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วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทจัดการบริหารความมั่งคั่ง 3 อันดับแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการ
เติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท
ภารกิจ (Mission)
ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานที่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม
ค่านิยม (Core Value)
1. การให้ความสำ�คัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
2. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
3. ความพร้อมในการปรับตัว (Change Catalyst)
4. คำ�มั่นสัญญา (Commitment)
5. ความร่วมมือเพื่อชัยชนะ (Winning Team Spirit)

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
2. Professionalism
3. Change Catalyst
4. Commitment
5. Winning Team Spirit
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในรอบปี 2558 ตลาดเงินตลาดทุนโลกมีความผันผวนมากอย่างต่อเนื่อง ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศปรับตัวลดลง
อัตราแลกเปลี่ยนเกือบทุกสกุลผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ กำ�ลังพัฒนา ความผันผวนดังกล่าวส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการ
ปรับตัวอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นและตลาดเงินจีน ราคาน้ำ�มันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญและแนวทางการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงธนาคารจีนที่ผ่อนคลายนโยบายการเงินหลายครั้ง
เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนโลก นักลงทุนมีความกังวลใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ประกอบกับสภาพการลงทุนในประเทศไม่เอื้ออำ�นวยเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์รองรับกับผลกระทบจากความ
ผันผวนภายนอก โดยปรับเปลีย่ นประเภทของกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ วิธกี ารบริหารการลงทุนของกองทุน เพิม่ เติมมาตราการป้องกันความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
การจัดตั้งกองทุนในปี 2558 เป็นไปได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย ผลการดำ�เนินงานของบริษัทปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อย โดยงบ
การเงินรวมของบริษัทในปี 2558 ได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้รวม 890.46 ล้านบาท ลดลง จากปี 2557 ที่บริษัทมีรายได้รวม
937.78 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.05 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2558 อยู่ที่ 657.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีค่าใช้จ่าย
รวม 643.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.05 ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 188.54 ล้านบาทหรือเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น ซึ่งลด
ลงจากปี 2557 ที่มีกำ�ไรสุทธิ 236.11 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.97 บาทต่อหุ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.15 ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทมี
กำ�ไรสุทธิลดลง ในปี 2558 คือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ความผันผวนของตลาดเงิน ตลาดทุนและอัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำ�มัน
ตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกสินค้าที่ลดลง ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของการลงทุน
ในรอบปี 2558 บริษัทมีกองทุนภายใต้การจัดการทุกประเภท 202 กองทุน ประกอบด้วยกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ
96 กองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 12 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์)
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 37 กองทุ น และกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล 57 กองทุ น รวมมู ล ค่ า ทรั พ ย์ ส ิ น สุ ท ธิ 363,284 ล้ า นบาท
โดยมีกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่จำ�นวน 20 กองทุน (รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 8,961 ล้านบาท และมีกองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งใหม่จำ�นวน 14 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,118.46 ล้านบาท
ในส่วนของการพัฒนาและมีส่วนร่วมต่อสังคมบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุน
ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ผ่านสาขาของบริษัททั้ง 5 สาขา กล่าวคือ สาขาขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยองและพิษณุโลก มีโครงการจัดอบรม
สัมมนาให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำ�เสมอกับนักลงทุนทั่วไป รวมถึงการร่วมจัดสัมมนากับหน่วย
งาน ภาครัฐในการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน นอกจากนี้ในส่วนการช่วยเหลือสังคม บริษัทได้บริจาคเงิน
และสิ่งของจำ�เป็นต่อการยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา
แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร อย่างสม่ำ�เสมอต่อเนื่องกันเป็นประจำ�ทุกปี รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา
ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เป็นต้น
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STATEMENT OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
Dear Shareholders:
In 2015, there was a significant volatility of the global money and capital markets continually, a downside of
set index in many countries, a high volatility of exchange in every currency, especially for developing countries.
The factors of those situations are: a sharply fluctuation of Chinese stock exchange and money market, a significant
decline in prices of oil and consuming goods and the different expantionary monetary policy of the main global
economic countries, including many expantionary monetary policies implemented by Bank of China. This volatility of
the global money and capital markets, in turn, enable to an adverse impact to Thai economics in the way of raising
concerns to investors, apart from instability of Thai investment conditions. However, in order to comply with economic
conditions of the country, the Company has adjusted its strategies in responding to impacts of outside volatility which
includes the adjusting of the fund types to be established, the investment method of funds and the risk management
measures.
In 2015, 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 that the Company’s total
revenue was at Baht 890.46 million decreasing from of the year 2014, that the Company’s total revenue having at Baht
937.78 million, or equivalent to 5.05% lower. In the meantime, the Company’s total expenses in 2015, which was at Baht
657.02 million, is higher than the year 2014, which was at Baht 643.82 million, or equivalent to 2.05% higher. This results in
the Company’s net profit in the year 2015 being at Baht 188.54 million or equivalent to Baht 1.57 per share decreasing
from the year 2014, which had a net profit at Baht 236.11 million or equivalent to Baht 1.97 per share, or equivalent
