท
		 (4) ต้องไม่กระทำ�การใดๆ อันนำ�ไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับกองทุน ลูกค้าและหรือ
					 บริษัท อันอาจนำ�ไปสู่ความมีอคติ ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมได้
			 (5) ต้องไม่รับสิ่งของมีค่า หรือผลประโยชน์ใดๆ จากเพื่อนพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าหรือคู่สัญญา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
					 การใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือทำ�ให้ความเป็นอิสระเที่ยงธรรมลดน้อยลง
			 (6) ต้องรักษาความลับของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัทที่ล่วงรู้จากการทำ�งานในหน้าที่ และไม่นำ�ความลับไปหา
					 ประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกระทำ�การใดอันเป็นการขัดผลประโยชน์ของกองทุนลูกค้าและ/หรือ
					 บริษัท หรือขัดต่อกฎหมาย
			 (7) ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่มีนัยสำ�คัญจากการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการไม่รายงาน
					 ข้อมูลนี้จะมีผลต่อการดำ�เนินงานของกองทุน ลูกค้าและหรือบริษัท หรือเป็นการปกปิดการกระทำ�ผิดกฎหมาย
			 (8) ต้องใฝห่ าความรูแ้ ละปรับปรุงวิธกี ารทำ�งานของตนให้มคี วามเชีย่ วชาญ มีประสิทธิภาพ และมีคณุ ภาพอย่างสม่�ำ เสมอ
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(3) Market Practice: Employees shall conduct their duties according to acceptable standards including
regulations, criteria or relevant standards.
(4) Information about Customers: Employees shall have complete and adequate information about the
				 customers in order to gain a clear understanding of the situation and objectives of the customer and
				 to provide appropriate advice about different type of services. Also, the employees shall keep confidential
				 to the customer’s information.
(5) Information for Customers: For benefits of the Customer, the Company shall have complete, proper,
		
timely and equal information before deciding to invest, offering advice, or acting on the customer’s behalf.
		
Furthermore, the Company shall maintain data and relevant documents as evidence to support
		
its transaction to be done clearly and transparently.
(6) Conflicts of Interest: Any action by the Company shall not cause conflicts of interest, or any events
		
that may be cause conflicts of interest. In the event of unavoidable situation, the Company will strictly
		
comply with the principle of information disclosure.
(7) Customer Assets: If the customer’s assets need to be maintained, the Company shall store the assets in
		
a safe place with adequate internal control systems. The customers’ assets shall be separated from
			 those of the Company and each of them shall be able to be specified. The duties of data recorder and
			 keeper shall be separated clearly and shall be checked regularly for completeness and accuracy.
(8) Financial Resources: As an asset management company, the Company shall be responsible for maintaining
			 the financial liquidity of the funds under its management to be at an adequate level against the possible
				 risks that may occur as a result of investment, as well as shall refrain from creating any encumbrances
				 on the fund.
			 The Company’s capital management shall be maintained adequately liquidity so as to cope with its
			 business encumbrances, investment, and possible risk. The Company shall provide a sufficient amount
			 of capital and capable fund management.
		
(9) Internal organization and control: The Company has set a policy in good management and internal control of the
				 organization, equipped with proper document keeping system and clear designation of duties. Moreover,
				 it has organized training session for its employees and monitoring all performing duty to compliance
				 with set rules and regulations.
		 (10) Relations with Regulators: The Company shall cooperate with all regulators. If any disclosures or explanations
					 are expected, the Company will report such information to regulators immediately.
		
		 The aforementioned principle is applicable to each employee during the performance of their assigned
responsibilities. Employees shall follow all of the said principles as well as rules and regulations set by regulatory
bodies, such as the Office of Securities Exchange Commission, Bank of Thailand, Securities Exchange of Thailand,
Anti-Money Laundering Office, and other related professional associations.
		 Moreover, the Company established a Code of Ethics for Compliance Officers as follows:
			 (1) Be honest and trustworthy, free from individual bias, and working diligently, at their fullest capacity and
					 with responsibility;
			 (2) Be loyal to the Company and must not commit illegal or immoral acts;
			 (3) Not engage in any action or activity that may damage the Company’s reputation;
		 (4) Refrain from involvement in any activities that may lead to a conflict of interest with the fund, customers,
					 or the Company, which may lead to prejudice or inability to perform duties with independence and fairness;
			 (5) Not accept valuables or any forms of benefit from colleagues, customers, business partners or contract
					 parties, which might affect their discretion and decisions, or limit their freedom or fair judgment;
			 (6) Keep confidential on information related to the Fund, customers, and/or the Company that received from
					 performing their duties and shall not seek benefit for themselves or others, or act in a way that against
					 the interest of the fund, customers and/or the Company including the laws;
			 (7) Immediately report significant fact derived from performing duties to their superiors, especially if failure
					 to do so, the result will affect the operations of the fund, customers or the Company, or is concealing
					 illegal actions; and
			 (8) Always seek additional knowledge and improve their performance in order to gain expertise, efficiency,
					 and quality.
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ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 บริษัทให้ความสำ�คัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้
มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องมีการควบคุม และ กำ�หนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน
และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีสาระสำ�คัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัท นอกจากนั้น ยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำ หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
		 ข้อมูลของบริษัท
		 ข้อมูลทีบ่ ริษทั กำ�หนดให้เปิดเผยเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ รับทราบ และสามารถนำ�มาใช้พจิ ารณา วิเคราะห์และประเมิน
ผลการดำ�เนินกิจการของบริษัทได้อย่างถี่ถ้วน มีดังนี้
		 1. ข้อมูลทางการเงิน
			 - งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน โดยมีรายละเอียดตามมาตรฐานบัญชี
				 ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 - คำ�อธิบายเชิงวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
		 2. ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
			 - ข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
				 กำ�หนดให้เปิดเผย เช่น การเปิดเผยส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหาร การได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่ง
				 สินทรัพย์ รายการระหว่างกันของบริษทั บริษัทในเครือ นิติบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โครงสร้างการถือหุ้น
				 องค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร
				 ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
			 - ข้อมลู ผลการดำ�เน นิ งานด้านอืน่ ๆ เช่น การระดมเงิน การบร หิ ารจัดการกองทุน ผลการดำ�เน นิ งานของกองทุน ฯลฯ
				 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการออม
			 - ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ควรรับรู้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำ คัญในองค์กร จริยธรรมใน
				 การดำ�เนินธุรกิจ เป็นต้น
		 การเปิดเผยข้อมูล
		 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท ผลการ
		 ดำ�เนินงาน รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ รายงานประจำ�ปี และบทความต่างๆ เผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
		 กลุ่มต่างๆ โดยจัดทำ�เป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสื่อต่างๆ ดังนี้
		 1. ระบบสือ่ สารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal) และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
			 ตลาดหลักทรัพย์
		 2. หนังสือรายงานประจำ�ปี
		 3. เว็บไซต์ : www.mfcfund.com
		 4. Contact Center : 0-2649-2000 กด 0
		 5. บริการเอ็มเอฟซี ออนไลน์ (MFC SMART Trade)
		 6. ศูนย์บริการผู้ถือหุ้น MFC : 0-2649-2130-33
		 7. หนังสือพิมพ์
		 8. จดหมายข่าวรายไตรมาส
		 9. การจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
		 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
		 บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งผลประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเป็นสำ�คัญ
		 บริษัทยังให้ความสำ�คัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อควบคุมให้การดำ�เนินงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติ
งาน การสื่อสาร และระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมการควบคุมภายในระดับบริหาร เช่น อำ�นาจการอนุมัติของผู้บริหาร การควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานภายในบริษัทและการดูแลทรัพย์สิน และการควบคุมภายในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการเงินของบริษัท รวมทั้งมีหน่วยงานที่ท�ำ
หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่
วางไว้ โดยมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบและมีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำ�หนดและประเมินความ
เสี่ยงของกิจการ กำ�หนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำ�เนินงานของบริษัท และจัดให้
มีระบบเตือนภัยรายการผิดปกติล่วงหน้า โดยหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในเรื่องการ
ร า ย ง า น ป ร ะ จำ � ปี
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Part 5 Information Disclosure and Transparency
		 The Company has paid its attention to the importance of information disclosure because this issue would
affect to investors’ and stakeholders’ decision. Therefore, there should be a measure in controlling and monitoring
a disclosure process of information, both financial and non-financial, to be revealed either in Thai and English with accuracy,
sufficiency, reliability and timeliness via the ‘SET Community Portal system’ of the Stock Exchange of Thailand and the
Company’s website. In addition, the investor relationship unit has also been set up to be responsible for communicating
equitably and fairly with institute investors, shareholders, analysts and other relevant governmental enterprises.
		 The Company’s Information
		 The information, which the Company discloses to its stakeholders for their acknowledgment so that they are
able to consider, analyze and evaluated the Company’s performance cautiously, shall be as follows;
		 1. Financial Information
			 - Financial statement comprising of financial status information and performance having detail as stipulated in
			
accordance with the accounting standard, the rule of the Stock Exchange of Thailand or the Office
				 of SEC;
			 - The analytical explanation regarding to the cause of changing in financial status and performance.
		 2. Non-Financial Information
			 - Any information as required to disclose by the Stock Exchange of Thailand and the Office of SEC
				 such as interest the Board of Directors and executive officers, the acquisition and disposal of asset,
				 the connected transaction between the Company, subsidiaries and other related parties, the share
				 holding structure and composition of the Board of Directors, the duties and responsibilities of each
				 sub-committees including remuneration of directors and executive officers, risk factors and policy of
				 risk management etc;
			 - Other operating information such as fund raising, fund management, fund performance including
				 investment and saving information;
			 - Other material information of any stakeholders as they think fit such as any material changes in
				 organization, business code of conduct etc.
		 Information Disclosure
		 The Company discloses both financial and non-financial information such as information about the Company,
		 progress reports, economic analyzed report, annual report, and other articles to shareholders and various
		 stakeholders through its publication and other medium as follows;
		 1. Communication systems of the Stock Exchange of Thailand (SET Portal) and the Office of SEC
		 2. Annual Report
		 3. Website : www.mfcfund.com
		 4. Contact center : (662) 649-2000 # 0
		 5. MFC Online Service (MFC SMART Trade)
		 6. MFC Shareholders Service Center: (662) 649-2130-33
		 7. Newspapers
		 8. Quarterly newsletter
		 9. Investment seminars
		 Internal Control and Internal Audit Systems
		 The Company strictly complies with the regulations of the Office of SEC and of the Stock Exchange of Thailand.
By this purpose, the Board of Directors recognized the significant regarding management of a conflict of interest among
stakeholders with due care, fairness and transparency. If there is a connected transaction, it shall be considered with
due care and also to be revealed clearly and timely for the utmost benefit of the Company.
		 The Company recognizes the important role of an internal control system in supervising all aspects of work,
including operation, communication, and information system, to be effective, lawful, in line with goals, and reducing risk
or losses that may occur from internal and external factors. The Company has established the internal control system
covered for internal control at management level, such as, the authorization of executives; internal control for the Company’s
internal operations and custody of assets including internal controls of Company’s financial systems, as well as set up
a responsible unit to monitor that the Company’s operations are in line with laws and regulations, and to audit internally
to ensure that those are also compliance with the laid out system. The auditing report of such unit shall be treated as
independent opinion. Also, there is a risk management system designed to manage risk by calculating and assessing
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ควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบฝ่ายงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน ซึง่ ได้ปรับปรุงวิธกี ารตรวจสอบให้ครอบคลุมระบบงานสำ�คัญโดยสอดคล้องกับวิธกี ารตรวจสอบของ
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ
พร้อมกัน
		 บริษทั กำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในอำ�นาจดำ�เนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณา
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทำ�งานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการใช้ข้อมูลภายในสำ�หรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ส�ำ นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงาน
ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำ�ข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำ�หนด (Blackout Period)
ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใสไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำ�ลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุม
หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
แท้จริง
		 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไว้ในรายงานประจำ�ปีอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยการถือหุ้นสามัญและหุ้น
กู้ของบริษัท และบริษัทในเครือโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
1. การควบคุมภายใน
บริษัทได้มีการกำ�หนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งด้านสภาพ
แวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการ
กำ�หนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการกำ�กับดูแลที่ดี จัดทำ�ระเบียบแนวปฏิบัติ มีคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการที่เหมาะสม
กับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง
2. การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระในการทำ�หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ
ภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิง
ป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สำ�หรับข้อมูลการตรวจสอบภายในประจำ�รอบปี 2559 โปรดดูหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 136		
				
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำ�นาจดำ�เนินการของบริษัท โดยมีการพิจารณา
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทำ�งานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการใช้ข้อมูลภายในสำ�หรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนดพร้อมทั้งเผยแพร่ให้
พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำ�ข้อมูลภายในของบริษัท ไป
เปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ก�ำ หนด (Blackout
Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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the risk to the business; defining measures for risk prevention and management, which includes the risk to the Company’s
operations; procuring a warning system to report any irregular events in prior. The Risk Management Department shall
be responsible for controlling various aspects of risk; while the internal inspections within organization shall be done
by the Internal and IT Audit Department and the Compliance Department, which have been adjusted their inspection
process to cover critical operating systems in order to in compliance with the inspection criteria of the Office of SEC.
In this regard, the Internal and IT Audit Department shall report the assessing result to the Audit Committee and the
President simultaneously.
The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be under
only the authority of the Company, in doing so it has revised the compliance manual and code of ethic by inserting the
conflict of interest policy and internal information usage for fund manager and officers as stipulated in the notification
of the Office of SEC together with publicizing to employees, executive officers and directors for their acknowledgement.
In addition, the Company also set a clear penalty in case of executives or employees’ disclosure of inside information
toward the public or for their personal use. In addition, the Company also prohibits securities trading during the Blackout
period not only to protect shareholder’s rights but also to prevent the conflict of interests.
The Company has a clear and transparent shareholding structure with no conflict of interest. Moreover, duties and
responsibilities among the board of Executive Committee, the Board of Directors and shareholders are clearly
separated; therefore, no overlap of duties and responsibilities happens. If one of directors or executives has stake or share
benefits in any agendas, such person shall not attend in the meeting or vote those agendas for a fair determination
done by directors and executives and the utmost benefit of shareholders. A clear structure of the Company’s shareholding
and the Company’s directors’ holding of equities and bonds issued by the Company and/or its subsidiaries has been
demonstrated completely in the Annual Report.
Internal Control and Internal Audit
1. Internal Control
The Company has stipulated and developed its internal control system to be efficient and effective according to the
international standard in various aspects, including internal environment, risk assessment, information and communication
system and continually monitoring of assessment. For this purpose, the Company has organized its structure to be
suitable for its business plans and separated duties and responsibilities of each organization clearly together with having
systematic risk management system. Also the Company has establish a written business ethics, Good Corporate
Governance system, the code of conduct, a manual for suitable operating authority for business operation, an efficient
and modern computer systems, a self-assessment of internal control for each unit which are developed to comply with
gradual alternation of business condition.
2. Internal Audit
Internal Audit is an independent operation which has a duty on investigation and assessment all activities within the
organization. The purpose of internal audit is to ensure that all operators in each level performs their duties efficiently
and to encourage an effective internal audit with an appropriate expenses by emphasizing on a creative inspection
of protective policy pursuant to international standard, and development of investigation process to be modern and
comply with a gradual alteration of business condition.For information regarding the internal audit for 2016, please
referred to the topic “Report of the Audit”., page 137							
Monitoring the Use of Inside Information
The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be under only
the authority of the Company, in doing so it has revised the compliance manual and code of ethic by inserting the
conflict of interest policy and internal information usage for fund manager and officers as stipulated in the notification of
the Office of SEC together with publicizing to employees, executive officers and directors for their acknowledgement.
In addition, the Company also set a clearpenalty in case of executives or employees’ disclosure of inside information
toward the public or for their personal use. In addition, the Company also prohibits securities trading during the Blackout
period not only to protect shareholder’s rights but also to prevent the conflict of interests.
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การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
บริ ษ ั ท ทอดกฐิน ณ วัดสุดสวาสดิ์

อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยอดเงินรวม
1,110,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์
การศึ ก ษาและอุ ป กรณ์ กี ฬ าให้ โ รงเรี ย น
วั ด ยาง (มี ม านะวิ ท ยา) โดยพนักงานยัง
ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียน นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มปล่อยพันธุป์ ลา
ณ ริมแม่น�้ำ หน้าวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน
อีกด้วย

The Company made a merit (Tod Khathin), totaling Baht 1,110,000, at Wat Sudsawasdi, Muang District, Pitsanuloke

Province. Also the Company donated educational facilities and sport equipments for Wat Yang (Meemanawittaya)
School while The Company’s staffs mutually donated educational facilities to students as well as gave fish breed, at the
riverside in front of Wat Phra Si Rattana Mahathat (Wat Yai), for being as food source and promoting local occupation
of the villager.
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บริษัทจัดงานสัมมนา
เรื่อง

“เทคนิคการขายและกอง
ทุนเด่นเอ็
่ มเอฟซี” และอบรมให้ความ
รู้เรื่อง “การลงทุนในกองทุนรวม” ให้
กับพนักงานของธนาคารออมสินและลูกค้า
ในต่างจังหวัด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการลงทุนในกองทุนรวม
The Company organized a seminar
on “Selling Technique and MFC Fund
Highlight” and “How to Invest in Mutual
Funds” to provide knowledge on mutual
funds investment for Government
Savings Bank’s staffs and customers
in provincial area.

บริษัทเข้าร่วม

โครงการ เงินทองต้องวางแผนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมาย

การเกษียณอายุให้สมาชิกกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
The Company joined the “Financial Planning Project”, organized by The Stock Exchange of Thailand, with the objective of
providing knowledge to provident fund members on financial planning in order to achieve retirement goals.
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บริษัทจัดอบรม
โครงการ

CSR Day 2559 หัวข้อ CSR Engagement ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนปลุกจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำ�งาน (CSR in Process) ภายในองค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
The Company organized training program under the CSR Day 2016 Project on a topic of “CSR Engagement”
to develop cognition as well as to cultivate good conscience on Corporate Social Responsibility in Process to the Executives
and employees.

การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

ผู้บริหารและพนักงานร่วมมอบของอุปโภคบริโภค ให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
Executive officers and employees jointly donated consumer goods to the Home for Children with Disabilities, Pak-kred.
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การสนับสนุนกิจกรรม
ปลูกปะการัง
ผู้บริหาร

พร ้ อ มพนั ก งานรว่ ม
กิจกรรมปลูกปะการัง ณ หาดดงตาล และ
ค ่ า ยพระมหาเจษฎาราชเจ้ า อ.สั ต หี บ
จ.ชลบุรี
Executive officers and employees
jointly planted a coral at Dongtan Beach
and at Phara Maha Chetsadachao
Camp, Sattahip District, Chonburi
Province.
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บุคลากร
ณ สิน้ ปี 2559 บริษทั มีพนักงาน ทัง้ สิน้ 329 คน ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การ จำ�นวน 1 คน เจ้าหน้าทีส่ งั กัดกรรมการผูจ้ ดั การ
จำ�นวน 2 คน สายบริหารกองทุน จำ�นวน 39 คน สายการขายและการตลาด จำ�นวน 155 คน สายการตลาดกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
11 คน สายพัฒนาธุรกิจ จำ�นวน 24 คน สายกลยุทธ์องค์กร จำ�นวน 15 คน สายปฏิบตั กิ ารและบริหารทัว่ ไป จำ�นวน 64 คน ฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำ�นวน 4 คน ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน จำ�นวน 5 คน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
จำ�นวน 5 คน และฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร จำ�นวน 4 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน (รวมผู้บริหารทุกคน) รวมทั้งสิ้น 353.80 ล้านบาท (ในรูปของเงินเดือน โบนัส
และเงินสบทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ)

การพัฒนาบุคลากร

บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการกำ�หนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ
และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับ
การอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทให้ความสำ�คัญในการให้
พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
ในปี 2559 บริษทั ได้จดั ฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวม ทัง้ สิน้ 64 หลักสูตร ตามแผนการพัฒนาพนักงาน หรือคิดเป็นจำ�นวนชัว่ โมง
อบรมรวมทั้งหมด 1,182 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบริษัทจำ�นวนทั้งสิ้น 9 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก
จำ�นวนทั้งสิ้น 55 หลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.7 ล้านบาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 314 คน
ซึ่งในจำ�นวนนี้พนักงานหลายคนได้รับการอบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร เมื่อคิดคำ�นวณเป็นจำ�นวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ
0.56 วันต่อคนต่อปี โดยบริษัทได้ด�ำ เนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัทโดยเน้นความรู้ด้าน Management Skills, Business Conceptual Skills
และ Technical Skills
2. จัดให้พนักงานทุกระดับเข้าอบรมและทำ�การทดสอบเรือ่ ง จรรยาบรรณและความรูท้ เ่ี กีย่ วกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์ การต่อต้าน
การคอรัปชั่น และเรื่องการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการก่อการร้าย
3. จัดส่งพนักงานเข้ารับการศึกษา อบรม และดูงานกับสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรต่างๆ 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)
4.6 หลักสูตร Certified Internal Auditor (CIA)
4.7 หลักสูตรอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ทัง้ นี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเหล่านี้ เพือ่ ทดสอบและรับใบอนุญาตทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท
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HUMAN RESOURCES
As the end of 2016, there were 329 employees in the Company consisting of 1 President, apart from the said, there
were also some employees joining other units/divisions, including 2 persons for the President Office, 39 persons for Fund
Management Division, 155 persons for Sale and Marketing Division, 11 persons for Provident Fund Division, 24 persons
for Business Development Division, 15 persons for Corporate Strategy Division, 64 persons for Operation and General
Administration Division, 4 persons for the Internal and IT Audit Department, 5 persons for Compliance Department,
5 persons for Human Resource Department and 4 persons for Marketing Communication and Corporate PR Department.

Total Staff Remuneration

In 2016, the Company’s expenses in terms of staff remuneration (including all executives) were Baht 353.80 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 highlighted all
employees to perform their duties in compliance with the Good Corporate Governance Principles and business ethics.
In 2016, the Company has organized 64 training courses or equivalent to 1,182 hours, in total, for the employees in
accordance with the human resource development plan, comprising 9 internal courses and 55 external courses at the
combined cost of Baht 3.7 million. The number of participants was 314 persons, which meant some employees attended
more than one course over the year and the average training ratio for each staff was at 0.56 day per person per year. 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. Required the employees in every level to attend the training and testing on securities business ethics and
related laws as well as anti-corruption, anti-money laundering and anti-terrorism.
3. Sent the employees to study, train and attend the business visiting with the reputation financial institutions both
domestic and foreign.
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
4.6 Certified Internal Auditor (CIA) program
4.7 Other program which the Company think fit for its business
In this connection, the Company also supported the employee’s examinations on those programs for acquiring licenses
relating to the Company’s business.

AN N U AL

REP O RT

131

2016

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ
นอกเหนือจากตามทีก่ ฎหมายระบุไว้ เพือ่ ให้พนักงานมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ที า่ มกลางสภาวะเศรษฐกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นอยูต่ ลอดเวลา อาทิเช่น
1. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
2. การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต แก่พนักงานและครอบครัว
3. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
4. การตรวจสุขภาพประจำ�ปีของพนักงาน
5. สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตาของพนักงาน
6. เงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน
7. โครงการพนักงานเกียรติยศดีเด่น
8. โครงการพนักงานเกียรติยศอายุงาน
9. การจัดงานทอดกฐินประจำ�ปี
10. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มหี อ้ งออกกำ�ลังกายและสนับสนุนการออกกำ�ลังกายในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ใน
ที่ทำ�งานและภายนอกสถานที่ทำ�งาน เช่น ชมรมฟุตบอล ชมรมโยคะ ชมรมปิงปอง และชมรมแบดมินตัน

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
2559
75.35
24.65
4.53
-

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท*
ลาป่วย (ร้อยละ)
ลาหยุดจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (ร้อยละ)
อื่นๆ (ร้อยละ)
จำ�นวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน (ราย)

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามตารางคำ�นวณจากจำ�นวนพนักงานรวมของแต่ละปี (รวม เข้า-ออก ระหว่างปี)
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2558
77.70
22.30
4.59
-

2557
75.56
0.23
24.21
4.01
-

In addition to those prescribed by laws, the Company also regularly provided its employees and their families’ welfare
and safety, apart from those specified by laws, for good living qualities during the continually changing of economic
circumstances, such as:
1. Provident fund		
2. The annual insurance on health, accident, and life contracts for the benefits of the employees and their families
3. Vaccine program for protecting contagious disease
4. Annual health check-up campaign
5. Dental and optical welfare
6. Subsidy for educational support of the employees’ children
7. The honored award for the best employee
8. The honored award for the most loyalty employee
9. Annual merit (Thod Kathin) Ceremony
10. The employees’ creativity, management and development skill supporting activities
11. The employees’ health supporting activities by providing exercise room and supporting various exercising program
both inside and outside the workplace such as football club, yoga club, table tennis club, and badminton club.