to 20.15% lower. The main factors that the Company had its net profit decreasing in 2015 are the downside of global
economics, the volatility of money market, capital market and exchange rate, the continued decline of global oil
prices and a less exportation, all of which causes a slowdown of investment.
During 2015, there were funds under management in the total of 202 funds (including the real estate investment
trusts which the Company acts as trust manager) comprising of 96 local and offshore mutual funds, 12 property funds,
37 provident funds and 57 private funds. The total net asset value was Baht 363,284 million. Overall, there are 20 new
mutual funds (including the real estate investment trusts which the Company acts as trust manager) with a total net
asset value of Baht 8,961 million and there are 14 new private funds with a total net asset value of Baht 3,118.46 million.
In terms of Corporate Social Responsibility, the Company has policies in developing and educating knowledge
of finance and investment through the Company’s 5 branches, namely Khon Kaen, Chiang Mai, Phuket, Rayong and
Pitsanulok branch, by periodically arranging a training course and seminar on a knowledge for saving and investment
to general investors, as well as, jointly arranging seminars with governmental sector in relation to financial and investment
planning. Additionally, the Company has donated subsidy and necessity to people-in-need, continually donated to
student of far-flung schools every year, such as scholarship, stationary, computers and sport facilities, as well as, given
religious supports both Buddhism and Islam.
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บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลได้ดำ�เนินการปลูกฝังหลักบรรษัทภิบาลให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องโดยในปี   2558 นอกเหนือจากการจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบตั ขิ องการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้กบั พนักงานเป็นระยะเพือ่ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรควบคูไ่ ปกับการพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิ
สากลซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญของการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทแล้วบริษัทยังมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เทียบ
เท่าบรรษัทภิบาลของบริษทั จดทะเบียนในภูมภิ าคอาเซียนโดยบริษทั ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้นำ�นโยบายเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตไปกำ�หนดไว้เป็นปัจจัยสำ�คัญในทุกขั้นตอนการดำ�เนินงานของบริษัท
ในปี 2558 กรรมการทีค่ รบวาระออกมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 5 คน คือ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช, ดร.ธัชพล กาญจนกูล นายพิพฒั น์
ขันทอง, นางสาวประภา ปูรณโชติ และนายอมร อัศวนันท์ โดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช นางสาวประภา ปูรณโชติ และ นาย
อมร อัศวนันท์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา และนางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ดร.ธัชพล กาญจนกูล และนายพิพัฒน์ ขันทอง ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอขอบคุณใน
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งของ ดร. ธัชพล กาญจนกูล และนายพิพัฒน์ ขันทอง ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทตลอดระยะ
เวลาที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
คณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท รวมถึง
องค์กรภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัททุกคนที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้บริษัทเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และต่อเนื่อง
การจัดทำ�รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ดำ�เนินการเป็นปีแรกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทมีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และสนับสนุน
ให้พนักงานทุกคน ลูกค้า สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีจิตสำ�นึกและมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดล้อมอันเป็นที่รักของเราเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)
ประธานกรรมการ
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The Company recognised an importance of operating in compliance with the corporate governance principle
by implanting the good corporate governance principle to be as a corporate culture continually. In 2015, apart from
periodical in-house training on principle and practical guideline of the good corporate governance to the Company’s
employees in order to develop a quality of human resource parallel with a development of operational system to be
at international level which is a key sustainability development of the Company, the Company has also been verified
as a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) by the CAC Committee,
whereby the Company has brought the anti-corruption policies to be included in a key factor of each working step
of the Company.
For the Year 2015, there were 5 directors retired by rotation as follows: General Lertrat Ratanavanich,
Dr. Tachaphol Kanjanakul, Mr. Pipat Khanthong, Miss Prapa Puranachote and Mr. Amorn Asvanunt, whereby General
Lertrat Ratanavanich, Miss Prapa Puranachote and Mr. Amorn Asvanunt were re-elected to be as director for another
term. Additionally, Mr. Pisit Serewiwattana and Mrs. Philaslak Yukkasemwong were elected to be director in replacement
of Dr. Tachaphol Kanjanakul and Mr. Pipat Khanthong. In this regard, the Company’s Board of Directors wishes to take
this opportunity to thank Dr. Tachaphol Kanjanakul and Mr. Pipat Khanthong for his great contribution of excellent
performance and well support to the Company during his time acting as a director.
Finally, the Board of Directors wishes to thank our shareholders, clients, unitholders of the funds under management
of the Company, including the governmental and private sectors as well as local and foreign financial institutions for
their support and trust. Moreover, the Board of Directors also wishes to thank our Management Committee 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.
This Sustainability Development Report has been prepared and used this year for the first time to identify operational
framework as a long-term guideline for the Company’s for sustainability. The Company is willing to participate in
promoting sustainable development, and also pleased to encourage the Company’s employees, customers, society
as well as stakeholders, to acknowledge each own social responsibility for sustainable development toward our
beloved economics, society and environment.

(Dr. Narongchai Akrasanee)
Chairman
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การปฏิบตั ติ ามหลักสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักการสากล

แนวทางการดำ�เนินการของบริษทั
สิทธิมนุษยชน

• สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนสากล •  พิจารณากำ�หนด และทบทวนแนวนโยบายการกำ�กับดูแล
ตามขอบเขตอำ�นาจที่เอื้ออำ�นวย
กิจการของบริษัท ให้สอดคล้อง และสนับสนุนกับการส่ง
• ดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด
เสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
สิทธิมนุษยชน

• ดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำ�นึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

สิง่ แวดล้อม
• ในปี 2558 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 100
บริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยประกาศ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ติดอันดับในกลุ่มหลักทรัพย์
ESG 100 ประจำ�ปี 2558 ซึ่งเป็นการจัดอันดับธุรกิจด้านการ
พัฒนาการความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ความต้องการนักลงทุนที่ให้น้ำ�หนักการลงทุนในบริษัทที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ ธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)
• ปลูกจิตสำ�นึกในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการ
ใช้กระดาษรีไซเคิล โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัด
พลังงานภายในบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
• จัดทำ�โครงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในสถานประกอบการเพื่อนำ�ผลประหยัดค่าใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในสถานประกอบการของ
บริษัท โดยบริษัทได้ดำ�เนินการตรวจสอบและปรับปรุง
สมรรถนะอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของบริษัทพร้อมกัน
นี้ได้มีการเปลี่ยนโคมไฟที่ใช้ในบริษัทใหม่ทั้งหมดโดยติดตั้ง
อุปกรณ์โคมไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จำ�นวน
1,767 หลอด
• พฒั นาแอพพลิเคชัน่ สำ�หรับการซือ้ ขาย และสับเปลีย่ นหน่วย
ลงทุนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)
ทั้งระบบ Andriod และ IOS นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่อง
ทางในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทให้สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุน นโยบายลดการใช้กระดาษ
และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย
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PRACTICE UNDER INTERNATIONAL PRINCIPLE RELATED
TO SOCIAL RESPONSIBILITIES
INTERNATIONAL PRINCIPLE

IMPLEMENTATION OF THE COMPANY

HUMAN RIGHT
• Business should support and respect the protection
of internationally proclaimed human rights; and
• Ensure that business does not engage in any
human right abuses.

• Specify and review the Company’s corporate
governance policies to conform with and support
to the protection of internationally proclaimed
human rights