Staff Health and Safety Information
Proportion of average leave days of staff classified by type*
Sick Leave (percentage)
Work related injury and sick leave (percentage)
Others (percentage)
Number of average sick leave days (days/person)
Work related accident death (persons)

2016
75.35
24.65
4.53
-

2015
77.70
22.30
4.59
-

2014
75.56
0.23
24.21
4.01
-

*Remark: Information in the above table is calculated from the total number of the Company’s employees of each year (included in-out during the year)
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การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ประเมินระบบควบคุมภายใน
อันประกอบด้วยสาระสำ�คัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตามและประเมินผล

ความเห็นของผู้สอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรตั น์พงศ์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือนางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั ผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งบริษทั พีวี ออดิท จำ�กัด ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ประจำ�ปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงาน
การสอบบัญชีวา่ ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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INTERNAL CONTROL
The Opinion of the Board of Directors
At the Board of Directors’ meeting No. 2/2017 on 21st February 2017, the Board of Directors deemed that in accordance
with the Audit Committee evaluation report, the internal control system of the Company has been appropriate and sufficient.
This evaluation report evaluated the internal control system of the Company in 5 main aspects; i.e. the organization and
environment, risk management, management control, information and reporting system, and monitoring and evaluation
system.

The Opinion of the External Auditor
The Company’s external auditor, Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant Registration No. 4917 or
Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant Registration No. 3787 or Mr. Udom Thanuratpong, Certified
Public Accountant Registration No. 8501 or Miss Chutima Wongsaraphanchai Certified Public Accountant Registration No.
9622 of PV Audit Co.,Ltd., had examined the Company’s financial statements for the year 2016 and stated in the auditor’s
report that no shortcomings were found in the internal control system on accounting which materially affected the auditor’s
opinion regarding the Company’s financial statements as of 31st December 2016.
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั
ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งขึ้นทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเอื้ออำ�นวยต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ดีเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน โดยมีผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบมีกำ�หนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 12 ครั้ง และได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร 3 ครัง้ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ครัง้ และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร
เข้าร่วมด้วย 4 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สรุปได้ ดังนี้
1. การสอบทานและการดูแลให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม และพิจารณา
		 ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พิจารณารายงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานการกำ�กับดูแลการ
		 ปฏิบัติงานของฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน พร้อมทัง้ ดูแลให้มกี ารติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
		 อย่างต่อเนือ่ ง
3. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2559 โดยมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ งบการเงิน
		 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
4. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
		 ของบริษัท
5.		พิจารณาและจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน
6. พิจารณาการประเมินและควบคุมความเสีย่ งเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และอนุมตั ิให้น�ำ เสนอแนวทางการดำ�เนินงาน
		 ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
		 เพือ่ เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็นอิสระ
		 และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตัง้ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
		 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนูรตั น์พงศ์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501
		 หรือนางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 แห่งสำ�นักงานบริษัท พีวี ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบ
		 บัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผูส้ อบบัญชี ได้ปฏิบตั งิ านด้วยความรู้ ความสามารถ
		 ในวิชาชีพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอบบัญชีไม่มี
		 ความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท ในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ รายงานทางการเงินมีความถูกต้องมีการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและกฎหมายมีการเปิดเผยข้อมูล
รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง

(ดร.โชคชัย อักษรนันท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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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 member of the Audit Committee is an Independent Director whose qualifications are appropriate and in compliance with
the regulations stipulated by the Stock Exchange of Thailand and the Office of Securities and Exchange Commission for the
effectiveness of Good Corporate Governance. Currently, the Audit Committee consists of 3 Independent Directors whereby
the First Senior Vice President of Internal and IT Audit Department serves as the Audit Committee’s Secretary.
The meeting of the Audit Committee shall be held at least once a month.
In 2016, the Audit Committee held the 12 meetings and proposed reports to every meeting of the Board of Directors.
Also, the Committee mutually held the 3 meetings with the executives, 1 meeting with the Risk Management Committee and
4 meetings with the Auditor without attendance of Executives.
The Audit Committee has performed its obligations under the Scope Duties and Responsibilities of the Audit Committee
authorized by the Board of Directors as follows:
1. To verify and ensure that the Company has appropriate and efficient internal control, internal audit systems and the
		 independence of the Internal and IT Audit Department;
2. To consider audit reports of Internal and IT Audit Department, compliance reports of Compliance Department
		 and monitor performance of the said departments’ to be in line with the audit issues recommendation continuously.
3. To review the quarter financial statements and the annual financial statement for the financial year 2016. 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;
4. To verify and ensure 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;
5. To consider and procure the disclosure of information, each other of natural or juristic person who might have conflict
		 of interest and the disclosure of connected transactions;
6. To consider of evaluating and controlling risks concerning relevant to the Anti-corruption measures and approve
		 to submit collective action plans to the Board of Directors and Collective Action Coalition in Private Sector’s Committee.
7. 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 Audit Committee agreed to propose the appointment of Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant
Registration No. 4917 or Mr. Thirdthong Thepmongkorn, Certified Public Accountant Registration No. 3787 or Mr. Udom Thanuratpong,
Certified Public Accountant Registration No. 8501 or Miss Chutima Wongsaraphanchai Certified Public Accountant Registration
No. 9622 each of which from PV Audit Co., Ltd. as the Company’s auditor for the year 2016. In this regard, it is the Audit
Committee’s opinion that such proposed auditors has performed his/her duties professionally, given
recommendations in relation to the Company’s internal control and internal audit systems. In addition, the proposed auditor
has no relationship with the Company or its subsidiaries.
In conclusion, the Audit Committee believes that the current internal control and internal audit systems of the Company
are sufficient. The Company’s financial reports, the performance of the Company, and the disclosure of information including
connected transactions are sufficient, appropriate, accurate, and in accordance with the applicable laws.

(Dr. Chokchai Aksaranan)
Chairman of the Audit Committee
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม 12 ครั้ง และเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร 3 ครั้ง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง โดยไม่มี
ผู้บริหารเข้าร่วม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.

ชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

จำ�นวน ครั้งที่ประชุม

รวม

12
12
11

12
12
12

12/12
12/12
11/12

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
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AUDIT COMMITTEE’S MEETING
In the year 2016, there were 12 meetings of the Audit Committee. The reports in relation to such meetings have been
presented to the Board of Directors. In addition, the Audit Committee attended 3 meetings with the Executives, 1 meeting
with the Risk Management Committee, and also attended 4 meetings with the Company’s auditor without attendance of
Executives. Details of the attendance of the Audit Committee’s member are as follow:
NO.
1.
2.
3.

Name

Audit Committee Attendance Record
Attendance

Amount

Total

12
12
11

12
12
12

12/12
12/12
11/12

Dr. Chokchai Aksaranan
Dr. Vikrom Koompirochana
Dr. Boonlue Prasertsopar
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รายการระหว่างกัน
ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) (MFC) และบริษทั ย่อย-บริษทั เอ็มเอฟ
โฮลดิง้ ส์ จำ�กัด (MFH)-บริษทั ทีป่ รึกษา เอ็มเอฟซี จำ�กัด (MFCA) กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปี 2559 สามารถ
สรุปได้ ดังนี้
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์
ทางผลประโยชน์

รายการระหว่างกัน
MFC

1. ธนาคารออมสิน
(GSB)

MFH

MFCA

มูลค่า 1 1 ข้อมูลอื่น 2 1

1,211.36
ล้านบาท

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GSB ถือหน่วย
ลงทุนของ MFC
ของ MFC
ฝากเงินกับ
GSB
(ออมทรัพย์)

1,026.10 อ = 0.37%
ล้านบาท
61.49
ล้านบาท

2. บริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ CGS ถือหน่วย
ลงทุนของ MFC
คันทร่ี กรุ๊ป จำ�กัด ของ MFC
(มหาชน) (CGS)

0.24
อ = 0.75% 3
ล้านบาท
15.00
อ = 1.50%
ล้านบาท
170.00 อ = 1.60% 3
ฝากเงินกับ
GHB (ประจำ�) ล้านบาท

3. ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
(GHB)

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10% ของ
ทุนจดทะเบียน

ฝากเงินกับ
GHB (ประจำ�)(3)
ฝากเงินกับ
GHB (ประจำ�)

4. ธนาคาร
ทหารไทย
(TMB)

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ของ MFC
(กระทรวงการคลัง)
ถือหุ้นเกิน 10% ของ
ทุนจดทะเบียน

ฝากเงินกับTMB
(กระแสรายวัน)
TMBถือหน่วย
ลงทุนของ MFC

อ = 0%
0.08
ล้านบาท
215.20
ล้านบาท
ฝากเงินกับ TMB 7,650.00 อ = 0%
(กระแสรายวัน) ล้านบาท

หมายเหตุ :
1
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2
อ = อัตราดอกเบี้ยต่อปี ถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นปี
3
อ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 1 ปี ของ GHB (ปัจจุบันเท่ากับ 0.75%) สำ�หรับเงินฝากเพื่อค้�ำ ประกันการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสวัสดิการ
ของพนักงานบริษัท

การทำ�รายการระหว่างกันโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำ�คัญ ทั้งนี้ ในการทำ�ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น บริษัท
ได้คำ�นึงถึงความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและถือเสมือน
เป็นรายการที่กระทำ�กับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้กระทำ�โดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมนั้น
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CONNECTED TRANSACTIONS
Transactions with connected parties conducted by MFC Asset Management Public Company Limited (MFC) and its
subsidiary MF Holdings Company Limited (MFH), MFC Advisory Company Limited (MFCA) in 2016 are summarized in
the table below.
Name of
connected party

Type of transaction with

Relationship
with MFC
MFC

1. Government Major shareholder
Savings Bank
(GSB)

MFH

GSB invested in
funds under
MFC
management

MFCA

1,211.36
Million Baht
1,026.10
Baht

Saving
Deposit with
GSB

CGS invested in
funds under
MFC
management
3. Government One of MFC’s major Fixed3 Deposit
Housing Bank shareholders (Ministry with GHB
of Finance) held more
(GHB)
than 10% of GHB’s
registered capital
Fixed Deposit
with GHB
2. Country Group Major shareholder
Securities
(CGS)

i = 0.37%

61.49
Million Baht
0.24
i = 0.75% 3
Million Baht

15.00
i = 1.50%
Million Baht
Saving
Deposit with
GHB

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

Transaction Other
Value 1 1 Information 2

Current Account
with TMB
TMB invested in
funds under
MFC’s
management

170.00
i = 1.60% 3
Million Baht
0.08
i = 0%
Million Baht
215.20
Million Baht

Current Account 7,650.00
Baht
with TMB

i = 0%

Notes :
1
2
3

Value as at 31st December 2016.
i = annual rate of interest, year-end average
i = GHB’s 1-year fixed deposit rate (currently 0.75%) applied to deposits for guarantee of housing loans to MFC’s employees which are part
of MFC’s employee benefits package

Connected-party transactions are undertaken in the best interest of the Company. The above transactions were
necessary and reasonable and were conducted in the best interest of the Company on an arm’s length basis.
In addition, these transactions were approved by persons having no beneficial interest therein.
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การถือหุ้นในบริษัทของคณะกรรมการและคณะจัดการ
บริษัทมีนโยบายให้กรรมการแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้งถึงการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน
กำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลการถือครองหุ้นของคณะกรรมการและคณะจัดการของบริษัท ในปี 2559 (ปิดสมุดทะเบียน ณ 30
ธันวาคม 2559) เป็นดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการ
1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. ดร. โชคชัย อักษรนันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายพิษณุ วิชิตชลชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายนำ�พร ยมนา
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 16 ส.ค. 59)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. ดร. บุญลือ ประเสริฐโสภา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายอมร อัศวานันท์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 25 ม.ค. 59)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายพชร อนันตศิลป์
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ 18 มี.ค. 59)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นางสาวประภา ปูรณโชติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึง 1 มิ.ย. 59)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
คณะจัดการ
1. นางสาวประภา ปูรณโชติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นางพัณณรัชต์ บรรพโต
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นางรจิตพร มนะเวส
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายณัฐวุฒิ ธรรมจารี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายกิตติคม สุทธิวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2558
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่ในปี 2559
(ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2559) (ปิดสมุดทะเบียน ณ 30 ธันวาคม 2558)
40,000
-

40,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

20
-

20
-
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะก
HOLDING OF MFC SHARES BY DIRECTORS AND THE MANAGEMENT
The Company has a policy to let the directors notify the acquisition and disposal of the Company’s shares in accordance
with the regulator’s related requirements. In this regard, information in relation to the holding of the Company’s shares by
the directors and the management for the year 2016 (closing of share registration book on 30th December 2016) are as
follows:
Name

Number of MFC Shares Held in 2016
(Closing of theth Share Registration
Book on 30 December 2016)

Board of Directors
1. Dr. Narongchai Akrasanee
(Spouse and minor children)
2. Dr. Chokchai Aksaranan
(Spouse and minor children)
3. Mr. Sadawut Teachaubol
(Spouse and minor children)
4. General Lertrat Ratanavanich
(Spouse and minor children)
5. Mr. Surabhon Kwunchaithunya
(Spouse and minor children)
6. Mr. Pitsanu Vichitcholchai
(Spouse and minor children)
7. Mr. Chatchai Payuhanaveechai
(Spouse and minor children)
8. Mr. Numporn Yommana
(Since 16 Aug 16)
(Spouse and minor children)
9. Dr. Vikrom Koompirochana
(Spouse and minor children)
10. Dr. Boonlue Prasertsopar
(Spouse and minor children)
11. Mr. Amorn Asvanunt
(Spouse and minor children)
12. Miss Chularat Suteethorn
(Since 25 Jan 16)
(Spouse and minor children)
13. Mr. Patchara Anuntasilpa
(Since 18 Mar 16)
(Spouse and minor children)
14. Miss Prapa Puranachote
(Spouse and minor children)
15. Mr. Pisit Serewiwattana
(Until 1 June 16)
(Spouse and minor children)
The Management
1. Miss Prapa Puranachote
(Spouse and minor children)
2. Mrs. Pannarat Bhanpato
(Spouse and minor children)
3. Mrs. Rachitporn Manawes
(Spouse and minor children)
4. Mr. Nattavut Thammachari
(Spouse and minor children)
5. Mr. Kittikhom Suthiwong
(Spouse and minor children)
AN N U AL
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ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
ผลการดำ�เนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2559 นับว่าเป็นที่น่าพอใจ หากพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ และการลงทุนภายใน
ประเทศที่ชะลอตัว โดยรายได้หลักมาจากการบริหารจัดการกองทุนรวมที่มีอยู่เดิม และสามารถจัดตั้งกองทุนใหม่เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดโดยใช้นวัตกรรมทางการลงทุนที่ทันสมัย โดยได้จดั ตัง้ กองทุนรวมใหม่ จำ�นวนทัง้ สิน้ 19 กองทุน มีมลู ค่า
ทรัพย์สินสุทธิรวม 10,850 ล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในและต่างประเทศ 13 กองทุน กองทุนรวมผสม
แบบไม่ก�ำ หนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีลักษณะ Target Fund ลงทุนในและต่างประเทศ 6 กองทุน
สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษัท รายได้รวมของบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 918.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 890.46 ล้านบาท
ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.10 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ในปี 2559 เท่ากับ 679.72 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับ 657.02 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.46 ส่งผลให้ก�ำ ไรสุทธิของบริษทั ลดลงร้อยละ 0.54 จาก 188.54 ล้านบาท
หรือ 1.57 บาทต่อหุ้น ในปี 2558 เป็น 187.53 ล้านบาท หรือ 1.55 บาทต่อหุ้น ในปี 2559 สาเหตุหลักที่ก�ำ ไรสุทธิในงบการเงินรวม
ของบริษทั ลดลง เนือ่ งจากภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศทีช่ ะลอตัวในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศในยุโรปก็หดตัวลงอย่างมาก
ทำ�ให้การส่งออกสินค้าหลายชนิดต้องลดลงตาม เป็นต้น
สินทรัพย์
บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 1,616.84 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.50 จาก 1,518.19 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2558
โดยสินทรัพย์ ในปี 2559 ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน (สุทธิ) จำ�นวน 1,021.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.16
ของจำ�นวนสินทรัพย์ทั้งหมด รายการเงินฝากในสถาบันการเงินจำ�นวน 224.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.90 ของจำ�นวนสินทรัพย์
ทั้งหมด และรายการรายได้ค้างรับ จำ�นวน 115.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.13 ของจำ�นวนสินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
บริษัทมีหนี้สิน จำ�นวน 277.89 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.73 จาก 221.02 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
ในขณะที่ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.22 จาก 1,297.17 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 1,338.96 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559
รายได้
บริษัทมีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 846.30 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 793.44 ล้านบาท ในปี 2559 หรือลดลง
ร้อยละ 6.25 ดอกเบีย้ และเงินปันผลลดลงร้อยละ 13.33 จาก 40.93 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 35.47 ล้านบาท ในปี 2559 และรายได้
อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2,661.13 จาก 3.23 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 89.17 ล้านบาท ในปี 2559 มีผลทำ�ให้รายได้รวมของบริษัท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.10 จาก 890.46 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 918.08 ล้านบาท ในปี 2559
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ในปี 2559 เท่ากับ 679.72 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 657.02 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.46
กำ�ไรสุทธิ
จากการดำ�เนินงานของบริษทั ในปี 2559 มีก�ำ ไรสุทธิลดลง จาก 188.54 ล้านบาท หรือ 1.57 บาทต่อหุน้ ในปี 2558 เป็น 187.53 ล้านบาท
หรือ 1.55 บาทต่อหุน้ ในปี 2559
หมายเหตุ : ตัวเลขดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเลขจากงบการเงินรวมของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นรายเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
1.		ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
		 • ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงินรวม 865,000 บาท
			• สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
			 บัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม - บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่
			• ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรอบปีบญั ชีทผ่ี า่ นมามีจ�ำ นวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่
		
ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงินรวม - บาท
			• สำ�นักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำ�นักงานสอบบัญชีดังกล่าวใน
			 รอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงินรวม - บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำ�นวนเงินรวม - บาท
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OPERATIONAL PERFORMANCE AND FINANCIAL STATUS OF THE COMPANY
Considering to deceleration of the economic and investment condition in domestic, the Company operating
performance for the year 2016, in general, is of satisfactory. The main revenue of the Company derived from the
management of its existing mutual funds and the establishment of new funds with updated investment innovation
so as to respond demand of the market. Overall, 19 new funds with a combined net asset value of Baht 10,850
million; comprising of 13 fixed income funds investing both in domestic and foreign markets, 6 flexible target funds
investing both in domestic and foreign markets.
Total revenue for the year 2016 increased from Baht 890.46 million in 2015 to Baht 918.08 million or equivalent to 3.10
percent higher, while operational expense of the Company in 2016 increased from Baht 657.02 million in 2015 to Baht
679.72 million or equivalent to 3.46 percent higher. As a result, the net profit of the Company decreased at the rate of 0.54
percent from Baht 188.54 million, equivalent to Baht 1.57 per share, in 2015 to Baht 187.53 million, equivalent to Baht
1.55 per share, in 2016. The main reasons of net profit decreasing in the Company’s consolidated financial statements is from
the deceleration of economic and investment condition in domestic, meanwhile, there is also a deflation in the European
economy affecting on a reduction of exports of goods accordingly.
Assets
As of 31 December 2016, the total assets of the Company were Baht 1,616.84 million, increase from Baht 1,518.19
million at the end of 2015, equivalent to 6.50 percent higher. Such assets at the end of 2016 comprised of investment in fixed
income and equity totaling Baht 1,021.22 million, equivalent to 63.16 percent of total assets, the investment in bank
deposits with financial institutions totaling Baht 224.79 million, equivalent to 13.90 percent of total assets, and accrued income
totaling Baht 115.21 million, equivalent to 7.13 percent of total assets.
Liabilities and Shareholders’ Equity
At the end of 2016, the total liabilities of the Company increases from Baht 221.02 million at the end of 2015 to
277.89 million, equivalent to 25.73 percent higher while the Shareholders’ equity also increased from Baht 1,297.17
million at the end of 2015 to Baht 1,338.96 million at the end of 2016 which was equivalent to 3.22 percent higher.
Revenues
At the end of 2016 the revenue of the Company arising out of the management fees and service fees decreased form
Baht 846.30 million at the end of 2015 to Baht 793.44 million, equivalent to 6.25 percent lower, while interest and dividend
received in 2016 decreased from Baht 40.93 million at the end of 2015 to Baht 35.47 million, equivalent to 13.33 percent
lower at the end of 2016. In addition, the Company received other revenue in 2016 increased from Baht 3.23 million at the
end of 2015 to Baht 89.17 million, equivalent to 2,661.13 percent higher at the end of 2016. As a result, at the end of 2016,
total revenue of the Company increased from Baht 890.46 million at the end of 2015 to baht 918.08 million, equivalent to
3.10 percent higher.
Expenses
During 2016, operating expenses of the Company increased from Baht 657.02 million in 2015 to Baht 679.72 million,
equivalent to 3.46 percent higher.
Net profit
Due to the Company’s operating in 2016, the net profit of the Company decreased from Baht 188.54 million, equivalent to
Baht 1.57 per share, in 2015 to Baht 187.53 million, equivalent to Baht 1.55 per share, in 2016.
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 2016, 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 865,000 in total; and
			• the office of auditor, including related person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the Office of the
			 auditor, for the last accounting period at the rate of Baht -.
2. Non-Audit Fee During 2016, the Company and its affiliates paid the remuneration for the other services to:
			• the Company’s auditor for the last accounting period at the rate of Baht- in total and the future payment arising from
			 the unfinished services within the last accounting period at the rate of Baht - in total; and
			• the office of auditor, including related person(s) or enterprise(s) related to the auditor and the Office of the auditor,
			 for the last accounting period at the rate of Baht - and the future payment arising from the unfinished services
			 within the last accounting period at the rate of Baht - in total.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
		คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม

เอฟซี จำ�กัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่�ำ เสมอ ประกอบกับมีการใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่มีเหตุผลในการจัดทำ� รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำ คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อ
ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปที่ใช้ข้อมูล
		 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผล
ว่าข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอสำ�หรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
		 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้อง ครบถ้วน
ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
		 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของสำ�นักงาน บริษัท พีวี ออดิท
จำ�กัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความร่วมมือโดยการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี
สามารถออกรายงานของผู้สอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
		 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความน่าเชื่อถือ โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวประภา ปูรณโชติ)
กรรมการผู้จัดการ
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THE BOARD OF DIRECTORS’ REPORT ON ITS RESPONSIBILITY TO FINANCIAL
REPORT
The Board of Directors is responsible for the consolidated financial statements and the company financial statements
of MFC Asset Management Public Company Limited including financial information as appeared in this annual report. The
financial statements were 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 and maintained the appropriate and efficient internal control system to reasonably
ensure that the accounting data are accurate, complete, and sufficient to maintain its assets and to prevent fraud and
materially irregular operation.
In this regard, the Board of Directors has 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.
The consolidated financial statements and the company financial statement of the Company have been audited by
the Company’s Auditor, namely PV Audit Co., Ltd. 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, 2016 were reliable and prepared in conformity with generally accepted accounting
principles and carried out accurately in accordance with law and all relevant rules and regulations and were sufficiently
disclosed.