ENVIRONMENT
• Operate business with environmental - friendly spirit
with regard to the impact on the environment; and
• Undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility.
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• In 2015, the Company has been selected to be a
company in the list of 100 companies (Securities
Portfolio ESG 100) that have distinguished in business,
environmental social and governance (ESG) by
the Thaipat Institute. This announcement was listed
among the top 100 of ESG securities for the year
2015, which is a ranking for business with sustainability
development announcing for the 1st time in Thailand
in order to accommodate needs of the investors
who emphasize on investing into the companies that
provide the environmental, social and governance
(ESG) responsibilities;
• Implanted the energy saving spirit and support a use
of recycle paper by organizing activities to support
energy saving within the Company regularly;
• 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 an application for trading and switching
the fund investment unit for serving online service via
mobile phone, both Andriod and IOS system, which
will increase the range of services to the customers
and provide faster and more convenient. Also, it
supports policies to reduce a paper use and the use
of fuel in travelling.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
• ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผล • เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฎิบัติ
ประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคล ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector
ใดๆ ที่ทำ�ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ Collective Action Coalition Against Corruption,“CAC”)
มั่นคงของประเทศ
• ในต้นปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกและได้รับ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิก CAC จากคณะ
กรรมการ CAC
• ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่
โดยมิชอบ และกำ�หนดเรื่องการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างชัดเจนโดยจัดทำ�นโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำ�เนินธุรกิจ
• จดั ให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การกระทำ�ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำ�ทุจริต
เพือ่ ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการของบริษทั ได้โดยตรง
• เผยแพร่ นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และ
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเวป
ไซต์ของบริษัท ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
• จัดให้มีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower)
• ถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบัติให้พนักงานในองค์กร
ได้รับทราบโดยนำ�ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมพนักงาน
ประจำ�ปี
• จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยสถาบันต่างๆ
เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญา
• เคารพและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสากล
ตามขอบเขตอำ�นาจที่เอื้ออำ�นวย
• ตรวจตราดูแลให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่ละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา

• กำ�หนดนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทกำ�หนดให้ กรรมการผู้
บริหารและพนักงานของบริษัท จะต้องใช้
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น
• กำ�หนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทและมีตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟแวร์
ในการทำ�งานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน
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ANTI-CORRUPTION
• Promote an anti-corruption, in any form, and no
bribery for business interests and not cooperate or
support any party to infringe in engaging any illegal
activities or national-security threaten activities

• Signed to declare its ideology to support the project
of Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption (CAC)
• Announced its ideology and finally been certified as
a member of Private Sector Collective Action Coalition
against Corruption (CAC) by the Board of CAC at
the beginning of the year 2015
• Declared policies for protection of taking benefits
from any wrongful acts; and adopted a policy of
anti-corruption, in any form, by clearly reflecting in
a written policy of the Company to be a clear
guideline on business operations.
• Provided a channel for raising concerns and complaints
relating to incorrect actions violating the law and
committing fraud in order to allow a direct complaint
to the board of directors.
• Publicized the policies and practical guideline and
promote the raising concern and complaint channel
on the Company’s website clearly to let the customers
and stakeholders noted.
• Provided a protection to the whistleblower who give
information
• Transferred policies and practices to employee within
organisation by including the same into the annual
staff training course.
• Send the Company’s staffs to attend the training
program related to the prevention of corruption
organized by the institutes for study, revision and
disclosure development.

INTELLECTUAL PROPERTY
• Business should support and respect the protection
of internationally proclaimed intellectual property
rights; and
• Monitor and ensure that business does not
engage in any intellectual property right abuses.
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• Stated an operational policy in relation to
non-infringement of intellectual property rights and
required the directors, executives and employees to use
licensing software provided by the Company solely.
• Stated an operational policy in using information
technology system and monitored a use of the
Company’s software by each employee to protect
a piracy of software or non work-related activities.

ข้อมูลบริษัท:
ข้อมูล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง:
ทะเบียนเลขที่:
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่:  
      
MFC Call Center:
หมายเลขโทรสาร:
เว็บไซต์:
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อ:

0107536001371
ชั้น จี และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
(662) 649-2000
(662) 649-2100, (662) 649-2111
www.mfcfund.com
โทร. (662) 649-2130 - 33 หรือ อีเมล์ Company_Secretary@mfcfund.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จำ�กัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้
เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518  
ใน ปี 2536 บริษัทได้ขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบการจด
ทะเบียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2536 และบริษัทได้ดำ�เนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัท
จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จำ�กัด (มหาชน)” เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)”
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจนมีความโดดเด่น และ
เป็นที่จดจำ�ได้ง่ายสำ�หรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทใหม่ในโอกาส
นี้ด้วย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน 120,298,525 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 120,298,525
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน และบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป
โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบธุรกิจรวม 6 ประเภท คือ
1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
2. เป็นผู้จัดการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
3. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
4. เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
5. เป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
6. เป็นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ซง่ึ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาเป็นเวลานาน ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณ ทีม่ กี ารพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยถือตามแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการของการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความรับผิดชอบ การดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส
ความเป็นอิสระ การให้ความเป็นธรรมแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ทจ่ี ะดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรม ควบคูไ่ ป
กับความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมให้ดขี น้ึ โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารลดการใช้พลังงาน
และใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
นอกจากนี้ บริษทั ยังมุง่ สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรด้วยการเป็นองค์กรทีม่ คี วามน่าเชือ่ ถือและโปร่งใส โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารส่งเสริม
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบไม่จา่ ยสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคล
ใดๆ ทีท่ �ำ ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ ตามแนวเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ทัง้ นี้ บริษทั ได้ประกาศและกำ�หนด
นโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน จนในที่สุดจึงได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วในการประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำ�
ไตรมาสที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2559 ตลอดจน บริษทั ยังได้เข้าร่วมกับพันธมิตร เครือข่าย และองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ เพือ่ รับแนวนโยบายมาปฏิบตั แิ ละร่วมกันพัฒนาระบบการทำ�งานและแบ่งปันความรู้ อาทิ สมาคมบริษทั
จัดการลงทุน (AIMC) ทัง้ นี้ เพือ่ มุง่ สร้างรากฐานของพัฒนาการเพือ่ ความยัง่ ยืนให้แก่องค์กรในอนาคต
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COMPANY PROFILE:
Profile of MFC Asset Management Public Company Limited:

MFC Asset Management Public Company Limited operates a fund management business incorporated under the
Securities and Exchange Act B.E. 2535 and other related laws and regulations.

Registration no:
Head Office:
MFC Call Center:
Fax:
Website:
Investor Relationship Unit:

0107536001371
Ground Floor & 21st - 23rd Floor, Column Tower,
199 Ratchadapisek Road, Kwaeng Klongtoey,
Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
(662) 649 2000  
(662) 649 2100, (662) 649 2111
www.mfcfund.com
Tel. (662) 649-2130 - 33 or via email: Company_Secretary@mfcfund.com

MFC Asset Management Public Company Limited is Thailand’s first asset management company registered on
14th March 1975. It was founded by the cooperation between the Thai Government and the International Finance
Corporation (IFC) under the name of “the Mutual Fund Co., Ltd.” with the objective of mobilizing savings from the
public for development of the Thai capital market. A securities license to manage investment funds was granted by
the Ministry of Finance on 29 December 1975.
In 1993, the Company filed with the Stock Exchange of Thailand to register as the listed company and obtained the
approval on 12 November 1993. In 2001 the Company changed its name from “Mutual Fund Public Company
Limited” to be “MFC Asset Management Public Company Limited” and registered the new name with the Ministry
of Commerce on 9 March 2001. The purpose of changing Company’s name was to reflect its business image and
be recognized by the customers and investors. Meanwhile the Company took such opportunity to change its logo.
As of 30 December 2015, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 120,298,525, consisting of
120,298,525 ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and its current major shareholders of the Company are
the Ministry of Finance, the Government Savings Bank, and Country Group Holdings Public Company Limited. Currently,
The Company has licensed to operate 6 businesses comprising of:
1. Securities business in type of “asset management”
2. Acting as provident fund manager
3. Securities business in type of “private fund management”
4. Acting as securities registrar
5. Acting as manager of the real estate investment trusts (REITs)
6. Acting as trustee of trusts
The Company recognizes an importance of the Good Corporate Governance and extensively complied intensively
with ideology within the scope of business ethic which are also developed to be in line with economic and social changes
along with a practical guideline of the Good Corporate Governance Principle of the Stock Exchange of Thailand, integrity,
transparency, impartiality fairness to all stakeholders together with firms determination towards moral business practices and
responsibility for improvement of society, quality of life and the environment by emphasizing on energy saving and fully
utilizing resource.
On top of that, the Company also aims to create a positive image of the organization as a credible and transparen
organization by focusing on policies to promote an anti-corruption, in any form, and no bribery for business interests
and not cooperate or support any party to infringe in engaging any illegal activities or national-security threaten
activities, which are in accordance with the spirit of unified practices of The Private Sector Collective Action
Coalition against Corruption. In this connection, the Company has clearly announced its ideology and finally been
certified as a member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) in the Board Meeting of
CAC at Quarter 4/2558 on January 22, 2559. The company also joins a partner network and an organization established
for the economic and social benefit to adopt the policy into practice and to jointly develop working systems and
share member’s knowledge, such as the Association of Invesment Management Companies (AIMC), in order to create
a foundation for sustainable development of the organization in the future.
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ข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมี:
• สินทรัพย์รวม 1,518.19 ล้านบาท
• รายได้รวม 890.46 ล้านบาท
• กำ�ไรสุทธิ 188.54 ล้านบาท หรือ 1.57 บาทต่อหุ้น
• ทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วจำ�นวน 120,298,525 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 120,298,525 หุ้น
 มูลค่าหุ้นที่ตรา (par value) ไว้หุ้นละ 1 บาท
• กองทุนภายใต้การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 202 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 363,284 ล้านบาท