Dr. Narongchai Akrasanee
Chairman

Ms. Prapa Puranachote
President
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํา กัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จ รวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ ว นของเจ้า ของรวมและงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงิน
สดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสําหรั บปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกันโดยถูกต้องตามที ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทีกาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี
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การรับรู้ รายได้
ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 นโยบายการบัญชีของการรับรู ้รายได้ และข้อ 5.11 รายได้ค่าธรรมเนี ยมและ
บริ การ บริ ษทั มีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ซึงมีจาํ นวนเงินทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 โดยคํานวณจากอัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของแต่ละ
กองทุนทีอยูภ่ ายใต้การจัดการของบริ ษทั ตามเงือนไขในแต่ละสัญญาการบริ หารจัดการกองทุน ซึงมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
มีการประมวลผลข้อมูลธุรกรรมทีเกิดขึนในกองทุนเป็ นรายวันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ของกองทุนทีมีความซับซ้อนและปริ มาณ
รายการจํานวนมาก ซึ งอาจมีความเสี ยงเกียวกับการคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนให้ถูกต้อง และอัตราร้อยละในการ
คํานวณค่าธรรมเนี ยมในระบบอาจไม่ตรงกับแต่ละสัญญา ทําให้บริ ษทั อาจมีความเสี ยงจากการรับรู ้รายได้ทีไม่ถูกต้องและไม่
เป็ นไปตามเงือนไขในแต่ละสัญญา
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจและประเมินการออกแบบและการนําไปปฏิบตั ิของการควบคุมหลักรวมถึงการทดสอบระบบการควบคุม
ทัว ไปและการควบคุมระบบงานของเทคโนโลยีสารสนเทศทีบริ ษทั ใช้ในการนําเข้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การโอนถ่ายข้อมูล
ระหว่างโปรแกรม และประมวลผลข้อมูลของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของแต่ละกองทุนเกียวกับการบันทึกบัญชีรายได้ค่าธรรมเนี ยม
การจัดการ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยน และการรับชําระเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานทดสอบความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมหลักทีปฏิ บตั ิดว้ ยมือทีเกี ยวกับการบันทึ กบัญชีรายได้ดงั กล่าว และการรับชําระเงิน โดยการตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีรายได้วา่ ตรงกับรายงานมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอนุมตั ิอตั ราค่าธรรมเนี ยม
ทีใช้ในการคํานวณรายได้ นอกจากนี ขา้ พเจ้าได้มีการตรวจสอบเอกสารทีพิสูจน์ความมีอยูจ่ ริ งและความถูกต้องของรายงานการ
จัดตังกองทุ นและรายชื อกองทุ นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริ ษทั สุ่ มทดสอบการคํานวณรายได้ตามอัตราร้ อยละของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนในเงื อนไขของสัญญา และสุ่ มตรวจสอบกับใบกํากับภาษี หรื อใบเสร็ จรับเงิ น เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้
ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานประจําปี นัน ซึงคาดว่ารายงานประจําปี นันจะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีน ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมัน ต่อ
ข้อมูลอืน
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอืนมีความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืน
มีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื อสารเรื องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที ในการกํากับดู แลเพือให้ผูม้ ี หน้าที ในการกํากับดู แลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูลที แสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื อง การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนิ นงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตังใจที จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือมัน อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมัน ในระดับสู งแต่
ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญที มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลที ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี ยงที ไม่พบข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิ ดจาก
ข้อผิดพลาด เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบที เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า
มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยทีเกียวข้องในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง

•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที
ควร

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมี
นัยสําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้สื อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที ใ นการกํา กับ ดู แ ลเกี ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ท ัง หมดตลอดจนเรื อ งอื น ซึ ง ข้า พเจ้า เชื อ ว่า มี เ หตุ ผ ลที
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีขา้ พเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็ นอิสระ
จากเรื องที สือสารกับผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนัยสําคัญมากทีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื อง
เหล่านี ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี ยวกับเรื องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีคือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์

(นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8501
บริ ษทั พีวี ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 21 กุมภาพันธ์ 2560

5
152

บริษัทบริ
หลัษกัททรั
หลัพกย์ทรั
จัดพการกองทุ
ย์จัดการกองทุ
น เอ็มนเอฟซี
เอ็มเอฟซี
จํากัดจํ(มหาชน)
ากัด (มหาชน)
และบริและบริ
ษัทย่อษยัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
น น
ณ วันณที วั31นทีธัน 31วาคม
ธันวาคม
2559 2559
บาท บาท

สิ นทรัสิพนย์ทรัพย์
เงินสดและรายการเที
เงินสดและรายการเที
ยบเท่ายเงิบเท่
นสด
าเงินสด
เงินฝากในสถาบั
เงินฝากในสถาบั
นการเงิ
นการเงิ
น น
เงินลงทุ
เงินนลงทุ
ในตราสารหนี
นในตราสารหนี
น น
 และตราสารทุ
 และตราสารทุ
เงินลงทุ
เงินนลงทุ
ในบริ
นในบริ
ษทั ย่อษยทั ย่อย
อาคารและอุ
อาคารและอุ
ปกรณ์ปกรณ์
สิ นทรัสิพนย์ทรั
ไม่พมย์ีตไวั ม่ตน
มีตวั ตน
รายได้รายได้
คา้ งรับคา้ งรับ
สิ นทรัสิพนย์ทรั
ภาษี
พย์เงิภนาษีได้เงิรนอการตั
ได้รอการตั
ดบัญชีดบัญชี
สิ นทรัสิพนย์ทรั
อืนพย์อืน
รวมสิรวมสิ
นทรัพนย์ทรัพย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
2559 2559
2558 2558

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
2559 2559
2558 2558

3.3, 5.1,
3.3,6.4
5.1, 6.4 107,604,312
107,604,312 128,012,200
128,012,200 90,222,305
90,222,305 94,488,664
94,488,664
3.4, 5.2
3.4, 5.2 224,790,243
224,790,243 213,879,887
213,879,887 51,685,269
51,685,269 114,668,372
114,668,372
3.5, 5.3,
3.5,6.4
5.3, 6.41,021,221,343
1,021,221,343 943,845,601
943,845,601 666,793,859
666,793,859 516,511,644
516,511,644
3.6, 5.4
3.6, 5.4
- - - 500,074,930
500,074,930 500,074,930
500,074,930
3.7, 5.5
3.7, 5.5 51,038,004
51,038,004 58,451,531
58,451,531 51,034,022
51,034,022 58,445,508
58,445,508
3.8, 5.6
3.8, 5.6 11,374,239
11,374,239 14,724,581
14,724,581 11,374,235
11,374,235 14,696,392
14,696,392
115,206,483
115,206,483 113,789,399
113,789,399 115,206,482
115,206,482 113,789,399
113,789,399
3.13, 3.13,
5.10 5.10 13,182,614
13,182,614 12,459,671
12,459,671 10,220,024
10,220,024 9,608,624
9,608,624
5.7, 6.4
5.7, 6.4 72,426,629
72,426,629 33,031,446
33,031,446 75,395,788
75,395,788 74,554,600
74,554,600
1,616,843,867
1,616,843,8671,518,194,316
1,518,194,3161,572,006,914
1,572,006,9141,496,838,133
1,496,838,133

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นนส่เป็วนหนึ
นส่ ว งนหนึ
ของงบการเงิ
 งของงบการเงิ
นนี นนี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
2559
2558

หมายเหตุ
หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันหนีสินผลประโยชน์พนักงาน
เงินรับแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน
ประมาณการหนีสิน
หนีสินอืน
รวมหนีสิน

3.13, 5.15
6.4
3.14, 5.8

9,812,208
100,145,407
59,174,451
30,657,999
3,382,038
17,851,895
221,023,998

12,835,767
105,318,758
66,335,267
26,745,169
3,365,050
18,599,005
233,199,016

7,995,600
99,750,518
59,138,129
30,657,999
3,382,038
17,858,044
218,782,328

180,000,000

180,000,000

180,000,000

180,000,000

120,998,374
696,951,257
35,218,636
4,155,121

120,298,525
685,074,925
2,490,300
(3,789,461)

120,998,374
696,951,257
35,218,636
16,005,480

120,298,525
685,074,925
2,490,300
10,614,727

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
398,632,173
1,338,955,561
(400)
1,338,955,161
1,616,843,867

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
410,096,383
1,297,170,672
(354)
1,297,170,318
1,518,194,316

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
386,634,151
1,338,807,898
1,338,807,898
1,572,006,914

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
376,577,328
1,278,055,805
1,278,055,805
1,496,838,133

5.12

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 120,998,374 หุน้ ในปี 2559 และ
หุน้ สามัญ 120,298,525 หุน้ ในปี 2558 ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
5.12
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
5.14
สํารองเพือ รักษาระดับราคาหลักทรัพย์
สํารองเพือ ขยายกิจการ
สํารองทัว ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
5.14
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

19,776,147
105,644,637
66,387,604
26,745,169
3,365,050
55,970,099
277,888,706

3.9, 3.10, 5.9
6.4

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

บาท
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บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท

รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ดอกเบี้ยรับและเงินปั นผล
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าภาษีอากร
ค่าโฆษณาและส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ

หมายเหตุ
3.2
5.11, 6.4
6.4
6.4
3.2
6.4

6.4
6.2

6.4
5.7, 6.4

3.13, 5.15

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
5.10, 5.15
รายการทีอ่ าจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือขาดทุน
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
6.4
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
5.10, 5.15
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

793,440,892
35,470,595
89,171,219
918,082,706

846,303,051
40,928,009
3,229,522
890,460,582

793,468,930
54,804,600
82,265,040
930,538,570

846,331,089
59,593,138
3,229,522
909,153,749

82,358,234

94,950,401

82,358,234

94,950,401

407,344,658
117,213,098
28,775,121
279,121
27,109,997
16,643,576
679,723,805
238,358,901
50,830,056
187,528,845

384,642,190
106,465,834
29,202,842
256,892
27,237,042
14,242,805
21,829
657,019,835
233,440,747
44,902,327
188,538,420

406,783,758
117,182,871
28,775,121
279,121
27,109,997
16,315,389
682,534
679,487,025
251,051,545
42,004,334
209,047,211

383,657,242
106,422,005
29,202,842
256,893
27,237,042
13,916,129
2,006,594
657,649,148
251,504,601
41,689,039
209,815,562

(2,706)

(9,344,010)

-

(9,338,954)

(2,706)

1,867,791
(7,476,219)

-

1,867,791
(7,471,163)

9,180,728

(46,427,739)

6,738,441

16,919,937

(1,236,146)
7,944,582
7,941,876
195,470,721

8,685,547
(37,742,192)
(45,218,411)
143,320,009

(1,347,688)
5,390,753
5,390,753
214,437,964

(3,383,988)
13,535,949
6,064,786
215,880,348

บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท

การแบ่ งปันกาไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุ

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

187,528,884
(39)
187,528,845

188,538,468 209,047,211
(48)
188,538,420 209,047,211

209,815,562
209,815,562

195,470,762
(41)
195,470,721

143,320,064 214,437,964
(55)
143,320,009 214,437,964

215,880,348
215,880,348

กาไรต่อหุ้นของผู้ถอื หุ้นบริษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

3.15

1.55

1.57

1.73

1.75

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

3.15

120,703,038

120,129,288

120,703,038

120,129,288

3.15

1.40

1.37

1.56

1.53

3.15

133,577,674

137,405,775

133,577,674

137,405,775

กาไรต่อหุ้นปรับลดของบริษทั ใหญ่
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับลด (หุน้ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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5.12
5.12
5.14

5.12
5.14
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ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของระหว่างปี
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินปั นผลจ่าย
กาไรสุ ทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของระหว่างปี
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินปั นผลจ่าย
กาไรสุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม

699,849
120,998,374

298,525
120,298,525
11,876,332
696,951,257

5,074,925
685,074,925
(2,490,300)
35,218,636
35,218,636

2,490,300
2,490,300
18,000,000

6,000,000
18,000,000
5,000,000

5,000,000
10,000,000

10,000,000
50,000,000

50,000,000

(198,990,388)
187,528,884
(2,706)
398,632,173

(204,000,000)
188,538,468
(7,476,219)
(6,000,000)
410,096,383

10,085,881
35,218,636
(198,990,388)
187,528,884
7,944,582
7,941,876
4,155,121 1,338,955,561

5,373,450
2,490,300
(204,000,000)
188,538,468
(37,742,185) (45,218,404)
(3,789,461) 1,297,170,672

(5)
(39)
(2)
(400)

-

(5)
(48)
(7)
(354)

-

10,085,881
35,218,636
(198,990,393)
187,528,845
7,941,874
1,338,955,161

5,373,450
2,490,300
(204,000,005)
188,538,420
(45,218,411)
1,297,170,318

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้าของ
กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส่ วนเกิน(ต่า)กว่าทุนที่ รวมส่ วน ส่ วนได้เสี ยที่
ทุนที่ออกและ ส่ วนเกิน เงินรับล่วงหน้า สารอง สารองเพื่อรักษาระดับ สารองเพื่อ
กาไรสะสม
เกิดจากการเปลี่ยน
ของ
ไม่มีอานาจ
หมายเหตุ ชาระแล้ว
มูลค่าหุ้น
ค่าหุ้น
ตามกฎหมาย ราคาหลักทรัพย์ ขยายกิจการ สารองทัว่ ไป ยังไม่ได้จดั สรร แปลงมูลค่าเงินลงทุน บริ ษทั ใหญ่
ควบคุม
รวม
120,000,000 680,000,000
12,000,000
5,000,000 10,000,000 50,000,000
439,034,134
33,952,724 1,349,986,858
(294) 1,349,986,564

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของระหว่างปี
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
กาไรสุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของระหว่างปี
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
เงินปั นผลจ่าย
กาไรสุ ทธิ
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
5.12
5.12
5.14

5.12
5.14

หมายเหตุ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

699,849
120,998,374

298,525
120,298,525

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
120,000,000

11,876,332
696,951,257

5,074,925
685,074,925
(2,490,300)
35,218,636
35,218,636

2,490,300
2,490,300
18,000,000

6,000,000
18,000,000
5,000,000

5,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

50,000,000

(198,990,388)
209,047,211
386,634,151

(204,000,000)
209,815,562
(7,471,163)
(6,000,000)
376,577,328

5,390,753
16,005,480

13,535,949
10,614,727

10,085,881
35,218,636
(198,990,388)
209,047,211
5,390,753
1,338,807,898

5,373,450
2,490,300
(204,000,000)
209,815,562
6,064,786
1,278,055,805

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้าของ
กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส่ วนเกิน(ต่า)กว่าทุนที่
ส่ วนเกิน
สารอง สารองเพื่อรักษาระดับ สารองเพื่อ
กาไรสะสม
เกิดจากการเปลี่ยน
มูลค่าหุ ้น เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น ตามกฎหมาย ราคาหลักทรัพย์ ขยายกิจการ สารองทัว่ ไป ยังไม่ได้จดั สรร แปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม
680,000,000
12,000,000
5,000,000 10,000,000 50,000,000
384,232,929
(2,921,222) 1,258,311,707

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ ษทั หลักทรั พย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุ ทธิ
ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สิน
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายและจาหน่ายสิ นทรัพย์
ส่ วนเกิน(ต่า)มูลค่าตราสารหนี้ ตดั บัญชี
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จ่ายชาระหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินรับแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุน
หนี้ สินอื่น
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2559

งบการเงินรวม

บาท
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

238,358,901

233,440,747

251,051,545

251,504,601

11,735,141
5,442,286
434
10,751,453
63,163
(223,091)
(59,849,385)
149,102
(11,232,316)

10,004,089
5,452,444
21,829
737
11,025,534
64,520
(3,827,009)
32,784
163,260
(12,756,888)

11,733,100
5,414,101
682,534
10,738,144
63,163
(223,091)
(77,925,823)
149,102
436,355

9,997,649
5,415,055
2,006,594
11,167,823
64,520
(3,827,009)
32,784
163,260
497,499

(10,767,662)
(13,470,617)

(14,634,345)
(13,536,776)

(7,656,135)
(47,584,820)

(9,499,861)
(50,590,776)

170,957,409

215,450,926

146,878,175

216,932,139

(10,910,356)
2,886,684
(1,417,084)
(40,459,136)

(51,129,826)
(84,082,087)
24,267,314
(3,276,899)

62,983,103
(66,054,306)
(1,417,083)
(3,775,006)

(54,918,311)
(47,959,016)
24,267,314
(4,269,271)

3,152,270
(1,194,046)
(3,912,830)
38,118,199
157,221,110
(42,825,907)
114,395,203

(5,821,316)
(2,777,970)
(64,917)
(1,743,801)
90,821,424
(61,928,846)
28,892,578

3,221,280
(1,194,046)
(3,912,830)
740,961
137,470,248
(39,123,255)
98,346,993

(5,088,532)
(2,777,970)
(64,917)
(1,701,108)
124,420,328
(46,492,907)
77,927,421

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั หลักทรั พย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปั นผล
ซื้ ออุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินรับจากการเพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายปี

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

11,831,883
13,470,617
(4,796,000)
468,224
(2,091,944)
18,882,780

15,179,172
13,536,776
(17,138,567)
209,252
(3,533,895)
8,252,738

8,274,674
49,217,565
(4,796,000)
468,224
(2,091,944)
51,072,519

9,773,658
61,592,425
(17,138,567)
209,252
(3,533,895)
50,902,873

(198,990,388)
45,304,517
(153,685,871)
(20,407,888)
128,012,200
107,604,312

(204,000,000)
7,863,750
(196,136,250)
(158,990,934)
287,003,134
128,012,200

(198,990,388)
45,304,517
(153,685,871)
(4,266,359)
94,488,664
90,222,305

(204,000,000)
7,863,750
(196,136,250)
(67,305,956)
161,794,620
94,488,664

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
1

ข้ อมูลทัว ไป
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” ก่อตังขึนเมือวันที 14 มีนาคม 2518 ประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุน โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ดังนี
(1) ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ แบบ ค อาทิ เช่ น การจัดการกองทุ นรวม การจัดการกองทุ นสํารองเลี ยงชี พ
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(2) ใบอนุญาตนายทะเบียนหลักทรัพย์
(3) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า
(4) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทรัสตี
บริ ษทั เป็ นนิติบุคคลทีจดั ตังขึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมือวันที 5 มิถุนายน
2534 โดยมีสาํ นักงานตังอยูเ่ ลขที 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชัน จี และชัน 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุ งเทพฯ บริ ษทั มีสาขา 8 แห่งในจังหวัดนนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง พิษณุโลก อุบลราชธานี และ
กรุ งเทพมหานคร

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) เพือให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที
รับรองทัว ไปในประเทศไทย โดยจัดทําตามแบบที กาํ หนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ลงวันที 15 ธันวาคม 2553 เรื อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์” ทังนี งบการเงินนี มีวตั ถุประสงค์ที
จัดทําขึนเพือแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไปของประเทศไทย
เท่านัน
งบการเงิ นของบริ ษทั ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่ วยเงิ นตราเป็ นบาท ซึ งการจัดทํางบการเงิ นดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนันเพือความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงิ นที ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
บริ ษทั ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึนโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
นอกจากทีเปิ ดเผยไว้ในหัวข้ออืน ๆ ในสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสาํ คัญและหมายเหตุประกอบงบการเงินอืน ๆ เกณฑ์ใน
การจัดทํางบการเงินใช้ราคาทุนเดิม
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ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
ในการจัดทํซึา่ งบการเงิ
นให้เป็ อนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
น ผูบ้ ริ หนารต้
หลายประการ
งมีผลกระทบต่
การกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงิ
ที่เกีอ่ยงใช้
วกักบารประมาณและข้
สิ นทรัพย์ หนี้ สินอสมมติ
รายได้ฐาน
และ
ซึงมีผลกระทบต่
อการกํ
าหนดนโยบายและการรายงานจํ
นวนเงิจนจัทียเต่กีายงวกัๆบทีสิ่ ผนูบ้ ทรั
ย์ หนีค สวามเชื
ิ น รายได้
ค่าใช้หลายประการ
จ่าย การประมาณและข้
อสมมติ
ฐานมาจากประสบการณ์
ในอดี ตาและปั
ริ หพารมี
่ อมัน่ และ
อย่าง
่าย การประมาณและข้
ค่าใช้สจมผลภายใต้
านมาจากประสบการณ์
ต และปังจอืจั่ นยและน
ต่าง ๆาไปสู
ที ผูบ้ ริ่ กหารตั
ารมีดคสิวามเชื
น อย่บาการ
ง
สมเหตุ
สภาวการณ์อแสมมติ
วดล้อฐมนั
ลจากแหล่
นใจเกี อ่ ยมัวกั
้ นซึ่ งไม่อาจอาศัยข้อใมูนอดี
 ยวกันบทรั
สมเหตุ
สมผลภายใต้
 งไม่่เอกิาจอาศั
อมูลจากแหล่
อืนและนํ
าไปสู
ดสิ นญใจเกี
การพย์
กาหนดจ
านวนสิ
นทรัพย์สแภาวการณ์
ละหนี้ สินแนัวดล้
งนั น้ นซึผลที
ดขึ้นจริยข้งจากการตั
ฐานต่
อมูล่ กค่ารตั
าตามบั
ชีของสิ
้ น ๆอดัมนั
้ งข้องสมมติ
กําหนดจํ
านวนสิ นาทรั
พย์และหนี
 สินนัน ๆ ดังนัน ผลทีเกิดขึนจริ งจากการตังข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี
งไปจากที
่ประมาณไว้
้ สินอาจแตกต่
และหนีสินอาจแตกต่างไปจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทาง
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมําเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชี จะบันทึ กในงวดบัญชี ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
บัญชี จะบันทึ กในงวดบัญชี ทีการประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
นันๆ และจะบันทึกในงวดทีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทังงวดปั จจุบนั และอนาคต
เกณฑ์
การจัการจั
ดทางบการเงิ
นรวม
เกณฑ์
ดทํางบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวมประกอบด้
วยงบการเงิ
น ของบริ
เอฟซี จํจาากั
(มหาชน)และบริ
และบริษษทั ทั ย่อย่ยอย
งบการเงิ
นรวมประกอบด้
วยงบการเงิ
นของบริษษทั ทั หลั
หลักกทรั
ทรัพพย์ย์จจดั ดั การกองทุ
การกองทุนน เอ็
เอ็มมเอฟซี
กัดด (มหาชน)
่มบริ่มบริ
(รวมกั
นเรี นยกว่
ษทั ษ”)ทั ดั”)งดันีง้ นี
(รวมกั
เรี ยากว่“กลุ
า “กลุ
รายละเอี
ยดบริ
ษทั ษย่อทั ยของบริ
ษทั ษมีทั ดมีงั ดต่งั อต่ไปนี
้ 
รายละเอี
ยดบริ
ย่อยของบริ
อไปนี

ย่อยทางตรง
บริษบริ
ทั ย่ษอัทยทางตรง
ษทั มเอฟ
เอ็มเอฟ
โฮลดิ
บริ ษบริ
ทั เอ็
โฮลดิ
้งส์ งจส์ากัจํดากัด
ย่อยทางอ้
้ นโดย
บริษบริ
ทั ย่ษอัทยทางอ้
อม อถืมอหุถือ้นหุโดย
เอ็มเอฟ
บริษบริ
ทั เอ็ษัทมเอฟ
โฮลดิโฮลดิ
ง้ ส์ งจส์ากัจํดากัด
ษทั มเอฟซี
เอ็มเอฟซี
เรี ยลเอสเตท
บริ ษบริ
ทั เอ็
เรี ยลเอสเตท
แอสเซท
แมเนจเมนท์
แอสเซท
แมเนจเมนท์
จากัจํดากัด
รึ กษาเอ็
มเอฟซี
บริ ษบริ
ทั ทีษท่ปั รึทีกปษาเอ็
มเอฟซี
จากัจํดากัด
ษทั เอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด
บริ ษบริ
ทั เอ็
มเอฟซี เอสโก จากัด

นความเป็นนเจ้เจ้าาของ
ของ(ร้(ร้อยละ)
อยละ)
สัดส่ส่ววนความเป็
2559
2558
2559
2558

ลักลัษณะธุ
กษณะธุรกิรกิจจ

ประเทศที
ประเทศที่น ิติ
บุบุคคคลจั
คลจัดดตั้ง ขึ้ น

ั ลงทุนน
บริบริษทษั ทลงทุ

ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

ที่ทีปปรึ กรึ กษาษา

ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

ที่ทีปปรึ กรึ กษาษา
ที่ทีปปรึ กรึ กษาษา

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยทีเป็ นสาระสําคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทํางบการเงินรวม
รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยที่เป็ นสาระสาคัญได้ถูกตัดออกในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมจัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสําหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีทีเหมือนกันหรื อที
งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับรายการบัญชีหรื อเหตุการณ์ทางบัญชีที่เหมือนกันหรื อที่
คล้ายคลึงกัน
คล้ายคลึงกัน
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การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ อกและปรับปรุงใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ ง
มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2558)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)

นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2558)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2558)

การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2558)

เรือง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)

การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจการที
เกียวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2558)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2558)

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงิน
เฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2558)
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558)

เรือง

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2558)

ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึน และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2558)

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41

เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2558)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2558)

สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ห มุ น เวีย นที ถื อ ไว้เ พื อ ขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558)

ส่วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558)

งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที ไ ม่ มี ค วาม
เกี ยวข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จกรร ม
ดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558)

ภาษี เงิ นได้-การเปลี ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื อหาสัญญาเช่าทีทาํ ขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2558)

รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2558)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2558)
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
(ปรับปรุ ง 2558)

เรือง

การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ นการรื อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 14
(ปรับปรุ ง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อ จํา กัด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้อ กํา หนดเงิ น ทุ น ขัน ตํา และปฏิ สั ม พัน ธ์ ข อง
รายการเหล่านี สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที
19 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื อง ผลประโยชน์ ข อง
พนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 17
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 20
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 21

การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ต้น ทุ น การเปิ ดหน้า ดิ น ในช่ ว งการผลิ ต สํา หรั บ
เหมืองผิวดิน
เงินทีนาํ ส่งรัฐ

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและการรับรู ้รายการของพืชเพือการให้ผลิตผล
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เครื องมือทางการเงินเป็ นเครื องมือทางการเงินทีแสดง
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ อกและปรับปรุงใหม่ แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชีให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ซึ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบบัญชีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2559)

งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)

นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2559)

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2559)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 20 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2559)

เรือง

การเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี ย วกั บ บุ ค คล หรื อกิ จ การที
เกียวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 26 (ปรับปรุ ง 2559)

เรือง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ
ออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2559)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที เงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
กําไรต่อหุน้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2559)

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2559)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2559)

ประมาณการหนี สิ น หนี สิ นที อ าจเกิ ด ขึ น และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2559)

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 41 (ปรับปรุ ง 2559)

เกษตรกรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 104 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนีทีมีปัญหา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 105 (ปรับปรุ ง 2559)

การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสาร
ทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107 (ปรับปรุ ง 2559)
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า หรั บ
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2559) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 (ปรับปรุ ง 2559) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2559) สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5 (ปรับปรุ ง 2559) สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที ถื อ ไว้เ พื อ ขายและการ
ดําเนินงานทียกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 6 (ปรับปรุ ง 2559) การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2559) ส่วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 11
(ปรับปรุ ง 2559)

งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 25 (ปรับปรุ ง 2559)

เรือง

การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอืน
การวัดมูลค่ายุติธรรม
ความช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล - กรณี ที ไ ม่ มี ค วาม
เกียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผเู ้ ช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 (ปรับปรุ ง 2559)

ภาษีเงินได้-การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมิ นเนื อหาสัญญาเช่าที ทาํ ขึนตามรู ปแบบ
กฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2559)

รายได้-รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 5
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
(ปรับปรุ ง 2559)

การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึนจากการรื อถอน
การบูรณะ และหนีสินทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
สิ ท ธิ ใ นส่ ว นได้เ สี ย จากกองทุ น การรื อถอน การ
บูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรั บ ปรุ ง ย้อนหลัง ภายใต้ม าตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที 29 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 14
(ปรับปรุ ง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ข้อ จํา กั ด สิ น ทรั พ ย์ต ามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขันตําและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่ า นี สํ า หรั บ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
เรือง
การตีความมาตรฐานการบัญชี/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 20
ต้น ทุ น การเปิ ดหน้ า ดิ น ในช่ ว งการผลิ ต สํ า หรั บ
(ปรับปรุ ง 2559)
เหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 21
เงินทีนาํ ส่งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2559)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ทีเริ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าว
3

สรุปนโยบายการบัญชีทสี ําคัญ

3.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วย งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”)
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิ ดขึ นเมื อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมี สิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี ยวข้องกับกิ จการนันและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนันทําให้เกิ ดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีมีการ
ควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสินสุดลง

3.2

การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
-

รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมือได้ให้บริ การแล้ว ทังนี บริ ษทั จะรับรู ้รายได้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจะเรี ยกเก็บ
เงินได้

-

ค่าธรรมเนี ยมการจัดการและค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนกองทุนคิดเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
กองทุนทีบริ ษทั จัดการและรับรู ้เป็ นรายได้เมือได้ให้บริ การแล้ว
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รายได้
รายได้
จากการขายผลิ
จากการขายผลิ
ตภัณตภัฑ์ณ-ฑ์โปรแกรมสิ
- โปรแกรมสิ
ทธิพทิเธิศษแก่
พิเศษแก่
ลูกค้ลาูกค้า
บริ ษบริทั ษได้ทั จได้
ดั ให้
จดั มให้ีโปรแกรมสิ
มีโปรแกรมสิ
ทธิ พทิเธิศษแก่
พิเศษแก่
ลูกค้ลาูกโดยจะให้
ค้า โดยจะให้
คะแนนสะสมแก่
คะแนนสะสมแก่
ลูกค้ลาูกทีค้ มาีทียอดการลงทุ
 มียอดการลงทุ
นในหน่
นในหน่
วยลงทุ
วยลงทุ
นจาก
นจาก
กองทุ
กองทุ
นทีนอยูทีภ่ อายใต้
ยูภ่ ายใต้
การบริ
การบริ
หารของบริ
หารของบริ
ษทั ษ(“ผลิ
ทั (“ผลิ
ตภัณตภัฑ์ณ”)ฑ์ซึ” ง)มีซึส งิ ทมีธิสแิ ทลกเป็
ธิแลกเป็
นบันบั
ตรของขวั
ตรของขวั
ญ หรื
ญ อหรืของรางวั
อของรางวั
ล ล
บริ ษบริทั ษปัทันปัส่นวนมู
ส่ วนมู
ลค่าลจากการขายให้
ค่าจากการขายให้
กบั คะแนนสะสมด้
กบั คะแนนสะสมด้
วยมูวลยมูค่าลยุค่ตาิ ธยุรรมของคะแนนสะสมดั
ติธรรมของคะแนนสะสมดั
งกล่งากล่
วและทยอยรั
าวและทยอยรั
บรู ้เบป็รูน้เป็ น
รายได้
รายได้
เมือเลูมืกอค้ลูากมาใช้
ค้ามาใช้
สิทธิสแิ ทละบริ
ธิและบริ
ษทั ได้
ษทั ปได้ฏิบปตัฏิิตบามภาระผู
ตั ิตามภาระผู
กพันกพัทีนจะจั
ทีจดะจั
หารางวั
ดหารางวั
ลนันลนัน
ดอกเบี
ดอกเบี
ทึกในงบกํ
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็ดเสร็
จตามเกณฑ์
จตามเกณฑ์
คงค้คางค้
ง าเงิงนเงิปันปัผลรั
นผลรั
บบับนบัทึนกในงบกํ
ทึกในงบกํ
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็ดเสร็
จในวั
จในวั
นทีนที
 ยรับ ยบัรับนบัทึนกในงบกํ
กลุ่มกลุบริ่มษบริทั ษมีสทั ิ ทมีธิสไิ ทด้ธิรไับด้เงิรับนเงิปันปัผลนผล
ซึ งตามปกติ
ซึ งตามปกติ
ในกรณี
ในกรณี
เงินเปังินปัผลที
นผลที
จะได้
จะได้
รับจากหลั
รับจากหลั
กทรักพทรัย์ใพนความต้
ย์ในความต้
องการของตลาดจะ
องการของตลาดจะ
พิจารณาจากวั
พิจารณาจากวั
นทีนมีกทีารประกาศสิ
มีการประกาศสิ
ทธิกทารรั
ธิการรั
บปั นบปัผลนผล
สัญสัญาเช่
ญญาเช่
าดําาเนิดํานเนิงาน
นงาน
รายจ่รายจ่
ายภายใต้
ายภายใต้
สัญสญาเช่
ัญญาเช่
าดําาเนิดํานเนิงานบั
นงานบั
นทึนกในงบกํ
ทึ กในงบกํ
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็ดเสร็
จโดยวิ
จโดยวิ
ธีเส้ธนี เส้ตรงตลอดอายุ
นตรงตลอดอายุ
สัญสญาเช่
ัญญาเช่
า ประโยชน์
า ประโยชน์
ที ที
ได้รได้
ับตามสั
รับตามสั
ญญาเช่
ญญาเช่
าจะรัาจะรั
บรู ้ใบนงบกํ
รู ้ในงบกํ
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็ดเสร็
จเป็จนส่
เป็ นส่
วนหนึ
วนหนึ
 งของค่
 งของค่
าเช่าทัเช่ งาสิทั น งสิตามสั
ญญาญญา
ค่าเช่ค่าทีเช่อาาจเกิ
ทีอาจเกิ
ดขึนดจะ
ขึนจะ
 นตามสั
บันบัทึนกในงบกํ
ทึกในงบกํ
าไรขาดทุ
าไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็
เสร็ดเสร็
จในรอบบั
จในรอบบั
ญชีญ
ทีมชีีรทายการดั
ีมีรายการดั
งกล่งากล่
ว าว
่ายตามเกณฑ์
กลุ่มกลุบริ่มษบริทั รัษบทั รูรั้รบายได้
รู ้รายได้
อืนและค่
อืนและค่
าใช้าจใช้
จ่ายตามเกณฑ์
คงค้คางค้
ง าง
3.3 3.3 เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท่ยบเท่
าเงินาเงิสดนสด
เงิ นเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท่
ยบเท่
าเงิ นาเงิสดนสด
ประกอบด้
ประกอบด้
วย เงิวยนเงิสดนสด
เงิ นเงิฝากธนาคารประเภทเผื
นฝากธนาคารประเภทเผื
อเรีอยกเรี ยและเงิ
ก และเงิ
นลงทุ
นลงทุ
นระยะสั
นระยะสั
 นที น มีที มี
สภาพคล่
สภาพคล่
องสูองงสู
ทีมงีรทีะยะเวลาครบกํ
มีระยะเวลาครบกํ
าหนดไม่
าหนดไม่
เกินเกิ3นเดื3อเดืนนัอนนั
บจากวั
บจากวั
นทีนซือทีซและไม่
มีขอ้ มจํีขาอ้ กัจํดาในการเบิ
กัดในการเบิ
กใช้กใช้
ือ และไม่
3.4 3.4 เงินเงิฝากในสถาบั
นฝากในสถาบั
นการเงิ
นการเงิ
น น
เงินเงิฝากในสถาบั
นฝากในสถาบั
นการเงิ
นการเงิ
น ประกอบด้
น ประกอบด้
วย เงิวยนเงิฝากประจํ
นฝากประจํ
า บัตา รเงิ
บัตนรเงิฝาก
นฝาก
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ออยู
ออยู
ข่ทองสิ
องสิ
ทรั
นทรั
ย์พทย์ีเนทกียีทรั
เกีวข้
อย์งทอี่เงกี่ยวข้อง
่าอยที
ค่เกีาใช้
่เกี่ยวข้องโดยตรงกั
ทรังดอกเบี
พย์รวมทั
ยที
่เกิดขึ้นย้ จากการกู
มื ในการได้
เพื่อใช้มในการได้
าซึ
ยเกีวข้
ยจวข้
ค่าค่ใช้าใช้
จ่าจยที่ายที
งโดยตรงกั
องโดยตรงกั
บสิบนสิทรั
นทรั
พย์บพรสิย์วมทั
รนวมทั
จ่ยทีายที
เกิดเกิ้ ยขึดจ่ นขึาจากการกู
ืมย้ เพืืมเพื
อใช้
อใช้
ใย้ นการได้
าซึ
มาซึ
 งสิ งนสิทรั
นมทรั
พย์่ พงขสิย์า้ นขงต้าทรั
้ งต้
นพนย์ขา้ งต้น
 ยจ่้ งยาดอกเบี
 นจากการกู
  งดอกเบี
นจะแล้
ทรัวเสร็
พวย์เสร็
จจะแล้
นนทุทรั
ของสิ
ก่อก่นสิ
อนสิ
นทรั
นก่ทรั
พอย์นสิ
พจย์ะแล้
ถืจอถืเป็วอเสร็
เป็
นต้นต้
นจถืทุนอนทุเป็ของสิ
นนต้
ของสิ
นนทรั
พย์พย์นทรัพย์
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3.8

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่บริ ษทั ซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจาหน่ายสะสม และหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ ายบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแต่ละประเภท ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จ
แสดงได้ดงั นี้

ปี
5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นทุนที่เกิดจากการพัฒนาและบารุ งดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้และมีเอกลักษณ์ของโปรแกรมที่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมได้รวมทั้งมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินกว่าต้นทุนสาหรับช่วงระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึก
ต้น ทุ น นั้น เป็ นสิ น ทรั พ ย์ไม่มี ต ัวตน ต้น ทุ น ทางตรงรวมไปถึ งต้น ทุ น พนัก งานของคณะท างานพัฒ นาโปรแกรมและ
ค่าใช้จ่ายการผลิต (โสหุย้ การผลิต) ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้ปันส่วนให้อย่างเหมาะสม
รายจ่ายเพื่อเพิ่มหรื อขยายผลการทางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้ นจากคุณลักษณะที่กาหนดไว้เมื่อ
เริ่ มต้นให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนาและบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อเริ่ มต้นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ ัน ต้นทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจาหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์แต่ตอ้ งไม่เกิน
5 ปี
รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการจาหน่ายกาหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชีและรวมไว้
อยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
3.9

ประมาณการค่ ารื้อถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี้ สินที่ เป็ นต้นทุนในการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระ
ผู ก พัน จากการติ ด ตั้ง สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า ว เป็ นต้น ทุ น ของสิ น ทรั พ ย์แ ละคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาตามอายุก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์น้ นั

3.10 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูก
จ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้ สินดังกล่าว โดยจานวนภาระหนี้ สินดังกล่าวสามารถประมาณจานวนเงินได้อย่างน่ าเชื่อถือ ถ้า
ผลกระทบดังกล่าวมีจานวนที่ เป็ นสาระสาคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไป
ตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
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3.11 รายการทีเ ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงาน และสกุลเงินทีใช้ในการรายงาน
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั แสดงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานเป็ นสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทีกิจการนันประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั แสดงสกุลเงินทีใช้ในการรายงานเป็ นสกุลเงินบาท เพือให้
เป็ นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิ ด
รายการ
สิ นทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้
ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึ กใน
กําไรหรื อขาดทุน
3.12 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั นอกจากเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ได้รับการ
ทบทวน ณ ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงานว่า มีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทําการประมาณ
มูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
การรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทําทุกครังที มูลค่าสิ นทรัพย์ตามบัญชี หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การคํานวณมูลค่ าทีค าดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะ
คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิ ดเงินสดทีไม่อาจแยกอิสระจากสิ นทรัพย์
อืนๆ ให้พิจารณามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นให้สอดคล้องกับหน่ วยสิ นทรั พย์ทีก่อให้เกิ ดเงิ นสดที สินทรั พย์น ันมีความ
เกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาด
ว่าจะได้รับคืน
กลุ่มบริ ษทั จะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพือให้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่ าย เช่ นเดี ยวกับในกรณี ทีไม่เคยมี การบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่ามาก่ อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
26
173

3.13 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ในส่ วนที
เกียวกับรายการทีบนั ทึกในส่วนของเจ้าของให้รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั คือ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ทีตอ้ งเสี ยภาษี และการปรับปรุ งทางภาษีที
เกียวกับรายการในปี ก่อน โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนีสิน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานโดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ น
รอบระยะเวลารายงาน
หนี สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กทุกรายการและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมือมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว คราวดังกล่าว
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้น ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนันกิจการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตังใจจะรับ
คืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีสินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันสินรอบระยะเวลารายงานและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีเท่าทีจะมี
กําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
3.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินทีกาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นการจัดตัง กองทุ นสํารองเลี ย งชี พที เ ป็ นแผนจ่ ายสมทบที กาํ หนดการจ่ ายสมทบไว้เ ป็ นกองทุ นโดย
สิ นทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั กองทุนสํารองเลียงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจาก
ทังพนักงานและกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพและภาระหนี สินตามโครงการสมทบเงินจะ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเกียวข้อง
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีกาํ หนดไว้
หนี สินผลประโยชน์พนักงานส่ วนที เป็ นเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทํางานของ
พนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนักงานจะได้รับจากการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั ตลอด
ระยะเวลาทํางานถึงปี ทีเกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็ นอัตราอ้างอิงเริ มต้น การประมาณการหนีสิน
ดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method)
เมือผลประโยชน์พนักงานมีการเปลียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ทีเพิมขึนซึ งเกียวข้องกับการทํางานให้กบั กลุ่มบริ ษทั
ในอดี ตของพนักงานจะถูกบันทึ กในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลียจนกระทัง
ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริ ง
เมือข้อสมมติทีใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลียนแปลง กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกําไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีเกิดขึนทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทังจํานวน
3.15 กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญที ถือโดย
บุคคลภายนอกทีออกจําหน่ายในระหว่างปี
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรต่อหุน้ ปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยผลรวมของจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
ทีออกจําหน่ ายแล้วในระหว่างปี บวกด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีบริ ษทั อาจต้องออกเพือแปลงสภาพหุ ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทังสินให้เป็ นหุน้ สามัญโดยมิได้รับสิ งตอบแทนใด ๆ ทังสิน และสมมติวา่ ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จะใช้สิทธิแปลงหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดเป็ นหุน้ สามัญเมือราคาตามสิ ทธิตาํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ สามัญ
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กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
2559
บาท

กาไร
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
187,528,884
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลด
187,528,884

งบการเงินรวม
หุน้
จานวนหุน้
สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก
120,703,038
12,874,636
133,577,674

บาทต่อหุน้

กาไรต่อหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
หุน้
บาทต่อหุน้
จานวนหุน้
สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก
กาไร
กาไรต่อหุน้

1.55 209,047,211
1.40 209,047,211

120,703,038
12,874,636
133,577,674

1.73
1.56

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2558
บาท

กาไร
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
กาไรต่อหุน้ ปรับลด

1

188,538,468
188,538,468

งบการเงินรวม
หุน้
จานวนหุน้
สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก

กาไรต่อหุน้

120,129,288
17,276,487
137,405,775

1.57
1.37

บาทต่อหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
หุน้
บาทต่อหุน้
จานวนหุน้
สามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก กาไรต่อหุน้
กาไร
209,815,562
209,815,562

120,129,288
17,276,487
137,405,775

1.75
1.53

การบริหารความเสี่ยง
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
1.

การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมัน่ ของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนของเงินทุน ซึ่งกลุ่ม
บริ ษทั พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่ วนของเจ้าของ ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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2.

เงือ นไข ข้ อตกลงและนโยบายบัญชี
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีนโยบายที จะประกอบธุ ร กรรมตราสารทางการเงิ นนอกงบแสดงฐานะการเงิ นที เป็ นตราสาร
อนุพนั ธ์เพือการเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
รายละเอียดของนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ วิธีการทีใช้ซ ึ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนีสินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุขอ้ 3

3.

ความเสียงทีส ําคัญของเครืองมือทางการเงิน

3.1

ความเสียงจากการไม่ ปฏิบัตติ ามสัญญา
ความเสี ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา คือ ความเสี ยงที ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาทําให้กลุ่มบริ ษทั
เกิดความสูญเสี ยทางการเงินได้

3.2

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงของอัตราดอกเบียของสิ นทรัพย์ทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินนันเกิดขึนจากการเปลียนแปลงของ
อัตราดอกเบียอันจะมีผลในทางลบต่อรายได้ดอกเบียสุทธิในปี ปั จจุบนั และในอนาคต ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
นีเกิดขึนจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกําหนดของการเปลียนแปลง
อัตราดอกเบีย แสดงได้ดงั นี
พันบาท

พันบาท

งบการเงินนรวม
รวมณณวันวัทีนที31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2559
2559
งบการเงิ

ระยะเวลาคงเหลือก่ออก่นครบกํ
อนครบกาหนด
าหนด
ระยะเวลาคงเหลื
ตราดอกเบี ย ้ ย
อัตอัราดอกเบี

สิสินนทรัทรัพพย์ ทย์ ทางการเงิ
ำงกำรเงินน

ของสัญญญาหรื
ญาหรือก่ออก่นกํ
อนกาหนดอั
าหนดอัตราใหม่
ตราใหม่
ของสั

ปรัปรับบขึนขึ้นลงตาม
ลงตาม น้น้อยกว่
อยกว่า า
อัตอัตราตลาด
1 1ปี ปี
ราตลาด

เงินลงทุนในตราสารหนี

106,542
106,542
-

224,790
224,790
364,858

เงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

-

364,858
-

มากกว่
มากกว่า า
1 1- 5- 5ปี ปี

5 5ปี ปี

ไม่ไม่มีดมอกเบี
ีดอกเบี ย ้ ย

119,721

-

1,062
1,062
-

119,721
-

-

-

-

-

-

536,642

536,642

รวม
รวม

อัตอัราดอกเบี
 ยร้้ ยอร้ยละ
ตราดอกเบี
อยละ

อัตอัราดอกเบี
ย ้ย
ตราดอกเบี

อัตอัราลอยตั
ว ว อัตอัราคงที
ตราลอยตั
ตราคงที ่

ทีแทีท้่แจท้ริจงริ ง

107,604 0.05 - 0.98 0.05 - 0.98
107,604 0.05 - 0.98 0.05 - 0.98
224,790 0.25 - 1.85 0.25 - 1.85
224,790 0.25 - 1.85 0.25 - 1.85
484,579 1.42 - 6.00 1.66 - 6.00

484,579

536,642

536,642

1.42 - 6.00
-

-

1.66 - 6.00
-

0.36
0.36
1.60
1.60
4.36
-

-
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4.36
-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนด
ของสัญญาหรื อก่อนกาหนดอัตราใหม่
น้อยกว่า
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

51,685
161,559
-

90,222
51,685
281,280
385,514

0.05 - 0.98
0.25 - 1.85
1.42 - 3.06
-

พันบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนด
ของสัญญาหรื อก่อนกาหนดอัตราใหม่
น้อยกว่า
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

70,000
213,880
352,407
-

128,012
213,880
482,931
460,915

0.05 - 1.70
0.25 - 2.00
1.45 - 7.00
-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนด
ของสัญญาหรื อก่อนกาหนดอัตราใหม่
น้อยกว่า
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

50,000
114,668
105,709
-

94,489
114,668
225,989
290,523

0.05 - 1.25
0.25 - 2.00
1.45 - 3.11
-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

89,199
-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

119,721
-

-

1,023
385,514

0.05 - 0.98
0.25 - 1.85
1.66 - 5.10
-

0.36
1.70
2.06
-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

57,100
-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

130,524
-

-

912
460,915

0.05 - 1.70
0.25 - 2.00
2.20 - 7.00
-

0.87
1.76
4.91
-

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

43,615
-

120,280
-

-
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874
290,523

0.05 - 1.25
0.25 - 2.00
2.20 - 5.07
-

0.77
1.73
3.46
-

4.

การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผอู ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า กลุ่ม
บริ ษทั ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ
คล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน เงิน
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และรายได้คา้ งรับ และหนี้สินทางการเงินโดยส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
และเงินรับแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุน ซึ่ งมีการให้สินเชื่ อระยะสั้น จึงทาให้ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างกับมูลค่ายุติธรรมอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่ ง
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุ่มบริ ษทั ประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจา
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มี สินทรั พย์ท างการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ วดั ด้วยมูลค่า
ยุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

บาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
491,847,882
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190,338,516
-

-

190,338,516
491,847,882

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารทุน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
340,719,549

180,317,918
-

-

180,317,918
340,719,549

บาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
416,120,398

284,389,644
-

-

284,389,644
416,120,398

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
245,728,056

225,989,132
-

-

225,989,132
245,728,056

เทคนิคการประเมินมูลค่ ายุตธิ รรมและข้ อมูลทีใ่ ช้ สาหรับการวัดมูลค่ ายุตธิ รรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีการซื้ อขายในตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อล่าสุ ด หรื อเส้นอัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
5.

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
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5

รายละเอียดประกอบรายการทีส่ าคัญ

5.1

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559

5.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

70,000
845,095,214
845,165,214

60,000
383,671,479
383,731,479

70,000
827,713,207
827,783,207

60,000
350,147,943
350,207,943

หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพือ่ กองทุน
ยอดคงเหลือ

(737,560,902)
107,604,312

(255,719,279)
128,012,200

(737,560,902)
90,222,305

(255,719,279)
94,488,664

เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

เงินฝากประจา
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
รวม

2559
อายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
223,347,614
62,629
1,380,000
223,347,614
1,442,629

2558
อายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
212,452,997
736,890
690,000
212,452,997
1,426,890

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินฝากประจา
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
รวม

2559
อายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
50,242,640
62,629
1,380,000
50,242,640
1,442,629
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2558
อายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
อายุมากกว่า 1 ปี
113,241,482
736,890
690,000
113,241,482
1,426,890

5.3

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
1.

ราคาทุนและมูลค่ ายุตธิ รรม

บาท
งบการเงินรวม
2559
ราคาทุน/ทุนตัด

2558
มูลค่ายุติธรรม

จําหน่าย
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- พันธบัตรอื่น
- หุน้ กู้
- ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ราคาทุน/ทุนตัด
จําหน่าย

41,143,791
15,047,043
10,003,902
123,691,462
487,106,300

41,245,697
15,121,862
10,020,598
123,950,359
491,847,882

141,394,015
15,146,364
10,063,210
115,023,516
422,869,765

141,929,969
15,387,278
10,244,147
116,828,250
416,120,398

676,992,498
5,193,900
682,186,398

682,186,398
682,186,398

704,496,870
(3,986,828)
700,510,042

700,510,042
700,510,042

85,961,936

-

- พันธบัตรอื่น

15,000,000

-

- ตัว๋ แลกเงิน

193,278,551

198,541,101

294,240,487

198,541,101

45,144,458
(350,000)
44,794,458

45,144,458
(350,000)
44,794,458

1,021,221,343

943,845,601

รวม
เงินลงทุนทัว่ ไป
- ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

มูลค่ายุติธรรม
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ราคาทุน/ทุนตัด

2558
มูลค่ายุติธรรม

จําหน่าย
หลักทรัพย์เผื่อขาย
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรรัฐบาล
- หุน้ กู้
- ตราสารทุน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
- พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- พันธบัตรอื่น
รวม
เงินลงทุนทัว่ ไป
- ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

41,143,791
15,047,043
123,691,462
321,148,320
501,030,616
20,006,851
521,037,467
85,961,936
15,000,000
100,961,936

ราคาทุน/ทุนตัด

มูลค่ายุติธรรม

จําหน่าย
41,245,697
15,121,862
123,950,359
340,719,549
521,037,467
521,037,467

96,400,663
15,146,364
112,023,516
234,878,235
458,448,778
13,268,410
471,717,188

96,800,490
15,387,278
113,801,364
245,728,056
471,717,188
471,717,188

-

45,144,456
(350,000)
44,794,456

45,144,456
(350,000)
44,794,456

666,793,859

516,511,644

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนมีรายการเคลื่อนไหว ดังนี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
243,726,048
103,871,264
173,483,167
111,288,960
(131,020,591)
(74,003,566)
18,112,749
14,465,642
304,301,373
155,622,300
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2.

เงินลงทุนในตราสารหนีต้ ามอายุคงเหลือของสัญญา

บาท
31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

85,617,524

104,720,992

-

190,338,516

279,240,487
364,858,011

15,000,000
119,720,992

-

294,240,487
484,579,003

บาท
31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายใน 1 ปี
ตราสารหนี้เผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

75,596,926

104,720,992

-

180,317,918

85,961,936
161,558,862

15,000,000
119,720,992

-

100,961,936
281,279,854

บาท
31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ภายใน 1 ปี

รวม

ตราสารหนี้เผื่อขาย

153,865,488

130,524,156

-

284,389,644

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
รวม

198,541,101
352,406,589

130,524,156

-

198,541,101
482,930,745

ภายใน 1 ปี
105,709,123

บาท
31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
120,280,009
-

รวม
225,989,132

ตราสารหนี้เผื่อขาย
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3.

กาไร(ขาดทุน)ทีย่ งั ไม่ เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุนทีร่ ับรู้ ในส่ วนของเจ้ าของ

บาท

ยอดยกมา
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- จากการตีราคาหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
ยอดคงเหลือ
5.4

งบการเงินรวม
2559
2558
(3,986,828) 42,440,911

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
13,268,410
(3,651,527)

9,180,728
5,193,900

6,738,441
20,006,851

(46,427,739)
(3,986,828)

16,919,937
13,268,410

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนในงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเทศที่
ประเภทกิจการ จดทะเบียน

บริษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จํากัด บริ ษทั ลงทุน

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2559
2558
99.99

99.99

185

ตามวิธีราคาทุน
2559
2558
500,074,930

500,074,930

เงินปันผลที่บริ ษทั รับระหว่างปี
2559
2558
37,373,100

39,005,845
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5.5

83,733,776
12,804,467
(1,265,627)
95,272,616
3,051,304
98,323,920
74,191,372
4,388,517
(1,218,530)
77,361,359
5,051,064
82,412,423

17,911,257
15,911,497

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนปรับปรุ งอาคารสํานักงาน
และเครื่ องตกแต่ง

อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

อาคารและอุปกรณ์

5,489,560
4,969,451

24,519,876
1,831,982
(1,686,228)
24,665,630
1,891,568
(71,629)
26,485,569

29,459,294
2,703,235
(2,007,339)
30,155,190
1,433,836
(134,006)
31,455,020

อุปกรณ์สาํ นักงาน

4,592,818
3,142,116

20,324,512
1,922,161
(6,117,360)
16,129,313
1,899,076
(254,520)
17,773,869

24,314,631
2,555,488
(6,147,988)
20,722,131
453,801
(259,947)
20,915,985

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บาท
งบการเงินรวม

30,457,896
27,014,940

7,618,690
1,861,429
9,480,119
2,893,433
(871,477)
11,502,075

39,938,015
39,938,015
(1,421,000)
38,517,015

ยานพาหนะ
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58,451,531
51,038,004

126,654,450
10,004,089
(9,022,118)
127,636,421
11,735,141
(1,197,626)
138,173,936

177,445,716
18,063,190
(9,420,954)
186,087,952
4,938,941
(1,814,953)
189,211,940

รวม

187

83,733,775
12,804,467
(1,265,627)
95,272,615
3,051,304
98,323,919
74,191,372
4,388,517
(1,218,530)
77,361,359
5,051,064
82,412,423

17,911,256
15,911,496

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มขึ้น/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย/โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนปรับปรุ งอาคารสํานักงาน
และเครื่ องตกแต่ง

5,483,539
4,965,471

24,511,833
1,829,872
(1,686,228)
24,655,477
1,889,527
(71,629)
26,473,375

29,443,120
2,703,235
(2,007,339)
30,139,016
1,433,836
(134,006)
31,438,846

อุปกรณ์สาํ นักงาน

4,592,818
3,142,116

20,270,702
1,917,831
(6,117,360)
16,071,173
1,899,076
(254,520)
17,715,729

24,256,491
2,555,488
(6,147,988)
20,663,991
453,801
(259,947)
20,857,845

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30,457,895
27,014,939

7,618,691
1,861,429
9,480,120
2,893,433
(871,477)
11,502,076

39,938,015
39,938,015
(1,421,000)
38,517,015

ยานพาหนะ
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58,445,508
51,034,022

126,592,598
9,997,649
(9,022,118)
127,568,129
11,733,100
(1,197,626)
138,103,603

177,371,401
18,063,190
(9,420,954)
186,013,637
4,938,941
(1,814,953)
189,137,625

รวม

บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

11,735,141

10,004,089

11,733,100

9,997,649

108,750,016

105,269,224

108,685,883

105,205,090

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมได้ตดั จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงาน อุปกรณ์และบริ การ

สัญญาเช่าพื้นที่สาํ นักงานและบริ การ
สัญญาเช่ายานพาหนะ
สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

ผูใ้ ห้เช่า
กองทุนที่อยูภ่ ายใต้
การบริ หารของบริ ษทั

ระยะเวลา
3 ปี

อัตราค่าเช่าและ
บริ การต่อเดือน
(ล้านบาท)
2.36

บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก
บุคคลภายนอก

3 ปี
4 - 5 ปี
3 ปี

1.60
0.27
0.25
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5.6

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559
ราคาทุน

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อายุการให้ 1 มกราคม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประโยชน์

2559

เพิ่มขึ้น

1 - 5 ปี

71,108,930

1,231,500

(ลดลง)
-

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

2559

2559

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

2559

72,340,430

56,855,452

5,442,286

-

62,297,738

ค่าเผื่อการ

สิ นทรัพย์

การด้อยค่า ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
-

10,042,692

-

1,331,547

-

11,374,239

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม

662,053

860,444 (190,950)

1,331,547

71,770,983

2,091,944 (190,950)

73,671,977

-

-

56,855,452

-

5,442,286

-

62,297,738

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
ราคาทุน

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อายุการให้ 1 มกราคม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประโยชน์

2559

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

1 - 5 ปี

70,916,891

1,231,500

-

31 ธันวาคม

1 มกราคม

31 ธันวาคม

2559

2559

เพิ่มขึ้น

72,148,391

56,691,602

5,414,101

(ลดลง)
-

ค่าเผื่อการ

สิ นทรัพย์

การด้อยค่า ไม่มีตวั ตน-สุทธิ

2559
62,105,703

-

10,042,688

-

1,331,547

-

11,374,235

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม

662,053

860,444 (190,950)

1,331,547

71,578,944

2,091,944 (190,950)

73,479,938

-

-

56,691,602

5,414,101

-

62,105,703

บาท
งบการเงินรวม
2558
ราคาทุน

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อายุการให้ 1 มกราคม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(ลดลง)

31 ธันวาคม

1 มกราคม

2558

2558

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

2558

51,466,007

5,452,444

(62,999)

56,855,452

ประโยชน์

2558

เพิ่มขึ้น

1 - 5 ปี

67,839,138

3,332,792

(63,000)

71,108,930

460,950

1,801,103

(1,600,000)

662,053

68,300,088

5,133,895

(1,663,000)

71,770,983

31 ธันวาคม

ค่าเผื่อการ

สิ นทรัพย์

การด้อยค่า ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
-

14,253,478

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม

51,466,007

5,452,444

(62,999)

56,855,452

(190,950)

471,103

(190,950)

14,724,581
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
ราคาทุน

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

อายุการให้ 1 มกราคม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

31 ธันวาคม

1 มกราคม

2558

2558

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

2558

51,339,546

5,415,055

(62,999)

56,691,602

ประโยชน์

2558

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

1 - 5 ปี

67,647,099

3,332,792

(63,000)

70,916,891

460,950

1,801,103

(1,600,000)

662,053

68,108,049

5,133,895

(1,663,000)

71,578,944

31 ธันวาคม

ค่าเผื่อการ

สิ นทรัพย์

การด้อยค่า ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
-

14,225,289

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม

51,339,546

-

-

5,415,055

(62,999)

56,691,602

(190,950)

471,103

(190,950)

14,696,392

บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

5,442,286

5,452,444

5,414,101

5,415,055

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมได้ตดั จําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่

46,100,647

42,879,455

45,908,608

42,879,455
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5.7

สินทรัพย์ อนื่
สิ นทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ
เงินมัดจํา
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

40,256,811
18,778,958
6,566,184
4,826,080
3,138,515
73,566,548
(700,000)
(439,919)
72,426,629

3,947,932
18,480,343
5,724,262
3,642,269
2,376,125
34,170,931
(700,000)
(439,485)
33,031,446

39,826,274
18,778,958
6,566,184
17,895,938
2,695,268
85,762,622
(10,366,834)
75,395,788

42,077,557
18,480,343
5,724,262
16,023,123
1,933,615
84,238,900
(9,684,300)
74,554,600

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559
ยอดยกมา
บวก หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ

700,000
700,000

2558
700,000
700,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
9,684,300
682,534
10,366,834

7,699,535
1,984,765
9,684,300

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559
439,485
434
439,919

ยอดยกมา
บวก ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ

191

2558
438,748
737
439,485
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5.8

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มี
ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในปี ปัจจุบนั
ผลประโยชน์พนักงานโอนไปค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

59,174,451

41,582,877

59,138,129

41,409,322

9,265,885
1,485,568
-

7,673,332
1,204,618
2,147,584

9,253,760
1,484,384
-

7,816,167
1,204,072
2,147,584

4,866
(2,160)
(1,194,046)
(2,346,960)
66,387,604

(2,307,488)
4,971,735
6,679,763
(2,777,970)
59,174,451

(2,307,488)
4,966,679
6,679,763
(1,194,046) (2,777,970)
(2,346,960)
66,335,267 59,138,129

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงินประมาณ 3.41 และ 2.35 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 9 ปี
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

บาท
2559

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการลาออก (เปลี่ยนแปลง 1%)

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(5,332,795)
6,116,959
6,481,987
(5,735,306)
(5,681,480)
3,595,438

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(5,327,079)
6,110,476
6,475,618
(5,729,576)
(5,680,911)
3,594,869

บาท
2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
(4,807,302)
5,517,832
5,218,564
(4,638,606)
(5,126,930)
3,292,716

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตราการลาออก (เปลี่ยนแปลง 1%)

ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

66,387,604
66,387,604

59,174,451
59,174,451

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
66,335,267
66,335,267

59,138,129
59,138,129

กลุ่มบริ ษทั กาหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นไปตามการจ่ ายเงิ นชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่ งให้สิทธิ แก่
พนักงานที่ เกษียณอายุและทางานครบระยะเวลาที่ กาหนด เช่น 10 ปี ขึ้ นไป ได้รับเงิ นชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงิ นเดื อนๆ
สุดท้าย 300 วัน หรื อ 10 เดือน
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ข้อสมมติ ฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ ใช้ในการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตราการทุพพลภาพ

2559
2.51% และ 3.26%
4.00%
0.00% - 15.00%
5.00% ของอัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
2.51% และ 2.79%
4.00%
0.00% - 15.00%
5.00% ของอัตรามรณะ

2559
2.51%
4.00%
0.00% - 15.00%
5.00% ของอัตรามรณะ

2558
2.51%
4.00%
0.00% - 15.00%
5.00% ของอัตรามรณะ

ข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตราคิ ดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ ยของพันธบัตรรั ฐบาล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานและสะท้อนประมาณการของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณ
การจากตารางมรณะปี 2551
5.95.9 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกค้า

ต้นทุนในการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

4,986,299

รื้ อถอน
1,259,929

เพิม่ ขึ้น
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง

1,162,408

964,659

2,127,067

(4,472,253)

(4,958)

(4,477,211)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน

(514,046)

-

(514,046)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,162,408

2,219,630

3,382,038

เพิม่ ขึ้น

202,109

206,103

408,212

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(425,200)
939,317

2,425,733

(425,200)
3,365,050

194

รวม
6,246,228

47

5.10 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2559

2558

14,221,394
(1,038,780)
13,182,614

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

12,459,671
12,459,671

2558

14,221,394
(4,001,370)
10,220,024

12,262,306
(2,653,682)
9,608,624

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
บาท

ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
38,190
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
140,000
สิ นทรัพย์อื่น
12,084,116
ประมาณการหนี้สิน
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
197,365
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
12,459,671
สุทธิ

งบการเงินรวม
กําไร
กําไร
(ขาดทุน)
ณ วันที่ 31
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2559
(38,190)
1,997,278
-

1,959,088

-

140,000
14,081,394

(197,365)

(1,038,780)
(1,236,145)

-

(1,038,780)
13,182,614
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ณ วันที่ 1
มกราคม 2559
38,190
140,000
12,084,116
-

(2,653,682)
9,608,624

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร
กําไร
(ขาดทุน)
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
(38,190)
1,997,278
-

1,959,088

-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
140,000
14,081,394

-

(1,347,688)
(1,347,688)

-

(4,001,370)
10,220,024
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บาท
งบการเงินรวม
กําไร
กําไร
(ขาดทุน)
ณ วันที่ 31
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 1
มกราคม 2558

38,190
140,000
12,084,116

38,190
140,000
8,397,490

197,365

730,306

12,459,671

9,305,986

ณ วันที่ 1
มกราคม 2558
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
38,190
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
140,000
สิ นทรัพย์อื่น
8,397,490 1,818,835 1,867,791
ประมาณการหนี้สิน
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
197,365
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
(8,488,182)
8,488,182
87,498 1,818,835 10,553,338
สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร
กําไร
(ขาดทุน)
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
1,818,835
-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

1,867,791

38,190
140,000
12,084,116

(730,306)

1,818,835

(2,653,682)
(1,516,197)

-

(2,653,682)
9,608,624

5.11 รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
การจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนการขาย
ค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่วยลงทุน
อื่น ๆ
รวม

2559

2558

562,320,150
43,530,182
144,437,585
32,269,245
8,178,712
2,705,018
793,440,892

576,402,781
30,790,038
144,034,233
83,184,215
7,425,241
4,466,543
846,303,051

196

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
562,320,150
43,530,182
144,437,585
32,269,245
8,178,712
2,733,056
793,468,930

576,402,782
30,790,038
144,034,233
83,184,215
7,425,241
4,494,580
846,331,089
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5.12 ทุนเรือนหุ้น
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมือวันที 27 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อ
หุน้ ทีออกใหม่ (MFC-W1) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (Right-offering) จํานวน 60 ล้านหน่วย ทีออกให้ตามสัดส่ วนการ
ถือหุ ้น ในอัตรา 2 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และมีมติอนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิ ม
จํานวนเงิน 120 ล้านบาท เป็ นจํานวนเงิน 180 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จํานวน 60 ล้านหุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพือรองรั บการใช้สิท ธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจ ะซื อ หุ ้นสามัญของบริ ษทั (MFC-W1) และบริ ษ ัทได้จ ด
ทะเบียนการเพิมทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2558
ในเดือน มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 163,360 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 18 บาท รวมเป็ น
จํานวนเงิน 2.94 ล้านบาท
ในเดือน มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 50,150 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 17.947 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 0.90 ล้านบาท
ในเดือน กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากหุ ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 347,989 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 17.947 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 6.25 ล้านบาท
ในเดือน ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้รับชําระเงินจากหุน้ สามัญเพิมทุน จํานวน 1,962,369 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 17.947 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 35.22 ล้านบาท ทังนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้บนั ทึกรับเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเงินรับล่วงหน้าค่า
หุน้ โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 6 มกราคม 2560
5.13 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมือวันที 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้จดั สรรและออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครังที 1 (MFC-W1)
จํานวน 60 ล้านหน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจดั สรร ดังนี
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ชนิด
อายุใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนทีออกและเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ที จะซื อหุ ้นสามัญที อ อกใหม่ข องบริ ษทั หลัก ทรั พ ย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (MFC-W1)
: ระบุชือผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลียนมือได้
: 3 ปี นับตังแต่วนั ทีออก
: 60,000,000 หน่วย
: หน่วยละ 0 บาท
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุน้ สามัญได้ 1 หุน้
(เว้นแต่ กรณี มีการปรับสิ ทธิตามเงือนไขการปรับสิ ทธิทีกาํ หนด)
: 18 บาทต่อหุน้
(เว้นแต่ กรณี มีการปรับสิ ทธิตามเงือนไขการปรับสิ ทธิทีกาํ หนด)
: สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทําการสุดท้ายของไตรมาส
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เมือวันที 27 เมษายน 2559 บริ ษทั ดําเนิ นการปรับราคาใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ ้นสามัญทีออกใหม่ของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ครังที 1 (MFC-W1) จากเดิมอัตรา 18 บาทต่อหุ ้น เป็ น 17.947 บาทต่อ
หุน้ และปรับอัตราการใช้สิทธิจากเดิมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซือหุน้ สามัญได้ 1 หุ ้น เป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1
หน่วย มีสิทธิซือหุน้ สามัญได้ 1.003 หุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จ ะซื อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ครังที 1 (MFC-W1) ที ย งั ไม่ไ ด้ใ ช้สิท ธิ มี
จํานวน 57,046,273 หน่ วย
5.14 กําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อ ยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ อย่างน้อยร้อยละ 5 เป็ นสํารองตามกฎหมาย ทุก
ครังทีประกาศจ่ายเงินปั นผล จนกว่าสํารองตามกฎหมายจะมีจาํ นวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองนี จะนําไป
จ่ายเงินปั นผลไม่ได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อ ยมี สาํ รองตามกฎหมาย จํา นวนเงิ น 25,153,010 บาท และ 24,346,230
บาท ตามลําดับ ซึ งได้แสดงรวมอยู่ในกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในงบแสดงฐานะการเงิ นรวม
เงินปันผล
บริษัท
-

ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมือวันที 25 เมษายน 2559 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.65 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 198.99 ล้านบาท

-

ทีประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมือวันที 21 เมษายน 2558 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 1.70 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 204 ล้านบาท

บริษัทย่ อย
บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิง ส์ จํากัด
-

ทีประชุมคณะกรรมการ เมือวันที 16 ธันวาคม 2559 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.74 บาท รวม
เป็ นจํานวนเงิน 37.37 ล้านบาท
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-

ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 มีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.78 บาท รวมเป็ น
จานวนเงิน 39.01 ล้านบาท

-

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีมติรับรองการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้
ละ 1.00 บาท รวมเป็ นจานวนเงิ น 50.01 ล้านบาท ตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ย่อย เมื่ อ วัน ที่ 25
ธันวาคม 2557 และจัดสรรสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน 3.43 ล้านบาท

5.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คานวณขึ้นในอัตราที่ กาหนดโดย
กรมสรรพากรจากกาไรทางบัญชีหลังปรับปรุ งเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในประมวลรัษฎากร กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในแต่ละปี บัญชีและบันทึกภาระส่วนที่คา้ งจ่ายเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวลรั ษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2559 เป็ นต้น
ไป ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั

52,789,144

46,721,162

43,963,422

43,507,874

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว

(1,959,088)

(1,818,835)

(1,959,088)

(1,818,835)

รวม

50,830,056

44,902,327

42,004,334

41,689,039

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
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บาท
งบการเงินรวม
2559
ประมาณการหนี้สิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

(1,236,146)
(1,236,146)

1,867,791
8,685,547
10,553,338

(1,347,688)
(1,347,688)

1,867,791
(3,383,988)
(1,516,197)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
งบการเงินรวม
2559
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี

20

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
ผลกระทบจากรายการตัดบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม
ผลขาดทุนของบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

200

22
21

บาท
238,358,901
47,671,780
4,030,972
(10,336,189)
(751,299)
12,040,857
133,023
52,789,144
(1,959,088)
50,830,056

2558
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

20
19

บาท
233,440,747
46,688,149
3,729,244
(10,944,141)
(381,270)
7,385,522
243,658
46,721,162
(1,818,835)
44,902,327
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

บาท
251,051,545

(ร้อยละ)

บาท
251,504,601

20

50,210,309

20

50,300,920

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

อัตราภาษี

รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี

4,021,376

3,706,192

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น

(9,516,964)

(10,118,155)

(751,299)

(381,083)

ภาษีเงินได้สาํ หรับปี ปัจจุบนั

18

43,963,422

17

(1,959,088)
42,004,334

การเปลี่ยนแปลงผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

17

43,507,874

17

(1,818,835)
41,689,039

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี จานวนเงิน 0.05 ล้านบาท และ
0.04 ล้านบาท ตามลาดับ ที่กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็น
ว่ากลุ่มบริ ษทั อาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้เป็ นจานวนเงินประมาณ 14.71 ล้านบาท
และ 18.56 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2560 ถึง 2564 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
6

ข้ อมูลเพิม่ เติม

6.1

สินทรัพย์ ทมี่ ขี ้ อจากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้นาเงินฝากประจา จานวนเงิน 1.38 ล้านบาท (ปี 2558: 0.69 ล้านบาท) เพื่อใช้เป็ น
หลักประกันสาหรับให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันการให้บริ การตามสัญญาจ้างแต่งตั้งบริ ษทั จัดการกองทุน (ดูหมายเหตุ
5.2)
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6.2

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสาคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
6.3

2559
111,413,005
10,410,764
121,823,769

2558
107,612,426
12,964,765
120,577,191

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
111,413,005
10,410,764
121,823,769

2558
107,612,426
12,964,765
120,577,191

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
บริษัท
6.3.1

จ่ายชาระตามสัญญาเช่าดาเนินงานสาหรับอาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุ 5.5) โดยมีจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ในอนาคตดังนี้

พันบาท

ระยะเวลา
ระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

38,863
21,452

6.3.2

จ่ายชาระค่าตอบแทนจากการใช้บริ การ อัตราค่าบริ การเดือนละ 1.00 ล้านบาท

6.3.3

จ่ายชาระตามสัญญาบริ การ จานวนเงิน 0.69 ล้านบาท และ 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

6.3.4

จ่ ายชาระตามสัญญาว่าจ้างพัฒนาและบารุ งรั กษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวนเงิ น 1.75 ล้านบาท

6.3.5

จ่ายชาระตามสัญญาที่ปรึ กษา จานวนเงิน 26.43 ล้านบาท
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6.4

รายการบัญชีกบั บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งบุคคลและกิจการเหล่านี้ เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้น
และ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้
ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สิน และรายการบัญชีและรายการค้าที่มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มี
ดังนี้
รายการบัญชีและรายการค้าที่ มีสาระสาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558

บาท
งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2559

2558

บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

-

-

28,037

28,037

รายได้ดอกเบี้ย

-

-

-

11,096

เงินปันผลรับ

-

-

37,373,100

ขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

75,138,959

-

กําไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน

-

-

18,076,438

-

-

-

682,534

837,198

-

-

-

1,147,567

800,308

66,476

800,308

66,476

ค่าธรรมเนียมและบริ การ

828,328

1,302,244

828,328

1,302,244

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

140,050

49,490

140,050

49,490

40,000

40,000

40,000

40,000

39,005,845

บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
หนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จากัด
หนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารออมสิน

0.69

ค่าธรรมเนียมและบริ การ
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รายได้อื่น
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บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
บริษทั คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ซื้ อเงินลงทุนในตราสารทุน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ส่วนตํ่ามูลค่าตราสารหนี้ตดั บัญชี
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน
บริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ซื้ อเงินลงทุนในตราสารทุน
ขายเงินลงทุนในตราสารทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
เงินปันผลรับ
กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษทั
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าเช่าและบริ การ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษาและค่าตอบแทนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

5,035,166
(7,943,577)
11,721,328
-

21,885,236
(51,615,030)
13,272,182
19,500,000

-

19,500,000

1,041,101
79,191,736
16,708,034
10,861,263
4,457,870

655,600
62,991,642
(129,214)
-

1,041,101
2,636,867
2,636,867
2,188,527

655,600
30,924,833
(63,436)
-

4,494,229
31,932,041

4,635,828
31,678,480

4,494,229
31,932,041

4,635,828
31,678,480

2,156,250

2,231,250

2,156,250

2,231,250

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั มียอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

บาท
งบการเงินรวม
2559
บริษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด
เงินทดรองจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เงินปันผลค้างรับ
บริษทั เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จากัด
เงินทดรองจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
-

-

7,547
10,514
37,373,100

4,234
10,514
39,005,845

-

-

8,519,268
(8,519,268)

7,836,733
(7,836,733)
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บาท
งบการเงินรวม
2559
บริษทั ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซี จากัด
เงินทดรองจ่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษทั เอ็มเอฟซี เอสโก จากัด
เงินทดรองจ่าย
ธนาคารออมสิน
เงินฝากออมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

-

-

4,182,089
(1,147,567)

4,180,468
(1,147,567)

-

-

360,955

359,418

1,026
51,755

1,022
4,696

51,755

4,696

63,541

49,257

63,541

49,257

ตัว๋ แลกเงิน
ตราสารทุน

193,278,551

198,541,101

-

-

104,966,964

99,931,797

-

-

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า

(35,044,551)

(25,115,079)

-

-

58,439,152
20,317,509
67,690

120,826,333
6,933,637
27,625

67,690

57,062,521
5,659,384
27,625

7,414,741
311,925

7,414,741
259,144

7,414,741
311,925

7,414,741
259,144

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่าย
บริษทั คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