กองทุนภายใต้การบริหารจัดการ
108 กองทุนรวม

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 193,624 ล้านบาท
กองทุนรวมในประเทศ
67 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
43,244 ล้านบาท

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
26 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
13,435 ล้านบาท

กองทุนรวมต่างประเทศ
จำ�นวน 1 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
85 ล้านบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
จำ�นวน 12 กองทุน

กองทุนรวมพิเศษ
จำ�นวน 1 กองทุน  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รวม 832 ล้านบาท

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง
จำ�นวน 1 กองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
116,696 ล้านบาท

(รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง
บริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 19,332 ล้านบาท

37 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 140,769 ล้านบาท
โดยมีนายจ้าง จำ�นวน 694 ราย และสมาชิกกองทุน จำ�นวน 391,657 ราย

57 กองทุนส่วนบุคคล

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 28,890.16 ล้านบาท
หมายเหตุ: มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทข้างต้น ยังมิได้รวมกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสตี
อีกจำ�นวน 1 กองทรัสต์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 500.20 ล้านบาท
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SUMMARY OF COMPANY’S PERFORMANCE
As of December 30, 2015 the Company has:
• The total assets is Baht 1,518.19 million.
• The total revenue is at Baht 890.46 million.
• The net profit is from Baht 188.54 million or Baht 1.57 per share.
• The Company’s registered and paid-up capital is at Baht 120,298,525, consisting of 120,298,525
• ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.
• The funds under management managed 202 funds with total net asset value of Baht 363,284 million.

THE FUNDS UNDER MANAGEMENT
108 MUTUAL FUNDS
Total net asset value of Baht 193,624 million
67 Domestic Investment funds
with net asset value of
Baht 43,244 million

26 foreign investment funds
with net asset value of
Baht 13,435million

1 country fund
with net asset value of
Baht 85 million

12 Property funds
(including the real estate
investment trusts which the
Company acts as trust manager)
with net asset value of
Baht 19,332 million

1 Special funds
with net asset value of
Baht 832 million

Vayupak1 Fund
with net asset value of
Baht 116,696 million

37 PROVIDENT FUNDS

with net asset value of baht 140,769 million
for 694 employers and 391,657 fund members

57 PRIVATE FUNDS

with net asset value of baht 28,890.16 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 500.20 million.
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การดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษั ท ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ม ี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยเพื ่ อ ประโยชน์ ร ่ ว มกั น อย่ า งยั ่ ง ยื น
โดยผ่านการทบทวนนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จการที ่ ด ี อย่ างสม่ ำ � เสมอทุ กปี เพื ่ อ ให้ เป็ น ปั จ จุ บ ั น สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืนของบริษัท โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างจิตสำ�นึกที่ดีเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม ดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกำ�หนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละประเด็น การบรรจุในหลักสูตรการอบรมพนักงาน
ประจำ�ปี การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อนำ�ไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันในการเป็น
องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งนโยบายที่สำ�คัญมี ดังนี้

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
และให้มีระบบงานที่มีการควบคุม
ภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชน

ดำ�เนินธุรกิจที่เป็นมิตร
และคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนอง
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ดูแลและปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และพนักงาน
อย่างเป็นธรรม

ดำ�เนินนโยบายอนุรักษ์และส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ และการนำ�
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า

พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคคลากรในองค์กร

สร้างจิตสำ�นึกและวัฒนธรรม
องค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การให้ความรูด้ า้ นการลงทุนทีถ่ กู ต้องแก่
สาธารณชน

ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
และสวัสดิการของพนักงาน

การบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานด้านสาธารณประโยชน์

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

ECONOMY

SOCIETY

ENVIRONMENT

Operate business according to
the good corporate governance
principle and with good internal
control system in accordance
with relevant laws.

Promote the social aspects together
with local communities, particularly,
the increase in the education and
development of youth.

Environmentally-friendly
business operations.

Adherence to a “Customer
Centricity” philosophy and
effective customer
responsiveness.

Care and treat Counterpaties
and employees with fairness.