บริษทั คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ตราสารทุน
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริหารของบริษทั
เงินประกันการเช่า
ค่าเช่าและค่าบริ การค้างจ่าย
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ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
ประเทศ/สั ญชาติ
บริ ษทั เอ็มเอฟ โฮลดิง้ ส์ จากัด
ไทย
บริ ษทั เอ็มเอฟซี เรี ยลเอสเตท แอสเซท
ไทย
แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั ที่ปรึ กษาเอ็มเอฟซี จากัด
ไทย
บริ ษทั เอ็มเอฟซี เอสโก จากัด
ไทย
ธนาคารออมสิ น
ไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ไทย
ไทย
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ไทย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

ลักษณะความสั มพันธ์
ถือหุน้ ทางตรง
ถือหุน้ ทางอ้อม

บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ถือหุน้ ทางอ้อม
ถือหุน้ ทางอ้อม
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
สมาชิกในครอบครัวของ
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน

นโยบายการกาหนดราคา
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่ วมกัน
ตามมูลฐานที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด/ราคาหน้าตัว๋

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าที่ปรึ กษาและค่าตอบแทนอื่น
ค่าเช่าและบริ การ
ซื้ อและขายเงินลงทุน/ไถ่ถอนเงินลงทุน
6.5

สัญญาระยะยาว
สัญญาบริ การ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ทาสัญญาว่าจ้างกับบริ ษทั ธุรกิจนวัตกรรม จากัด เพื่อให้คาปรึ กษาด้านการลงทุนและการ
แนะนากลยุทธ์การลงทุ น เพื่อประโยชน์แก่กองทุนเปิ ด คอร์ เฟล็กซิ เบิ ล ฟั นด์ ที่ อยู่ภายใต้การบริ หารของบริ ษทั โดยมี
ระยะเวลาเท่ากับอายุโครงการของกองทุน และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดย
กาหนดค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 25 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน และ/หรื อค่าบริ หารการขายหลักทรัพย์ดงั นี้
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บริ ษทั โดยมีระยะเวลาเท่ากับอายุโครงการของกองทุน และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้ทาบันทึกแก้ไข
และการแนะนากลยุทธ์การลงทุน เพื่อประโยชน์แก่กองทุนเปิ ด คอร์ เฟล็กซิ เบิ ล ฟั นด์ ที่ อยู่ภายใต้การบริ หารของ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ทาสัญญาว่าจ้างกับบริ ษทั ธุ รกิจนวัตกรรม จากัด เพื่อให้คาปรึ กษาด้านการลงทุน

1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน ซึ งแบ่งคํานวณแยก
สัตามกลุ
ญญาบริ่มกหลัารกทรัพย์ 2 กลุ่ม คือ Core Assets และ Non-Core Assets ดังนี

6.5

Core Assets : กลุ่มที 1 ได้แก่ บริ ษทั แอลโซลาร์ 1 จํากัด บริ ษทั อิมเพรส เอทานอล จํากัด และบริ ษทั อิมเพรส
สั ญ1.ญาระยะยาว
ฟาร์มมิง จํากัด

ซื้ อและขายเงินลงทุน/ไถ่
ถอนเงิ
ว๋
่มที น2 ลงทุ
: กลุ
ได้แนก่ บริ ษทั เซลเลนเนียม (ประเทศไทย)ราคาตลาด/ราคาหน้
จํากัด และ บริ ษทั อีาตั-เอสเทอร์
จํากัด
ค่าเช่าและบริ
าร ยมการจัดการในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่าทรัตามสั
วมกัน Core Assets
คิดค่ากธรรมเนี
พย์สญิ นญาที
สุทธิ่ตใกลงร่
นส่วนของ
ค่าที่ปรึ กษาและค่าตอบแทนอื่น
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
2. Non-Core Assets : ได้แก่ หลักทรัพย์จดทะเบียน ซึงรวมถึงหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ตามมูลฐานที่ตกลงร่ วมกัน
ตราสารแห่งหนี ตราสารกึงหนีก ึงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์อืนๆ
รายได้อื่น
ตามมูลฐานที่ตกลงร่ วมกัน
คิดค่า้ ยธรรมเนี ยมการจัดการตามผลการดําเนิ นงานเฉลียรายปี ของมู
ลค่ลาทรั
พย์่ตสกลงร่
ิ นสุ ทวธิมกั
ในส่
รายได้ดอกเบี
ตามมู
ฐานที
น วนของ Non-Core
ตราดังนี
รายได้ค่Assets
าธรรมเนีในอั
ยมและบริ
การ
ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
- ผลการดําเนินงานน้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 5 คิดค่าธรรมเนี ยมจากมูลนโยบายการกํ
ค่าทรัพย์สินสุาหนดราคา
ทธิ ในส่ วนของ NonCore Assets ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี
หลักเกณฑ์ ในการคิดรายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างกัน
- ผลการดําเนินงานมากกว่าร้อยละ 5 แต่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 10 คิดค่าธรรมเนี ยมจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิในส่วนของ Non-Core Assets ในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี
ผูบ้ ริ หารสาคัญ

บุคคลที่เกี่ยวข้อ-งกันผลการดําเนิ นงานมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไทย
่เกี่ย12.85
วข้องกัคินดค่าธรรมเนี
สมาชิยกมจากมู
ในครอบครั
น้อยกว่าหรื อเท่าบุกัคบคลที
ร้อยละ
ลค่า วของ
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ปทรั
ดีเวลลอปเมนท์
ด (มหาชน)
ไทยในอัตราร้อยละบริ0.75
ษทั ต่ทีอ่เกีปี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
พย์สินสุทธิในส่จวากันของ
Non-Core Assets
บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
- ผลการดําเนิ นงานมากกว่าร้อยละ 12.85 แต่น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 15 คิดค่าธรรมเนี ยมจากมูลค่า
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ไทย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ทรัพย์สินสุทธิในส่วนของ Non-Core Assets ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี
ธนาคารออมสิ น
ไทย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้
ผลการดํ
ากับษร้ทั อย่ยละ
22.30อมคิดค่าธรรมเนี
มจากมูอมลค่า
บริ ษทั เอ็มเอฟซี- เอสโก
จากัาเนิด นงานมากกว่าร้อยละ 15.00 แต่
ไทยนอ้ ยกว่าหรื อเท่บริ
อยทางอ้
ถือหุ น้ ยทางอ้
พย์สินจากั
สุทดธิในส่วนของ Non-Core Assets
1.75
บริ ษทั ที่ปรึ กษาเอ็มทรัเอฟซี
ไทยในอัตราร้อยละบริ
ษทั ต่ย่ออปียทางอ้อม
ถือหุ น้ ทางอ้อม
แมเนจเมนท์- จากัผลการดํ
ด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 22.30 ขึนไป คิดค่าธรรมเนี ยมจากมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ในส่ วนของ Nonบริ ษทั เอ็มเอฟซี เรีCore
ยลเอสเตท
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
ถือหุ น้ ทางอ้อม
Assets แอสเซท
ในอัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี ไทย
บริ ษทั เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จากัด
ไทย
บริ ษทั ย่อย
ถือหุ น้ ทางตรง
2. ค่าบริ หารการขายหลักทรัพย์ในส่ วนของ Core Assets ซึ งถือเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยแบ่งเป็ น 2 อัตรา ตามกลุ่ม
ชื่อ
ประเทศ/สั ญชาติ
ความสั มพันธ์
ลักษณะความสั มพันธ์
หลักทรัพย์ ดังนี

1. Core Assets กลุ่มที 1 คิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าหลักทรัพย์ทีขายได้
Core Assets
ลัก2.ษณะความสั
มพักลุ
นธ์่มที 2 คิดค่าธรรมเนียม ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าหลักทรัพย์ทีขายได้
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6.6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานสอดคล้องกับรายงานภายในสําหรับใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานของผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือ กรรมการ
บริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิจการในส่ วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจัดการกองทุน ดังนันกลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่ วนงาน
เดียว
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศ ดังนัน กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

6.7

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560
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AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of MFC Asset Management Public Company Limited
Opinion
I have audited the consolidated and separate financial statements of MFC Asset Management Public Company Limited and its
subsidiaries (“the Group”) and of MFC Asset Management Public Company Limited (“the Company”), which comprise the
consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2016, the consolidated and separate statements of
comprehensive income, consolidated and separate statements of changes in equity and consolidated and separate statements of
cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting
policies.
In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all material respect, the
consolidated and separate financial position of MFC Asset Management Public Company Limited and its subsidiaries and of
MFC Asset Management Public Company Limited as at December 31, 2016, and its consolidated and separate financial
performance and its consolidated and separate cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements section of my
report. I am independent of the Group and Company in accordance with the Federation of Accounting Professions under the
Royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements
that are relevant to my audit of the consolidated and separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the consolidated
and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the
consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate
opinion on these matters.
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Revenue Recognition
As described in Note 3.2 to the financial statements, accounting policies of revenue recognition and Note 5.11 to the financial
statements, fees and service income, the Company has management fee and registrar fee incomes which are significant amounts
to the consolidated and separate financial statements for the year ended December 31, 2016. They are calculated as a
percentage of net asset value of each fund under management of the Company as conditions in each fund management
agreements. The net asset value of fund has data processing from fund’s transactions in daily basis on the fund’s computer
system which has the complexity and high volume transactions. There may be a risk around the accuracy of the calculation of
the fund’s net asset value and percentage in the system applied for calculation of fee may not be in consistent with each
agreement. Consequently, the Company may have the risk from the revenue recognition which may not be accurate and
compliance with the conditions in each agreement.
I gained an understanding and evaluated the design and implementation of key control including the test of general information
technology control and application information technology control in which the Company applied to the input data, gathering,
transfer among program and data processing of each fund’s net asset value relating to recording management fee and registrar
fee incomes and cash receiving. I also performed the effectiveness test of key control in manual system relating to recording
such incomes and cash receiving by examining accuracy of income with the fund’s net asset value report from information
technology system and examining approval of fee rate for calculation of income. Moreover, I examined the supporting
documents for existence and accuracy of inception fund report and name list of fund under the management of the Company,
sampling test calculation of income as percentage of fund’s net asset value in condition of agreement and sampling examine
with tax invoice or receipt in order to examine accuracy of recording income.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises information including in annual report
but does not include the consolidated and separate financial statements and my auditor’s report thereon, which is expected to be
made available to me after that date.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I do not and will not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to materially misstated.
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When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the
matter to those charged with governance to make correction the misstatement.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Separate Financial
Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial statements in
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to
enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from material misstatements, whether due
to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the Group and
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group and Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group and Company’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai
Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. I also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting
from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
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•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group and Company’s
internal control.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on
the Group and Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am
required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated and separate financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and Company
to cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial statements, including
the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair presentation.

•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities
within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for the direction,
supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my
independence, and where applicable, related safeguards.
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From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance
in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I
describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
The engagement partner responsible for the audit resulting in this auditor’s report is Udom Thanuratpong.

Udom Thanuratpong
Certified Public Accountant
Registration Number 8501
PV Audit Co., Ltd.
Bangkok, February 21, 2017
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MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2016
Baht
Note
ASSETS
Cash and cash equivalents
Deposits at financial institutions
Investments in debt and equity securities
Investments in subsidiary
Building and equipment
Intangible assets
Accrued income receivables
Deferred tax assets
Other assets
TOTAL ASSETS

Consolidated financial statements
2016
2015

3.3, 5.1, 6.4 107,604,312
3.4, 5.2
224,790,243
3.5, 5.3, 6.4 1,021,221,343
3.6, 5.4
3.7, 5.5
51,038,004
3.8, 5.6
11,374,239
115,206,483
3.13, 5.10
13,182,614
5.7, 6.4
72,426,629
1,616,843,867

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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128,012,200
213,879,887
943,845,601
58,451,531
14,724,581
113,789,399
12,459,671
33,031,446
1,518,194,316

Separate financial statements
2016
2015
90,222,305
51,685,269
666,793,859
500,074,930
51,034,022
11,374,235
115,206,482
10,220,024
75,395,788
1,572,006,914

94,488,664
114,668,372
516,511,644
500,074,930
58,445,508
14,696,392
113,789,399
9,608,624
74,554,600
1,496,838,133

MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2016

Note
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Accrued income tax
Accrued expenses
Employee benefit obligations
Money received on behalf of investment
unitholders and funds
Provisions
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Authorized share capital:
180,000,000 ordinary shares, Baht 1 par value

Consolidated financial statements
2016
2015

Baht

Separate financial statements
2016
2015

3.13, 5.15
6.4
3.14, 5.8

19,776,147
105,644,637
66,387,604

9,812,208
100,145,407
59,174,451

12,835,767
105,318,758
66,335,267

7,995,600
99,750,518
59,138,129

3.9, 3.10, 5.9
6.4

26,745,169
3,365,050
55,970,099
277,888,706

30,657,999
3,382,038
17,851,895
221,023,998

26,745,169
3,365,050
18,599,005
233,199,016

30,657,999
3,382,038
17,858,044
218,782,328

180,000,000

180,000,000

180,000,000

180,000,000

120,998,374
696,951,257
35,218,636
4,155,121

120,298,525
685,074,925
2,490,300
(3,789,461)

120,998,374
696,951,257
35,218,636
16,005,480

120,298,525
685,074,925
2,490,300
10,614,727

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
398,632,173
1,338,955,561
(400)
1,338,955,161
1,616,843,867

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
410,096,383
1,297,170,672
(354)
1,297,170,318
1,518,194,316

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
386,634,151
1,338,807,898
1,338,807,898
1,572,006,914

18,000,000
5,000,000
10,000,000
50,000,000
376,577,328
1,278,055,805
1,278,055,805
1,496,838,133

5.12

Issued and paid-up share capital:
120,998,374 ordinary shares in the year 2016 and
120,298,525 ordinary shares in the year 2015, fully paid-up
Premium on share capital
Advanced receipts for share subscription
5.12
Other components of equity
Retained earnings:
Appropriated:
Legal reserve
5.14
Reserve for maintaining securities price level
Reserve for business expansion
General reserve
Unappropriated
5.14
Total Equity of the Parent Company
Non-controlling interests
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

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

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

Other Components
of Equity
Other Comprehensive
Income (Loss)
Share Capital
Advanced Receipts
Appropriated Retained Earnings
Surplus (Deficit) Total Equity
Issued and Premium on
for Share
Legal Reserve for Maintaining Reserve for
General Unappropriated from Change in Value of the Parent Non-controlling
Note
Paid-up
Share Capital
Subscription
Reserve Securities Price Level Business Expansion Reserve Retained Earnings of Investments
Company
Interests
Total
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2015
120,000,000 680,000,000
12,000,000
5,000,000
10,000,000 50,000,000
439,034,134
33,952,724 1,349,986,858
(294) 1,349,986,564
Changes in equity for the year
Increase in ordinary shares
298,525
5,074,925
5,373,450
5,373,450
Advanced receipts for share subscription
5.12
2,490,300
2,490,300
2,490,300
Dividend paid
5.14
(204,000,000)
(204,000,000)
(5) (204,000,005)
Net profit
188,538,468
188,538,468
(48)
188,538,420
Other comprehensive loss
(7,476,219)
(37,742,185) (45,218,404)
(7)
(45,218,411)
Legal reserve
6,000,000
(6,000,000)
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2015
120,298,525 685,074,925
2,490,300 18,000,000
5,000,000
10,000,000 50,000,000
410,096,383
(3,789,461) 1,297,170,672
(354) 1,297,170,318
Changes in equity for the year
Increase in ordinary shares
5.12
699,849 11,876,332
(2,490,300)
10,085,881
10,085,881
Advanced receipts for share subscription
5.12
35,218,636
35,218,636
35,218,636
Dividend paid
5.14
(198,990,388)
(198,990,388)
(5) (198,990,393)
Net profit
187,528,884
187,528,884
(39)
187,528,845
Other comprehensive income (loss)
(2,706)
7,944,582
7,941,876
(2)
7,941,874
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2016
120,998,374 696,951,257
35,218,636 18,000,000
5,000,000
10,000,000 50,000,000
398,632,173
4,155,121 1,338,955,561
(400) 1,338,955,161

MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
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Baht
Separate financial statements

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

Advanced Receipts
Appropriated Retained Earnings
Share Capital
Premium on
for Share
Reserve for Maintaining Reserve for
General
Note Issued and Paid-up Share Capital
Subscription Legal Reserve Securities Price Level Business Expansion Reserve
BEGINNING BALANCE AS AT JANUARY 1, 2015
120,000,000 680,000,000
12,000,000
5,000,000
10,000,000 50,000,000
Changes in equity for the year
Increase in ordinary shares
298,525
5,074,925
Advanced receipts for share subscription
5.12
2,490,300
Dividend paid
5.14
Net profit
Other comprehensive income (loss)
Legal reserve
6,000,000
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2015
120,298,525 685,074,925
2,490,300
18,000,000
5,000,000
10,000,000 50,000,000
Changes in equity for the year
Increase in ordinary shares
5.12
699,849 11,876,332
(2,490,300)
Advanced receipts for share subscription
5.12
35,218,636
Dividend paid
5.14
Net profit
Other comprehensive income
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2016
120,998,374 696,951,257
35,218,636
18,000,000
5,000,000
10,000,000 50,000,000

MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

13,535,949
10,614,727
5,390,753
16,005,480

(204,000,000)
209,815,562
(7,471,163)
(6,000,000)
376,577,328
(198,990,388)
209,047,211
386,634,151

Other Components
of Equity
Other Comprehensive
Income (Loss)
Surplus (Deficit)
Unappropriated from Change in Value
Retained Earnings
of Investments
384,232,929
(2,921,222)
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10,085,881
35,218,636
(198,990,388)
209,047,211
5,390,753
1,338,807,898

5,373,450
2,490,300
(204,000,000)
209,815,562
6,064,786
1,278,055,805

Total
1,258,311,707

MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

REVENUES
Fees and service income
Interest and dividends
Other income
Total revenues
EXPENSES
Fees and service expenses
Operating expenses
Personnel expenses
Premises and equipment expenses
Directors' remuneration
Taxes and duties
Advertising and promotion expenses
Other expenses
Bad debts and doubtful accounts
Total expenses
Profit before income tax expense
Income tax expense
Net profit
Other comprehensive income (loss)
Items that will never be reclassified to profit or loss
Defined benefit plan actuarial loss
Income tax relating to defined benefit plan actuarial loss
Items that are or may be reclassified to profit or loss
Gain (loss) on measurement of available-for-sale securities
Income taxes related to gain (loss) on measurement of
available-for-sale securities

Note
3.2
5.11, 6.4
6.4
6.4

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
793,440,892
35,470,595
89,171,219
918,082,706

846,303,051
40,928,009
3,229,522
890,460,582

793,468,930
54,804,600
82,265,040
930,538,570

846,331,089
59,593,138
3,229,522
909,153,749

82,358,234

94,950,401

82,358,234

94,950,401

407,344,658
117,213,098
28,775,121
279,121
27,109,997
16,643,576
679,723,805
238,358,901
50,830,056
187,528,845

384,642,190
106,465,834
29,202,842
256,892
27,237,042
14,242,805
21,829
657,019,835
233,440,747
44,902,327
188,538,420

406,783,758
117,182,871
28,775,121
279,121
27,109,997
16,315,389
682,534
679,487,025
251,051,545
42,004,334
209,047,211

383,657,242
106,422,005
29,202,842
256,893
27,237,042
13,916,129
2,006,594
657,649,148
251,504,601
41,689,039
209,815,562

(2,706)
(2,706)

(9,344,010)
1,867,791
(7,476,219)

6.4

9,180,728

(46,427,739)

6,738,441

16,919,937

5.10, 5.15

(1,236,146)
7,944,582
7,941,876
195,470,721

8,685,547
(37,742,192)
(45,218,411)
143,320,009

(1,347,688)
5,390,753
5,390,753
214,437,964

(3,383,988)
13,535,949
6,064,786
215,880,348

3.2
6.4

6.4
6.2

6.4
5.7, 6.4

3.13, 5.15

5.10, 5.15

Other comprehensive income (loss) for the year - net of tax
Total comprehensive income

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
218

-

(9,338,954)
1,867,791
(7,471,163)

MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Net profit attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interests

Note

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
187,528,884
(39)
187,528,845

188,538,468
(48)
188,538,420

209,047,211
209,047,211

209,815,562
209,815,562

195,470,762
(41)
195,470,721

143,320,064
(55)
143,320,009

214,437,964
214,437,964

215,880,348
215,880,348

3.15

1.55

1.57

1.73

1.75

Weighted average number of ordinary shares (Shares)

3.15

120,703,038

120,129,288

120,703,038

120,129,288

Diluted earnings per share of shareholders of the parent
Diluted earnings per share

3.15

1.40

1.37

1.56

1.53

3.15

133,577,674

137,405,775

133,577,674

137,405,775

Total comprehensive income attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interests

Earnings per share of shareholders of the parent
Basic earnings per share

Weighted average number of ordinary shares (diluted) (Shares)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
1

GENERAL INFORMATION
MFC Asset Management Public Company Limited (“the Company”) was founded on March 14, 1975 which operates on
fund management business. The Company’s licenses to operate securities business consisted of:
(1) Securities Business type C license such as Mutual Fund Management, Provident Fund Management, Private Fund
Management.
(2) Securities Registrar Business license.
(3) Futures Business license.
(4) Trustee Business license.
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 8 branches in Nonthaburi, Khonkaen, Chiangmai, Phuket, Rayong,
Phitsanulok, Ubon Ratchathani and Bangkok.

2

BASIS OF FINANCIAL STATEMENT PREPARATION AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 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.
14
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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.
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”) as follows:
Details of its subsidiaries are as follows.

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

Business
Type

Country of
Registration

Ownership Interest (%)
2016
2015

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 are eliminated in preparing the consolidated financial
statements.
The preparation of the consolidated financial statements has been based on the same accounting policies for the same
or similar accounting transactions or accounting events.
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Adoption of New and Revised Thai Financial Reporting Standards
FAP has issued Notifications, mandating the use of new and revised Thai Accounting Standards (“TAS”), Thai
Financial Reporting Standards (“TFRS”), Thai Standard Interpretations (“TSIC”), Thai Financial Reporting
Interpretations (“TFRIC”) and accounting guidance (“AG”) which are effective for the financial statements for the
period beginning on or after January 1, 2016 as follows:
TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG
TAS 1 (revised 2015)
TAS 2 (revised 2015)
TAS 7 (revised 2015)
TAS 8 (revised 2015)
TAS 10 (revised 2015)
TAS 11 (revised 2015)
TAS 12 (revised 2015)
TAS 16 (revised 2015)
TAS 17 (revised 2015)
TAS 18 (revised 2015)
TAS 19 (revised 2015)
TAS 20 (revised 2015)
TAS 21 (revised 2015)
TAS 23 (revised 2015)
TAS 24 (revised 2015)
TAS 26 (revised 2015)
TAS 27 (revised 2015)
TAS 28 (revised 2015)
TAS 29 (revised 2015)
TAS 33 (revised 2015)
TAS 34 (revised 2015)
TAS 36 (revised 2015)
TAS 37 (revised 2015)
TAS 38 (revised 2015)
TAS 40 (revised 2015)
TAS 41
TFRS 2 (revised 2015)

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
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Agriculture
Share-based Payment
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG
TFRS 3 (revised 2015)
TFRS 4 (revised 2015)
TFRS 5 (revised 2015)
TFRS 6 (revised 2015)
TFRS 8 (revised 2015)
TFRS 10 (revised 2015)
TFRS 11 (revised 2015)
TFRS 12 (revised 2015)
TFRS 13 (revised 2015)
TSIC 10 (revised 2015)
TSIC 15 (revised 2015)
TSIC 25 (revised 2015)
TSIC 27 (revised 2015)
TSIC 29 (revised 2015)
TSIC 31 (revised 2015)
TSIC 32 (revised 2015)
TFRIC 1 (revised 2015)
TFRIC 4 (revised 2015)
TFRIC 5 (revised 2015)
TFRIC 7 (revised 2015)
TFRIC 10 (revised 2015)
TFRIC 12 (revised 2015)
TFRIC 13 (revised 2015)
TFRIC 14 (revised 2015)
TFRIC 15 (revised 2015)
TFRIC 17 (revised 2015)
TFRIC 18 (revised 2015)

Topic

Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Government Assistance - No specific Relation to Operating
Activities
Operating Leases-Incentives
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its
Shareholders
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
Form of a Lease
Service Concession Arrangements : Disclosures
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising
Services
Intangible Assets - Web Site Costs
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
Similar Liabilities
Determining whether an Arrangement contains a Lease
Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised
2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
TAS 19 (revised 2015) - The Limit on a Defined Benefit
Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
Agreements for the Construction of Real Estate
Distributions of Non - cash Assets to Owners
Transfers of Assets from Customers
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG
Topic
TFRIC 20 (revised 2015)
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21
Levies
Accounting guidance for the measurement and recognition of bearer plant
Accounting guidance for insurance business to designation of financial instruments at fair value through profit or loss
During the year, the Group has adopted new and revised TFRS which are effective for the accounting period beginning
on or after January 1, 2016. These TFRSs were aimed at alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of
interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of these TFRSs does not have any
significant impact on the financial statements of the Group.
New and revised Thai Financial Reporting Standards not yet effective
During the year 2016, FAP has issued Notifications, mandating the use of new and revised TAS, TFRS, TSIC, TFRIC and
AG which are effective for the financial statements for the period beginning on or after January 1, 2017 as follows:
TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG
TAS 1 (revised 2016)
TAS 2 (revised 2016)
TAS 7 (revised 2016)
TAS 8 (revised 2016)
TAS 10 (revised 2016)
TAS 11 (revised 2016)
TAS 12 (revised 2016)
TAS 16 (revised 2016)
TAS 17 (revised 2016)
TAS 18 (revised 2016)
TAS 19 (revised 2016)
TAS 20 (revised 2016)
TAS 21 (revised 2016)
TAS 23 (revised 2016)
TAS 24 (revised 2016)
TAS 26 (revised 2016)
TAS 27 (revised 2016)

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
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG
TAS 28 (revised 2016)
TAS 29 (revised 2016)
TAS 33 (revised 2016)
TAS 34 (revised 2016)
TAS 36 (revised 2016)
TAS 37 (revised 2016)
TAS 38 (revised 2016)
TAS 40 (revised 2016)
TAS 41 (revised 2016)
TAS 104 (revised 2016)
TAS 105 (revised 2016)
TAS 107 (revised 2016)
TFRS 2 (revised 2016)
TFRS 3 (revised 2016)
TFRS 4 (revised 2016)
TFRS 5 (revised 2016)
TFRS 6 (revised 2016)
TFRS 8 (revised 2016)
TFRS 10 (revised 2016)
TFRS 11 (revised 2016)
TFRS 12 (revised 2016)
TFRS 13 (revised 2016)
TSIC 10 (revised 2016)
TSIC 15 (revised 2016)
TSIC 25 (revised 2016)
TSIC 27 (revised 2016)
TSIC 29 (revised 2016)
TSIC 31 (revised 2016)
TSIC 32 (revised 2016)

Topic
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Asset
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Investment Property
Agriculture
Accounting for Troubled Debt Restructuring
Accounting for Investments in Debt and Equity Securities
Financial Instruments: Disclosure and Presentation
Share-based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Government Assistance - No specific Relation to Operating
Activities
Operating Leases-Incentives
Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its
Shareholders
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal
Form of a Lease
Service Concession Arrangements : Disclosures
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
Intangible Assets-Web Site Costs
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TAS/TFRS/TSIC/TFRIC/AG

Topic

TFRIC 1 (revised 2016)

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and
Similar Liabilities
TFRIC 4 (revised 2016)
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 5 (revised 2016)
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration
and Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 (revised 2016)
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised
2016) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
TFRIC 10 (revised 2016)
Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12 (revised 2016)
Service Concession Arrangements
TFRIC 13 (revised 2016)
Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (revised 2016)
TAS 19 (revised 2016) - The Limit on a Defined Benefit
Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
TFRIC 15 (revised 2016)
Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 17 (revised 2016)
Distributions of Non-cash Assets to Owners
TFRIC 18 (revised 2016)
Transfers of Assets from Customers
TFRIC 20 (revised 2016)
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21 (revised 2016)
Levies
Accounting guidance for the derecognition of financial assets and financial liabilities
The management of the Group is assessing the impacts of these TFRS on the financial statements for the year in which
they are initially applied.
3

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

3.1

Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements
The consolidated financial statements of the Company comprise the financial statements of the Company and its
subsidiaries (together referred to as the “Group”).
Subsidiaries
Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, or has rights to,
variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the
Group. The financial statements of subsidiaries are included in the consolidated financial statements from the date on
which control commences until the date on which control ceases.
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3.2

Revenues and Expenses Recognition
Fees and service income
-

Service income is recognised when services. 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.

Sales of goods-Customer loyalty programmes
The Company operates a loyalty programme which allows customers to accumulate points when they had total
investment in unit trusts from fund under management of the Company (“products”). The points can then be redeemed
for gift card or awards.
Certain sales consideration is allocated to the points issued, at their fair value. The fair value of the points issued is
deferred and recognised as revenue when the points are redeemed and the Company fulfills its obligations to supply
awards.
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 Group’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.
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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.

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
Investments in subsidiaries in the separate financial statements of the Company are accounted for using the cost method
less allowance for impairment (if any).

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:
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Years
5
5
5
5 - 10

Office improvement and furniture
Officc equipment
Computer hardware
Vehicles

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with carrying amount and are included in
operating profit.
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:

Years
5

Computer program

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 Group 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.
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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 Group 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 Group 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.
3.11 Foreign Currency Transactions
Functional and presentation currency
The financial statements of the Group are presented in the functional currency as Thai Baht which is the currency of
the primary economic environment in which the entity operates. The financial statements of the Group are presented in
the presentation currency as Thai Baht in accordance with the regulatory requirements in Thailand.
Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency using the exchange rate at the date of
transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the end of reporting period date are translated into
the functional currency using the exchange rate at the end of reporting period date. Gain or loss on translating is
recognized in profit or loss.
3.12 Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets, other than investments in marketable securities, are reviewed at each the
reporting period date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the asset’s
recoverable amount is estimated.
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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 fair value less cost to sell 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 as income in the statement of comprehensive income.
3.13 Income Tax
Income tax expense comprises current and deferred tax.
Current and deferred tax are recognised in profit or loss except to the extent that they relate to items recognised directly
in equity or in other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year and any adjustment to tax payable in respect
of previous years, using tax rates enacted or substantively enacted at the end of reporting period date.
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for
financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes at the end of reporting period date by using tax
rates enacted or substantively enacted at the end of reporting period date.
A deferred tax liability is recognised every transaction and a deferred tax asset is recognised to the extent that it is
probable that future taxable profits will be available against which the temporary difference can be utilised.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and
assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different tax
entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities will be
realised simultaneously.
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Deferred tax assets are reviewed at the end of reporting period date and reduced to the extent that it is no longer
probable that the related tax benefit will be realised.
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 contribution 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.
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 (losses) immediately in other
comprehensive income.
3.15 Earnings per Share
Basic Earnings per Share
Basic earnings per share is calculated by dividing net profit for the year by the weighted average number of ordinary
shares held by outsiders and outstanding during the year.
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Diluted Earnings per Share
Diluted earnimgs per share is calculated by dividing the profit of ordinary shareholders by the sum of the weighted
average number of ordinary shares outstanding during the year plus the weighted average number of shares to be issued
for the exercise of all dilutive potential ordinary shares into ordinary shares, without any consideration. The calculation
assumes that the holders will exercise dilutive potential ordinary shares into ordinary shares when the exercise price is
lower than fair value of ordinary shares.
The basic earnings per share and the diluted earnings per share
For the year ended December 31, 2016 were as follows:
2016
Consolidated financial statements
Baht per
share
Baht
Shares

Profit
Earnings per share
Basic earnings per share
Effect of dilutive potential ordinary shares
Diluted earnings per share

Separate financial statements

Weighted average
number of
ordinary shares

Earnings
per share

120,703,038
12,874,636
133,577,674

1.55
1.40

187,528,884
187,528,884

Baht

Shares

Baht per
share

Profit

Weighted average
number of
ordinary shares

Earnings
per share

120,703,038
12,874,636
133,577,674

1.73
1.56

209,047,211
209,047,211

For the year ended December 31, 2015 were as follows:
2015
Consolidated financial statements
Baht per
share
Baht
Shares

Profit
Earnings per share
Basic earnings per share
Effect of dilutive potential ordinary shares
Diluted earnings per share

188,538,468
188,538,468

Weighted average
number of
ordinary shares

Earnings
per share

120,129,288
17,276,487
137,405,775

1.57
1.37

Separate financial statements
Baht

Shares

Baht per
share

Profit

Weighted average
number of
ordinary shares

Earnings
per share

120,129,288
17,276,487
137,405,775

1.75
1.53

209,815,562
209,815,562
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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 Group 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 Group.
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, 2016 and 2015 financial assets analysis from maturity of interest rate changing, is shown as
follows:

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

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

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

Thousands Baht
Consolidated financial statements as at December 31, 2016
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date
Floating
Under
More than Non-interest
Interest Rate
1 year
1 - 5 years
5 years
Bearing
106,542
-

Floating
Interest Rate
89,199
-

224,790
364,858
-

119,721
-

-

1,062
536,642

107,604
224,790
484,579
536,642

0.05 - 0.98
0.25 - 1.85
1.42 - 6.00
-

Total

51,685
161,559
-

90,222
51,685
281,280
385,514

0.05 - 0.98
0.25 - 1.85
1.42 - 3.06
-

Total

Interest Rate (%)
Floating
Fixed

70,000
213,880
352,407
-

130,524
-

-

912
460,915

128,012
213,880
482,931
460,915

Interest Rate (%)
Floating
Fixed

0.05 - 1.70
0.25 - 2.00
1.45 - 7.00
-

Effective
Interest Rate

0.05 - 0.98
0.25 - 1.85
1.66 - 6.00
-

Thousands Baht
Separate financial statements as at December 31, 2016
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date
Under
More than Non-interest
1 year
1 - 5 years
5 years
Bearing

1,023
119,721
385,514
Thousands Baht
Consolidated financial statements as at December 31, 2015
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date
Floating
Under
More than Non-interest
Interest Rate 1 year
1 - 5 years
5 years
Bearing

57,100
-

Total

Interest Rate (%)
Floating
Fixed

0.36
1.60
4.36
-

Effective
Interest Rate

0.05 - 0.98
0.25 - 1.85
1.66 - 5.10
-

0.36
1.70
2.06
-

Effective
Interest Rate

0.05 - 1.70
0.25 - 2.00
2.20 - 7.00
-

0.87
1.76
4.91
-
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Financial Assets
Cash and cash equivalents
Deposits at financial institutions
Investment in debt instruments
Investment in equity securities

4.

Floating
Interest Rate
43,615
-

Thousands Baht
Separate financial statements as at December 31, 2015
Remaining Period before Contract
Maturity or Repricing Date
Under
More than Non-interest
1 year
1 - 5 years
5 years
Bearing

Total

50,000
114,668
105,709
-

94,489
114,668
225,989
290,523

120,280
-

-

874
290,523

Interest Rate (%)
Floating
Fixed
0.05 - 1.25
0.25 - 2.00
1.45 - 3.11
-

Effective
Interest Rate

0.05 - 1.25
0.25 - 2.00
2.20 - 5.07
-

0.77
1.73
3.46
-

Fair Value Measurement of Financial Instruments
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction
between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Group applied a quoted market price
in an active market to measure its assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant
financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted
market price is not available, the Group measured fair value using valuation techniques that are appropriate in the
circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required
to be measured at fair value.
Most of the financial assets are cash and cash equivalent, deposits at financial institutions, investments in debt and
equity securities and accrued income receivables and most of the financial liabilities are accrued expenses and
money received on behalf of investment unitholders and funds which are short-term credit. The carrying amounts
of the financial assets and financial liabilities are not significantly different from their fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised
within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement
as follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting period, the Group determined whether transfers have occurred between levels within
the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair
value on a recurring basis.
As at December 31, 2016 and 2015, the Group had the following financial assets and financial liabilities that were
measured at fair value separately presenting fair value hierarchy as follows:
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At the end of each reporting period, the Group determined whether transfers have occurred between levels within
the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair
value on a recurring basis.
As at December 31, 2016 and 2015, the Group had the following financial assets and financial liabilities that were
measured at fair value separately presenting fair value hierarchy as follows:

Baht
30
Consolidated financial statements as at December 31, 2016
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Financial assets measured at fair value
Investments in debt instruments
Investments in equity securities

491,847,882

190,338,516
-

-

190,338,516
491,847,882

Baht
Separate financial statements as at December 31, 2016
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Financial assets measured at fair value
Investments in debt instruments
Investments in equity securities

340,719,549

180,317,918
-

-

180,317,918
340,719,549

Baht
Consolidated financial statements as at December 31, 2015
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Financial assets measured at fair value
Investments in debt instruments
Investments in equity securities

416,120,398

284,389,644
-

-

284,389,644
416,120,398

Baht
Separate financial statements as at December 31, 2015
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Financial assets measured at fair value
Investments in debt instruments
Investments in equity securities

245,728,056

225,989,132
-

-

225,989,132
245,728,056

Valuation techniques and inputs to Level 2 valuation
The fair value of investments in debt instruments of marketable securities are based on quoted last bid price or the
yield curve of the Thai Bond Market Association at the end of reporting period date.
During the year, there were no transfers within the fair value hierarchy.
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5.

Foreign Exchange Rate Risk
As at December 31, 2016, the Group has not entered into any forward exchange contracts to manage its foreign
exchange rate risk.

5

DEAILS OF SIGNIFICANT ACCOUNTS

5.1

Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:

In Thousands Baht

Baht
Consolidated financial statements
2016
2015

Cash
Cash at banks
Total
Less Deposit on behalf of company for Fund
Ending balance
5.2

70,000
845,095,214
845,165,214
(737,560,902)
107,604,312

60,000
383,671,479
383,731,479
(255,719,279)
128,012,200

Separate financial statements
2016
2015
70,000
827,713,207
827,783,207
(737,560,902)
90,222,305

60,000
350,147,943
350,207,943
(255,719,279)
94,488,664

Deposits at Financial Institutions
Deposits at financial institutions as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:
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Fixed deposits
Restricted deposits at financial institutions
Total

Baht
Consolidated financial statements
2016
2015
Over 3 months Over 3 months 1 year
Over 1 year
1 year
Over 1 year
223,347,614
62,629
212,452,997
736,890
1,380,000
690,000
223,347,614
1,442,629
212,452,997
1,426,890

In Thousands

Fixed deposits
Restricted deposits at financial institutions
Total

5.3

Baht
Separate financial statements
2016
2015
Over 3 months Over 3 months 1 year
Over 1 year
1 year
Over 1 year
50,242,640
62,629
113,241,482
736,890
1,380,000
690,000
50,242,640
1,442,629
113,241,482
1,426,890

Investments in Debt and Equity Securities
Investments in debt and equity securities as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:
1.

Cost and Fair Value

33
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5.3

Investments in Debt and Equity Securities
Investments in debt and equity securities as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:
1.

Cost and Fair Value
Baht
Consolidated financial statements
2016

2015

Cost/Amortized
Cost Value

Cost/Amortized
Fair Value

Cost Value

Fair Value

Available-for-sale securities
- Bank of Thailand bonds

41,143,791

41,245,697

141,394,015

141,929,969

- Government bonds

15,047,043

15,121,862

15,146,364

15,387,278

- Other bonds

10,003,902

10,020,598

10,063,210

10,244,147

- Debentures

123,691,462

123,950,359

115,023,516

116,828,250

- Equity securities

487,106,300

491,847,882

422,869,765

676,992,498

682,186,398

704,496,870

416,120,398
33
700,510,042

Total
Add (less) Allowance for revaluation

Available-for-sale securities - net

5,193,900
682,186,398

682,186,398

(3,986,828)
700,510,042

700,510,042

Held-to-maturity debt instruments
- Bank of Thailand bonds

85,961,936

-

- Other bonds

15,000,000

-

- Bill of exchange
Total

193,278,551

198,541,101

294,240,487

198,541,101

45,144,458

45,144,458

(350,000)

(350,000)

44,794,458

44,794,458

1,021,221,343

943,845,601

General investments
- Equity securities
Less Allowance for impairment
General investments - net
Investments - net
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Baht
Separate financial statements
2016

2015

Cost/Amortized

Available-for-sale securities
- Bank of Thailand bonds
- Government bonds
- Debentures
- Equity securities
Total
Add Allowance for revaluation
Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
- Bank of Thailand bonds
- Other bonds
Total
General investments
- Equity securities
Less Allowance for impairment
General investments - net
Investments - net

Cost/Amortized

Cost Value

Fair Value

Cost Value

Fair Value

41,143,791
15,047,043
123,691,462
321,148,320
501,030,616
20,006,851
521,037,467

41,245,697
15,121,862
123,950,359
340,719,549
521,037,467
521,037,467

96,400,663
15,146,364
112,023,516
234,878,235
458,448,778
13,268,410
471,717,188

96,800,490
15,387,278
113,801,364
245,728,056
471,717,188
471,717,188

85,961,936
15,000,000
100,961,936

-

45,144,456
(350,000)
44,794,456

45,144,456
(350,000)
44,794,456

666,793,859

516,511,644

Movements of investments in listed securities for the year ended December 31, 2016 were as follows:

As at January 1, 2016
Acquisition
Disposal
Changes in value of investments in listed securities
As at December 31, 2016

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
243,726,048
103,871,264
173,483,167
111,288,960
(131,020,591)
(74,003,566)
18,112,749
14,465,642
304,301,373
155,622,300
35
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2.

Investments in Debt Instruments By Remaining Period

Baht
December 31, 2016
Consolidated financial statements
Within 1 year
Available-for-sale securities
Held-to-maturity debt instruments
Total

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

More than 5 years

Total

85,617,524

104,720,992

-

190,338,516

279,240,487
364,858,011

15,000,000
119,720,992

-

294,240,487
484,579,003

Within 1 year
75,596,926
85,961,936
161,558,862

Baht
December 31, 2016
Separate financial statements
1 - 5 years More than 5 years
104,720,992
15,000,000
119,720,992
-

Total
180,317,918
100,961,936
281,279,854

Within 1 year
153,865,488
198,541,101
352,406,589

Baht
December 31, 2015
Consolidated financial statements
1 - 5 years More than 5 years
130,524,156
130,524,156
-

Total
284,389,644
198,541,101
482,930,745

In Thousands

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

1 - 5 years

Baht
December 31, 2015
Separate financial statements
Available-for-sale securities

Within 1 year
105,709,123

1 - 5 years More than 5 years
120,280,009
-

Total
225,989,132
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3.

Unrealized Gain (Loss) from Change in Value of Investments Recognized in Equity

Baht
Consolidated financial statements
2016

Beginning balance

Separate financial statements

2015

2016

2015

(3,986,828)

42,440,911

13,268,410

(3,651,527)

9,180,728
5,193,900

(46,427,739)
(3,986,828)

6,738,441
20,006,851

16,919,937
13,268,410

Change during the year
- Revaluation on investment in maketable securities
Ending balance
5.4

Investments in Subsidiary
As at December 31, 2016 and 2015, the investments in subsidiary in the separate financial statements are accounted for
using the cost method as follows:
Baht
Separate financial statements
Dividends Income
Type of

Country of Ownership Interest (%)

Business

Registration

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Investment

Thailand

99.99

99.99

500,074,930

500,074,930

37,373,100

39,005,845

At Cost Method

during the period

Subsidiary
MF Holdings Company Limited
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83,733,776
12,804,467
(1,265,627)
95,272,616
3,051,304
98,323,920
74,191,372
4,388,517
(1,218,530)
77,361,359
5,051,064
82,412,423

17,911,257
15,911,497

Accumulated depreciation
As at January 1, 2015
Depreciation
Disposals/transfer out
As at December 31, 2015
Depreciation
Disposals/transfer out
As at December 31, 2016

Net book value
Owned assets
As at December 31, 2015
As at December 31, 2016

Office improvement
and furniture

Building and equipment as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:

Building and Equipment

Cost
As at January 1, 2015
Purchases/transfer in
Disposals/transfer out
As at December 31, 2015
Purchases/transfer in
Disposals/transfer out
As at December 31, 2016

5.1

5,489,560
4,969,451

24,519,876
1,831,982
(1,686,228)
24,665,630
1,891,568
(71,629)
26,485,569

29,459,294
2,703,235
(2,007,339)
30,155,190
1,433,836
(134,006)
31,455,020

Office equipment

4,592,818
3,142,116

20,324,512
1,922,161
(6,117,360)
16,129,313
1,899,076
(254,520)
17,773,869

24,314,631
2,555,488
(6,147,988)
20,722,131
453,801
(259,947)
20,915,985

Baht
Consolidated financial statements
Computer
hardware
Vehicles

30,457,896
27,014,940

7,618,690
1,861,429
9,480,119
2,893,433
(871,477)
11,502,075

39,938,015
39,938,015
(1,421,000)
38,517,015

Total

58,451,531
51,038,004

126,654,450
10,004,089
(9,022,118)
127,636,421
11,735,141
(1,197,626)
138,173,936

177,445,716
18,063,190
(9,420,954)
186,087,952
4,938,941
(1,814,953)
189,211,940
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83,733,775
12,804,467
(1,265,627)
95,272,615
3,051,304
98,323,919
74,191,372
4,388,517
(1,218,530)
77,361,359
5,051,064
82,412,423

17,911,256
15,911,496

Cost
As at January 1, 2015
Purchases/transfer in
Disposals/transfer out
As at December 31, 2015
Purchases/transfer in
Disposals/transfer out
As at December 31, 2016

Accumulated depreciation
As at January 1, 2015
Depreciation
Disposals/transfer out
As at December 31, 2015
Depreciation
Disposals/transfer out
As at December 31, 2016

Net book value
Owned assets
As at December 31, 2015
As at December 31, 2016

Office improvement
and furniture

5,483,539
4,965,471

24,511,833
1,829,872
(1,686,228)
24,655,477
1,889,527
(71,629)
26,473,375

29,443,120
2,703,235
(2,007,339)
30,139,016
1,433,836
(134,006)
31,438,846

Office equipment

4,592,818
3,142,116

20,270,702
1,917,831
(6,117,360)
16,071,173
1,899,076
(254,520)
17,715,729

24,256,491
2,555,488
(6,147,988)
20,663,991
453,801
(259,947)
20,857,845

Baht
Separate financial statements
Computer
hardware
Vehicles

30,457,895
27,014,939

7,618,691
1,861,429
9,480,120
2,893,433
(871,477)
11,502,076

39,938,015
39,938,015
(1,421,000)
38,517,015

Total

58,445,508
51,034,022

126,592,598
9,997,649
(9,022,118)
127,568,129
11,733,100
(1,197,626)
138,103,603

177,371,401
18,063,190
(9,420,954)
186,013,637
4,938,941
(1,814,953)
189,137,625

Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
Depreciation for the years ended December 31
was included in premises and equipment expenses

11,735,141

10,004,089

11,733,100

9,997,649

As at December 31, 2016 and 2015 the carrying
amount before accumulated depreciation which
have been fully depreciated and still in use

108,750,016

105,269,224

108,685,883

105,205,090

As at December 31, 2016

Office rental, facilities and service
agreement

Lessor
Fund under management
of the Company

Period
3 years

Rental and service
rate per month
(In Million Baht)
2.36

Office rental and service agreement
Vehicle rental agreement
Computer rental agreement

Third party
Third party
Third party

3 years
4 - 5 years
3 years

1.60
0.27
0.25
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5.6

Intangible Assets
Intangible assets as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:
Baht
Consolidated financial statements
2016
Cost
Remaining

January 1,

Period

2016

Increase

71,108,930

1,231,500

662,053
71,770,983

Computer program 1 - 5 years

Amortization
December 31,

January 1,

2016

2016

Increase

-

72,340,430

56,855,452

5,442,286

860,444

(190,950)

1,331,547

2,091,944

(190,950)

73,671,977

(Decrease)

Allowance

(Decrease)
-

December 31,

for

2016

impairment

62,297,738

Intangible
assets-net

-

10,042,692

-

1,331,547

-

11,374,239

Computer program
under installation
Total

56,855,452

-

-

5,442,286

-

62,297,738

Baht
Separate financial statements
2016
Cost
Remaining

January 1,

Period

2016

Increase

70,916,891

1,231,500

662,053
71,578,944

Computer program 1 - 5 years

Amortization
December 31,

January 1,

2016

2016

Increase

-

72,148,391

56,691,602

5,414,101

860,444

(190,950)

1,331,547

2,091,944

(190,950)

73,479,938

(Decrease)

Allowance
December 31,

(Decrease)
-

2016

for

Intangible
impairment assets-net

62,105,703

-

10,042,688

-

1,331,547

-

11,374,235

Computer program
under installation
Total

56,691,602

-

-

5,414,101

-

62,105,703

Baht
Consolidated financial statements
2015
Cost
Remaining

January 1,

Period

2015

Increase

67,839,138

3,332,792

460,950
68,300,088

Computer program 1 - 5 years

Amortization
December 31,

January 1,

2015

2015

Increase

(63,000)

71,108,930

51,466,007

5,452,444

1,801,103

(1,600,000)

662,053

5,133,895

(1,663,000)

71,770,983

(Decrease)

Allowance

(Decrease)
(62,999)

December 31,

for

2015

impairment

56,855,452

-

Intangible
assets-net
14,253,478

Computer program
under installation
Total
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51,466,007

5,452,444

(62,999)

56,855,452

(190,950)

471,103

(190,950)

14,724,581

Baht
Separate financial statements
2015
Cost
Remaining

January 1,

Period

2015

Increase

67,647,099

3,332,792

460,950
68,108,049

Computer program 1 - 5 years

Amortization
December 31,

January 1,

2015

2015

Increase

(63,000)

70,916,891

51,339,546

5,415,055

1,801,103

(1,600,000)

662,053

5,133,895

(1,663,000)

71,578,944

(Decrease)

Allowance
December 31,

(Decrease)
(62,999)

2015
56,691,602

for

Intangible
impairment assets-net
-

14,225,289

Computer program
under installation
Total

51,339,546

-

-

5,415,055

-

(62,999)

56,691,602

(190,950)

471,103

(190,950)

14,696,392

Baht
Consolidated financial statements

Amortization for the years ended December 31
was included in premises and equipment expenses