Promote policies in
conservation, cost-effectiveness
and reuse of resources.

Be responsible to consumers by
compliance with the standard
practice for contacting
and serving the customers.

Employee development.

Building on awareness
and corporate culture in
environmental protection.

Sharing of proper financial
knowledge with the general public.

Promote of occupational health,
safety and welfare of for employees.

Efficient risk management.

Community and Social
Development.

Promote the image and credibility
of the organization that is
transparent and free of corruption.
Create the conscious of
anti-corruption through concrete
evidence consecutively.
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โดยในการดำ�เนินการดังกล่าวคณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดให้คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี หี น้าทีใ่ นการดำ�เนินการ
พิจารณาและทบทวนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำ�เสมอเป็นประจำ�ทุกปี ตลอดจนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือจริยธรรม
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำ�เนินงานตามแผนงานด้านกำ�กับดูแล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

นโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. การควบคุมภายใน

บริษัทได้มีการกำ�หนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการกำ�หนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการกำ�กับดูแลที่ดี จัดทำ�ระเบียบแนว
ปฏิบัติ มีคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการ
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยน
ไปอย่างต่อเนื่อง

2. การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระในการทำ�หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำ�เนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งเน้น
นโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชิงป้องกันตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้อง
กับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

3. การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทโดยมีการ
พิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการทำ�งานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในสำ�หรับผู้จัดการกองทุนและผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน ก.ล.ต. กำ�หนด
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการทราบ พร้อมทั้งยังมีบทลงโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำ�
ข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ ยังห้ามซื้อ ขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงเวลาที่กำ�หนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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The Board of Directors has assigned the Corporate Governance Committees to regularly review and adjust the
relevant policies every year and update code of conduct and code of ethics, as well as, to recommend and monitor
the implementation of the corporate governance working plan for the sustainability development of the organization.

SUSTAINABILITY DEVELOPMENT SUPPORTED POLICY
1. INTERNAL CONTROL

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

2. INTERNAL AUDIT

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

3. USE OF INSIDE INFORMATION

The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside information to be
under only the authority of the Company. The company has reviewed code of conduct and code of ethic by
adding more policies on preventing conflict of interest and the use of insider information for fund managers
and operators in accordance with the SEC’s notifications as well as publicising the same to its employees,
executives and directors. The Company also set a clear penalty in case of executives or employees’
disclosure of inside information toward the public or for their personal use. In addition, the Company also
prohibits securities trading during the blackout period not only to protect shareholder’s rights but also to
prevent the conflict of interests.
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสำ�คัญโดยระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนในจรรยาบรรณการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณพนักงาน และรายงานประจำ�ปีของบริษัท โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่
ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง หน่วยงานของรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้กำ�หนดสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง โดยพิจารณาตามความเกี่ยวข้องในกระบวนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางเพื่อการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเพื่อให้ได้รับความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างเพื่อไป
แก้ไขปรับปรุงการดำ�เนินการของบริษทั โดยจัดทำ�เป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทางสือ่ ต่างๆ อาทิ ข่าวสารผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย / รายงานประจำ�ปี / จดหมายข่าวรายไตรมาส / การจัดสัมมนา และช่องทางดังนี้ี
เว็บไซต์:
MFC Call Center:
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์:
E-Mail:

www.mfcfund.com
(662) 649 2000
(662) 649 2130 - 33
Company_Secretary@mfcfund.com

สรุปสาระสำ�คัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการมีส่วนร่วม

แนวปฏิบั ติที่ดำ�เนินการ

ผู้ถือหุ้น

• ประชุมใหญ่ สามัญ/วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
• ดำ�เนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและ
• เข้าพบและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
ให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่มี
และนักลงทุน
ประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
• ให้ข้อมูลผ่านทางเวปไซต์
• รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อร้อง ทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
เรียนไปยังคณะกรรมการได้โดยตรง
โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ลูกค้า

• หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
• ให้ความสำ�คัญในการให้บริการและมีความ
• ผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
รับผิดชอบต่อลูกค้าทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน
• จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้
• มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติ
• ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านบูธส่งเสริมการขาย ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อ
• บทวิเคราะห์/จดหมายข่าวผ่านทางเวปไซต์ และให้บริการแก่ลูกค้า
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อร้อง • จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง
เรียนไปยังคณะกรรมการได้โดยตรง
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
• รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้
ผู้หนึ่งผู้ใดนำ�ความลับของลูกค้าไปหาผล
ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น
• มหี น่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนของลูกค้า