Separate financial statements

2016

2015

2016

2015

5,442,286

5,452,444

5,414,101

5,415,055

46,100,647

42,879,455

45,908,608

42,879,455

As at December 31, 2016 and 2015 the carrying
amount before accumulated amortization of intangible
which have been fully amortized and still in use
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5.7

Other Assets
Other assets as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:

Baht
Consolidated financial statements
Accrued interest and dividend receivable
Deposits
Prepaid expenses
Advance receivable
Others
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Less Allowance for impairment
Other assets - net

2016
40,256,811
18,778,958
6,566,184
4,826,080
3,138,515
73,566,548
(700,000)
(439,919)
72,426,629

2015
3,947,932
18,480,343
5,724,262
3,642,269
2,376,125
34,170,931
(700,000)
(439,485)
33,031,446

Separate financial statements
2016
39,826,274
18,778,958
6,566,184
17,895,938
2,695,268
85,762,622
(10,366,834)
75,395,788

2015
42,077,557
18,480,343
5,724,262
16,023,123
1,933,615
84,238,900
(9,684,300)
74,554,600

Movements of allowance for doubtful accounts for the years ended December 31, 2016 and 2015 were as follows:

Baht

Balance as at the beginning
Add Doubtful accounts
Balance as at the end

Consilidated financial statements
2016
2015
700,000
700,000
700,000
700,000

Separate financial statements
2016
2015
9,684,300
7,699,535
682,534
1,984,765
10,366,834
9,684,300

Movements of allowance for impairment for the years ended December 31, 2016 and 2015 were as follows:

Baht
Consolidated financial statements
2016
2015
439,485
438,748
434
737
439,919
439,485

Balance as at the beginning
Add Loss on impairment
Balance as at the end
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5.8

Employee Benefits
Movement of the present value of employee benefit obligations for the years ended December 31, 2016 and 2015 as
follows:
Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
Post-employment benefit plan
Present value of employee benefit obligations as at January 1
included in profit or loss:
Current service cost
Interest cost
Past service cost
included in other comprehensive income:
Actuarial (gain) loss arising from:
Demographic assumptions changes
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Benefits paid during the year
Benefits transfer to accrued expenses
Present value of employee benefit obligations as at December 31

59,174,451

41,582,877

59,138,129

41,409,322

9,265,885
1,485,568
-

7,673,332
1,204,618
2,147,584

9,253,760
1,484,384
-

7,816,167
1,204,072
2,147,584

4,866
(2,160)
(1,194,046)
(2,346,960)

(2,307,488)
4,971,735
6,679,763
(2,777,970)
-

(1,194,046)
(2,346,960)

(2,307,488)
4,966,679
6,679,763
(2,777,970)
-

66,387,604

59,174,451

66,335,267

59,138,129

As at December 31, 2016 and 2015, the Group expected to pay of post-employment benefits during the next year in the
consolidated and separate financial statements in the amount of Baht 3.41 million and Baht 2.35 million, respectively.
As at December 31, 2016 and 2015 the weighted average duration of the liabilities for post-employment benefits of the
Group in the consolidated and separate financial statements is approximately 9 years.
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The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee
benefit obligation as at December 31, 2016 and 2015 are summarised below:
Baht
2016
Consolidated financial statements
Increase

Separate financial statements

Decrease

Increase

Decrease

Discount rate (1% Movement)

(5,332,795)

6,116,959

(5,327,079)

6,110,476

Salary increase rate (1% Movement)

6,481,987

(5,735,306)

6,475,618

(5,729,576)

Turnover rate (1% Movement)

(5,681,480)

3,595,438

(5,680,911)

3,594,869

Baht
2015
Consolidated financial statements and
Separate financial statements
Increase
Decrease
(4,807,302)
5,517,832
5,218,564
(4,638,606)
(5,126,930)
3,292,716

Discount rate (1% Movement)
Salary increase rate (1% Movement)
Turnover rate (1% Movement)

Employee benefit obligations in the statements of financial position as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:
Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2016

2015

2016

2015

66,335,267
66,335,267

59,138,129
59,138,129

Post-employment benefit plan
Present value of obligation
Employee benefit obligations - recognised in statements of financial position

66,387,604
66,387,604

59,174,451
59,174,451

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.
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The principal assumptions used in determining provision for retirement benefit on an actuarial basis as at December 31,
2016 and 2015 (expressed as weighted averages) are shown below:
Consolidated financial statements

Separate financial statements

2016

2015

2016

2015

2.51% and 3.26%

2.51% and 2.79%

2.51%

2.51%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

Turnover rate

0.00% - 15.00%

0.00% - 15.00%

0.00% - 15.00%

0.00% - 15.00%

Disability rate

5.00% of

5.00% of

5.00% of

5.00% of

Discount rate
Future salary increases rate

Thai Mortality Ordinary Table Thai Mortality Ordinary Table Thai Mortality Ordinary Table 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 2008.
5.9

Provisions
Provisions as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:

Baht
Consolidated financial statements and Separate financial statements
Customer loyalty
As at January 1, 2015
Increase
Utilised
Reversal of provisions
As at December 31, 2015
Increase
Utilised
As at December 31, 2016

programmes
4,986,299
1,162,408
(4,472,253)
(514,046)
1,162,408
202,109
(425,200)
939,317

Decommissioning
costs
1,259,929
964,659
(4,958)
2,219,630
206,103
2,425,733

Total
6,246,228
2,127,067
(4,477,211)
(514,046)
3,382,038
408,212
(425,200)
3,365,050
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5.10 Deferred Tax
Deferred tax as at December 31, 2016 and 2015 consisted of:
Baht
Separate financial statements

Consolidated financial statements
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Deferred tax - net

2016

2015

2016

2015

14,221,394
(1,038,780)
13,182,614

12,459,671
12,459,671

14,221,394
(4,001,370)
10,220,024

12,262,306
(2,653,682)
9,608,624

Movements in deferred tax assets and deferred tax liabilities during the years were as follows:
Baht

Deferred tax assets
Intangible assets
Other assets
Provisions
Investments in
available-for-sale
securities tax liabilities
Deferred
Investments in
available-for-sale
securities
net

Consolidated financial statements
At
Other
At
January 1,
Profit
comprehensive December 31,
2016
(loss)
income (loss)
2016

At
January 1,
2016

38,190
140,000
12,084,116

38,190
140,000
12,084,116

197,365

12,459,671

(38,190)
1,997,278
-

1,959,088

-

140,000
14,081,394

(197,365)

(1,038,780)
(1,236,145)

-

(1,038,780)
13,182,614

-

(2,653,682)
9,608,624

Separate financial statements
Other
At
Profit comprehensive December 31,
(loss)
income (loss)
2016
(38,190)
1,997,278
-

1,959,088

-

140,000
14,081,394
-

(1,347,688)
(1,347,688)

-

(4,001,370)
10,220,024
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Baht
Consolidated financial statements
At
Other
At
January 1,
Profit
comprehensive December 31,
2015
(loss)
income (loss)
2015
Deferred tax assets
Intangible assets
Other assets
Provisions
Investments in
available-for-sale
securities tax liabilities
Deferred
Investments in
available-for-sale
securities
net

38,190
140,000
8,397,490
-

(8,488,182)
87,498

1,818,835
-

1,818,835

At
January 1,
2015

1,867,791

38,190
140,000
12,084,116

38,190
140,000
8,397,490

197,365

197,365

730,306

8,488,182
10,553,338

12,459,671

9,305,986

Separate financial statements
Other
At
Profit comprehensive December 31,
(loss)
income (loss)
2015
1,818,835
-

1,818,835

1,867,791

38,190
140,000
12,084,116

(730,306)

(2,653,682)
(1,516,197)

-

(2,653,682)
9,608,624

5.11 Fees and Service Income
Fees and service income for the years ended December 31, 2016 and 2015 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
2016
2015
562,320,150
576,402,781
43,530,182
30,790,038
144,437,585
144,034,233
32,269,245
83,184,215
8,178,712
7,425,241
2,705,018
4,466,543
793,440,892
846,303,051

Separate financial statements
2016
2015
562,320,150
576,402,782
43,530,182
30,790,038
144,437,585
144,034,233
32,269,245
83,184,215
8,178,712
7,425,241
2,733,056
4,494,580
793,468,930
846,331,089
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5.12 Share Capital
The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on January 27, 2015, passed resolutions as approved the
issuance and allocation of 60 million warrants to purchase the Company’s newly issued ordinary shares (MFC-W1) to
the existing shareholders by the Right Offering at ratio of 2 existing ordinary shares per 1 warrant and passed resolutions
as approved the increase in the Company’s registered share capital from Baht 120 miillon to Baht 180 million by issuing
new 60 million ordinary shares with the par value of Baht 1 each to reserve for the exercise of the warrants (MFC-W1)
and the Company registered the increase of its registered share capital with Ministry of Commerce on February 10,
2015.
In March 2016, the Company received the proceeds from the increased ordinary shares of 163,360 shares at offering
price of Baht 18 per share totaling in the amount of Baht 2.94 million.
In June 2016, the Company received the proceeds from the increased ordinary shares of 50,150 shares at offering price
of Baht 17.947 per share totaling in the amount of Baht 0.90 million.
In September 2016, the Company received the proceeds from the increased ordinary shares of 347,989 shares at offering
price of Baht 17.947 per share totaling in the amount of Baht 6.25 million.
In December 2016, the Company received the proceeds from the increased ordinary shares of 1,962,369 shares at
offering price of Baht 17.947 per share totaling in the amount of Baht 35.22 million. As at December 31, 2016, the
Company recorded money received in “Advanced receipts for share subscription”. The Company registered the increase
of its paid-up share capital with the Ministry of Commerce on January 6, 2017.
5.13 Warrants
On March 31, 2015, the Company allocated warrants No. 1 (MFC-W1) to existings shareholders in the amount of 60
million warrants. The details of the warrants are as described belows:
Type of securities

: Warrants to purchase ordinary shares of MFC Asset Management Public Company
Limited No. 1 (MFC-W1).
Type of warrants
: Specified warrant's holder and transferable.
Term of warrants
: 3 years from the issuance date.
Number of warrants
: 60,000,000 units.
Offering price
: 0 Baht per unit.
Exercise ratio
: 1 warrant will be entitled to purchase 1 newly issued ordinary share.
(subject to change in case of the adjustment to the terms and conditions)
Exercise price
: Baht 18 per share.
(subject to change in case of the adjustment to the terms and conditions)
Exercise period
: Shall be able to exercise at every last working day of each quarter.
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On April 27, 2016, the Company adjusted the exercise price of Warrants to purchase ordinary shares of MFC Asset
Management Public Company Limited No. 1 (MFC-W1) from Baht 18 per share to Baht 17.947 per share and adjusted
the exercise ratio from 1 warrant per 1 share to 1 warrant per255
1.003 shares.
As at December 31, 2016, the outstanding warrants of the Company No. 1 (MFC-W1) which are not yet exercised in the

Exercise period
: Shall be able to exercise at every last working day of each quarter.
On April 27, 2016, the Company adjusted the exercise price of Warrants to purchase ordinary shares of MFC Asset
Management Public Company Limited No. 1 (MFC-W1) from Baht 18 per share to Baht 17.947 per share and adjusted
the exercise ratio from 1 warrant per 1 share to 1 warrant per 1.003 shares.
As at December 31, 2016, the outstanding warrants of the Company No. 1 (MFC-W1) which are not yet exercised in the
amount of 57,046,273 warrants.
5.14 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, 2016 and 2015, the subsidiary had a legal reserve in the amount of Baht 25,153,010 and Baht
24,346,230 respectively, presented under unappropriated retained earnings in the consolidated statements of financial
position.
Dividend
The Company
-

The resolution was passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 25, 2016 approving the
payment of dividends at the rate of Baht 1.65 each, totaling Baht 198.99 million.

-

The resolution was passed by the Ordinary General Meeting of Shareholders held on April 21, 2015 approving the
payment of dividends at the rate of Baht 1.70 each, totaling Baht 204 million.

Subsidiary
MF Holdings Co., Ltd.
-

The resolution was passed by the Board of Directors’ Meeting held on December 16, 2016, approving the payment
of the interim dividends at the rate of Baht 0.74 each, totalling Baht 37.37 million.
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-

At the Ordinary General Meeting of Shareholders of subsidiary held on April 27, 2016, resolutions were passed to
endorse the payment of the interim dividend at the rate of Baht 0.78 per share, in the total amount of Baht 39.01
million as approved by the Board of Directors’ Meeting of subsidiary held on December 24, 2015 and to set aside
as a statutory reserve in the total amount of Baht 0.81 million.

-

The resolution was passed by the Board of Directors’ Meeting held on December 24, 2015, approving the payment
of the interim dividends at the rate of Baht 0.78 each, totalling Baht 39.01 million.

-

At the Ordinary General Meeting of Shareholders of subsidiary held on April 27, 2015, resolutions were passed to
endorse the payment of the interim dividend at the rate of Baht 1.00 per share, in the total amount of Baht 50.01
million as approved by the Board of Directors’ Meeting of subsidiary held on December 25, 2014 and to set aside
as a statutory reserve in the total amount of Baht 3.43 million.

5.15 Income Tax
The Group recognized income tax for the years ended December 31, 2016 and 2015 was calculated at a rate specified by
the Revenue Department on net earnings after adjusting certain conditions according to the Revenue Code. The Group
recorded the corporate income tax as expense for the years and recorded the accrued portion as liabilities in the
statements of financial position.
Income tax reduction
Royal Decree No. 577 B.E. 2557 dated November 3, 2014 extends the reduction to 20% for the accounting period
which begins on or after January 1, 2015, but not later than December 31, 2015.
According to the Revenue Code Amendment Act (No. 42) B.E. 2559 which is effective from March 5, 2016 onwards,
the corporate income tax is reduced from 30 % to 20% of net profit for accounting period beginning on or after January
1, 2016 onwards.
Income tax expense recognized in the profit or loss for the years ended December 31, 2016 and 2015 as follows:
Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
Current tax expense
Current year

52,789,144

46,721,162

43,963,422

43,507,874

-1,959,088

-1,818,835

-1,959,088

-1,818,835

50,830,056

44,902,327

42,004,334

41,689,039

Deferred tax expense
Movement in temporary differences
Total
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Income tax recognised in other comprehensive income for the years ended December 31, 2016 and 2015 as follows:
Baht
Consolidated financial statements
2016
Provisions
Available-for-sale securities
Total

2015
-

Separate financial statements
2016

1,867,791

-1,236,146
(1,236,146)

8,685,547
10,553,338

2015
-

1,867,791

-1,347,688
(1,347,688)

-3,383,988
(1,516,197)

Reconciliation of effective tax rate
Consolidated financial statements
2016
Tax rate
(%)

Baht
238,358,901

Profit before income tax
Income tax using the corporate tax rate
Expenses not deductible for tax purposes
Revenues granted income tax exemption
Addition expenses deductible for tax purposes
Effects of elimination entries on consolidation
Loss of subsidiaries
Current tax
Movement in temporary differences
Income tax expense

2015

20

47,671,780
4,030,972
(10,336,189)
(751,299)
12,040,857
133,023
52,789,144
(1,959,088)
50,830,056

22
21

Tax rate
(%)
20

20
19

Baht
233,440,747
46,688,149
3,729,244
(10,944,141)
(381,270)
7,385,522
243,658
46,721,162
(1,818,835)
44,902,327
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Separate financial statements
2016
Tax rate
(%)
Profit before income tax
Income tax using the corporate tax rate
Expenses not deductible for tax purposes
Revenues granted income tax exemption
Addition expenses deductible for tax purposes
Current tax
Movement in temporary differences
Income tax expense

20

18
17

2015
Baht
251,051,545
50,210,309
4,021,376
(9,516,964)
(751,299)
43,963,422
(1,959,088)
42,004,334

Tax rate
(%)
20

17
17

Baht
251,504,601
50,300,920
3,706,192
(10,118,155)
(381,083)
43,507,874
(1,818,835)
41,689,039

As at December 31, 2016 and 2015, the Group has deductible temporary differences totaling Baht 0.05 million and Baht
0.04 million, respectively, on which deferred tax assets have not been recognised as the Group believes future taxable
profits may not be sufficient to allow utilisation of the temporary differences.
As at December 31, 2016 and 2015, the subsidiary has unused tax losses of approximately Baht 14.71 million and Baht
18.56 million, respectively, that will expire by 2017 to 2021 in which deferred tax assets have not been recognised as
the subsidiary believes that future taxable profits may not be sufficient to allow the utilisation of the unused tax losses.
6

ADDITIONAL INFORMATION

6.1

Restricted Assets and Commitments
As at December 31, 2016, the Company has restricted bank fixed deposit in the amount of Baht 1.38 million (In 2015:
Baht 0.69 million) used as collateral for the bank to issue letter of guarantee for fund management service agreement
(see Note 5.2).
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6.2

Key Management Personnel Compensation
Key management personnel compensation for the years ended December 31, 2016 and 2015 consisted of:

Short-term benefits
Post-employment benefits
Total
6.3

Baht
Consolidated financial statements
2016
2015
111,413,005
107,612,426
10,410,764
12,964,765
121,823,769
120,577,191

Separate financial statements
2016
2015
111,413,005
107,612,426
10,410,764
12,964,765
121,823,769
120,577,191

Commitments
As at December 31, 2016, the Group had commitments as follows:
The Company
6.3.1 Payment under office rental and equipment agreement (see Note 5.5) in the minimum future payment as follows:

Period
Under 1 year
More than 1 year but not over 5 years

Thousands Baht
38,863
21,452

6.3.2 Payment under remuneration from using service in the amount of Baht 1.00 million per month.
6.3.3 Payment under service agreement in the amount of Baht 0.69 million and USD 0.03 million.
6.3.4 Payment under software development agreement in the amount of Baht 1.75 million.
6.3.5 Payment under consulting service agreement in the amount of Baht 26.43 million.
6.4

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:
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The significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2016 and 2015 were summarized
below:
Baht
Consolidated financial statements
2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

MF Holdings Company Limited
Fees and service income

-

-

28,037

28,037

Interest income

-

-

-

11,096

Dividend income

-

-

37,373,100

Sales of investments in equity securities

-

-

75,138,959

-

Gain on sales of investments in equity securities

-

-

18,076,438

-

-

-

682,534

837,198

-

-

-

1,147,567

66,476

800,308

66,476

1,302,244
49,490
40,000

828,328
140,050
40,000

1,302,244
49,490
40,000

21,885,236

-

(51,615,030)
13,272,182
19,500,000

-

39,005,845

MFC Real-Estate Assets Management Company Limited
Doubtful accounts
MFC Advisory Company Limited
Doubtful accounts
Government Savings Bank
Fees and service expenses
800,308
Country Group Securities Public Company Limited
Fees and service expenses
828,328
Fees and service income
140,050
Other income
40,000
Country Group Development Public Company Limited
Purchases of investments in equity securities
5,035,166
Loss on measurement of investments in
equity securities
(7,943,577)
Amortization of discount of debt instruments
11,721,328
Set up fee income
-

19,500,000
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Baht
Consolidated financial statements
Country Group Holdings Public Company Limited
Fees and service income
Purchases of investments in equity securities
Sales of investments in equity securities
Gain on sales of investments in equity securities
Loss on measurement of investments in
equity securities
Dividend income
Fund under management of the Company
Fees and service income
Rental and service expense
Related person
Advisory service and other remuneration fee

Separate financial statements

2016

2015

2016

2015

1,041,101
79,191,736
16,708,034

655,600
62,991,642
-

1,041,101
2,636,867
2,636,867

655,600
30,924,833
-

10,861,263
4,457,870

(129,214)
-

2,188,527

(63,436)
-

4,494,229
31,932,041

4,635,828
31,678,480

4,494,229
31,932,041

4,635,828
31,678,480

2,156,250

2,231,250

2,156,250

2,231,250

The significant balances with the related parties as at December 31, 2016 and 2015 were as follows:

Baht
Consolidated financial statements
2016

2015

Separate financial statements
2016

2015

MF Holdings Company Limited
Advance to

-

-

7,547

4,234

Unearned revenue

-

-

10,514

10,514

Dividend receivable

-

-

37,373,100

39,005,845

Advance to

-

-

8,519,268

7,836,733

Allowance for doubtful accounts

-

-

(8,519,268)

(7,836,733)

Advance to

-

-

4,182,089

4,180,468

Allowance for doubtful accounts

-

-

(1,147,567)

(1,147,567)

MFC Real-Estate Assets Management Company Limited

MFC Advisory Company Limited
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Baht
Consolidated financial statements
2016
2015
MFC ESCO Company Limited
Advance to
Government Savings Bank
Saving account
1,026
Accrued fees and service expenses
51,755
Country Group Securities Public Company Limited
Accrued fees and service expenses
63,541
Country Group Development Public Company Limited
Bill of exchange
193,278,551
Equity securities
104,966,964
Allowance for revaluation
(35,044,551)
Country Group Holdings Public Company Limited
Equity securities
58,439,152
Allowance for revaluation
20,317,509
Accrued fees and service income
67,690
Fund under management of the Company
Rental deposit
7,414,741
Accrued rental and service expense
311,925

Separate financial statements
2016
2015

-

360,955

358,418

1,022
4,696

51,755

4,696

49,257

63,541

49,257

198,541,101
99,931,797
(25,115,079)

-

-

120,826,333
6,933,637
27,625

67,690

57,062,521
5,659,384
27,625

7,414,741
259,144

7,414,741
311,925

7,414,741
259,144

Company/Person Relationship
Country/
Company/Person
Nationality
MF Holdings Company Limited
Thailand
MFC Real-Estate Assets Management Company Limited Thailand
MFC Advisory Company Limited
Thailand
MFC ESCO Company Limited
Thailand
Government Savings Bank
Thailand
Country Group Securities Public Company Limited
Thailand
Country Group Holdings Public Company Limited
Thailand
Country Group Development Public Company Limited
Thailand
Related person
Thai

Related
Subsidiary
Indirect subsidiary
Indirect subsidiary
Indirect subsidiary
Related company
Related company
Related company
Related company
Related person

Relationship
Direct shareholder
Indirect shareholder
Indirect shareholder
Indirect shareholder
Company’s shareholder
Common shareholder and director
Common shareholder and director
Common shareholder and director
Member of the family of key
management personnel

57
263

Bases of measurement for intercompany revenues and expenses

Fees and service income
Interest income
Other income
Fees and service expenses
Advisory service and other remuneration fee
Rental and service expenses
Purchases and sales of investments/ Redemption of investments
6.5

Pricing policies
As specified in the agreement
As agreed upon basis
As agreed upon basis
As agreed upon basis
As specified in the agreement
As specified in the agreement
Market price/face value

Long-term Agreements
Service agreement
On December 30, 2009, the Company entered into a hiring agreement with Innovation Business Company Limited in
order to provide service in investment consulting and investment advisory strategy for benefit of Core Flexible Fund
under management of the Company. The hiring period is the same as the fund maturity, On May 30, 2014, the Company
entered into the revised memorandum of hiring agreement, the revised service fee is 25 percent of the Fund’s
management fee and/or management fee on sales of securities as follows:
1. The management fee not more than 2.00 percent per annum to the Fund’s net asset value, which calculated based on 2
groups of securities, those are Core Assets and Non-Core Assets as follows:
1. Core Assets : First sector are Alsolar 1 Co., Ltd., Impress Ethanol Co., Ltd. and Impress Farming Co., Ltd.
: Second sector are Cellennium (Thailand) Co., Ltd. and E-Ester Co., Ltd.
The management fee is charged at the rate of 0.40 percent per annum of the net asset value of the Core Assets.
2. Non-Core Assets those are listed securities, including listed shares on the Stock Exchange of Thailand, debt
instrument, hybrid instrument, and other securities.
The management fee is charged based on annual average performance of the net asset value of the Non-Core
Assets as follow:
- Performance less than or equal to 5 percent, fee is charged at the rate of 0.01 percent per annum of the net
asset value of the Non-Core Assets.
- Performance more than 5 percent but less than or equal to 10 percent, fee is charged at the rate of 0.40
percent per annum of the net asset value of the Non-Core Assets.
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- Performance more than 10 percent but less than or equal to 12.85 percent, fee is charge the rate of 0.75
percent per annum of the net asset value of the Non-Core Assets.
- Performance more than 12.85 percent but less than or equal to 15 percent, fee is charge the rate of 1.25
percent per annum of the net asset value of the Non-Core Assets.
- Performance more than 15 percent but less than or equal to 22.30 percent, fee is charge the rate of 1.75
percent per annum of the net asset value of the Non-Core Assets.
- Performance more than 22.30 percent, fee is charged at the rate of 2 percent per annum of the net asset value
of the Non-Core Assets.
2. Management fee on sales of Core Assets securities which is the expense of fund, is charged at 2 rates of securities
sectors as follows:
1. First sector of Core Assets, fee charged at the rate of 3 percent of sale value.
2. Second sector of Core Assets, fee charged at the rate of 5 percent of sale value.
6.6

Segment Information
Operating segment information is reported in a manner consistent maker in order to make decisions about the allocation
of resources to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the
directors of the Company.
Management considers that the Group operates in a single line of business, fund management, and has therefore only
one business segment.
Management considers that the Group operates in a single geographic area, namely in Thailand, and has therefore only
one geographic segment.

6.7

Approval of the Financial Statements
These financial statements have been approved for issue by the Company’s Board of Directors on February 21, 2017.
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