21

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

www.mfcfund.com
(662) 649 2000
(662) 649 2130 - 33
Company_Secretary@mfcfund.com

SUMMARY OF STAKEHOLDERS’
PARTICIPATION’S AS FOLLOWS:
GROUP OF
STAKEHOLDERS
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PARTICIPATION
PROCEDURES

REGULATIONS

Shareholders

• Attend the general meeting
• To operate business according to the good
of shareholders / extraordinary
corporate governance principle and with an
general meeting of shareholders. effective internal control system in accordance
• Meet and provide information to with relevant laws.
shareholders and investors.
• Reporting financial and general information
• Provide information via the web site. in an accurate, complete, timely and transparent
• Contact through whistle-blowing
basis and in line with regulations as set forth
for filling complaint directly to the by Stock Exchange of Thailand and the Office
Board of Directors.
of Securities and Exchange Commission.

Customers

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

• To emphasize an equitable and responsible
service to all of its customers.
• To be responsible to the consumers by complying
with operation standard in communication and
providing services to the customers.
• To manage any investment with integrity and
due care as a professional business operator.
• To protect customers’ confidential information
and prevent the abuse of customers’ confidential
information or seeking benefits of oneself or
other persons.
• To organize a special unit for receiving
customer’s complaints.

คู่ค้า และ
คู่สัญญาทางธุรกิจ

• พบปะคู่ค้า
• กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
เพื่อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการได้
โดยตรง

• ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยปฏิบตั ติ อ่
คูค่ า้ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม
• กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยกำ�หนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเคารพสิทธิในทรัพย์สินโดยมีการตรวจสอบ
อย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำ�เนิน
กิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการ
ใช้ทรัพย์สินต่างๆ
• จัดทำ�เอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสมและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา จรรยาบรรณบริษัท
และคำ�มั่นที่ให้ไว้กับคู่ธุรกิจ และได้ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขการใช้เงิน
การชำ�ระคืน และข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีอื่นๆ
ต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด
• มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา
ในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่
ดำ�เนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา
ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผล
ประโยชน์ทางธุรกิจ

เจ้าหนี้

• ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญา จรรยาบรรณบริษทั
• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค
และคำ�มัน่ ทีใ่ ห้ไว้กบั คูธ่ รุ กิจ และได้ปฏิบตั ติ ามข้อ
และเป็นธรรม
ตกลงทางกฎหมาย รวมถึงทัง้ ในเรือ่ งการชำ�ระคืน
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการได้โดยตรง เงินต้น ดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม การดำ�รงอัตราส่วน
ทางการเงินและข้อตกลงและเงือ่ นไขอืน่ ๆ ต่อเจ้า
หนีอ้ ย่างเคร่งครัด

พนักงาน

• กำ�หนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม
• ปฐมนิเทศพนักงาน
และเท่าเทียมกัน
• อบรมประจำ�ปี
• ให้ความมัน่ คงและก้าวหน้าในการทำ�งาน รวมถึง
• คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
การจัดให้มกี ารฝึกอบรม การให้ความรูแ้ ละพัฒนา
• คณะกรรมการกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
• คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย พนักงาน
และสภาวะแวดล้อมในท่ีทำ�งาน
• สำ�รวจความคิดเห็น
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
เพื่อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ
ได้โดยตรง
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Partners and
Counterparties

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

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

Creditors

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

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

Employees

• Establish a fairness and equitable standard and
• Employee orientation.
condition for recruitment.
• Annual Training.
• Provide stability and career path, including
• Employee Welfare Committee
training courses, learning opportunities and
• Provident Fund Committee
• Committee of Occupational Safety, personal development for employees.
Health and Work Environment of • provide suitable and motivational remunerations
and welfare which shall be comparable to the
the Work Place
companies either in the same business or of
• Polling.
general financial institutes;
• Contact through whistle-blowing
for filling complaint directly to
the Board of Directors.

• ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม จูงใจ
และทัดเทียมกับบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเดียวกันและ
สถาบันการเงินทัว่ ไป
• มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ
เลื่อนตำ�แหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็น
ธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม  
• จดั ให้มสี ภาพแวดล้อมและสุขอนามัยทีด่ ใี นการ
สถานทีท่ �ำ งาน ให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ทัง้ ของพนักงานและของบริษทั พร้อม
ทัง้ ได้จดั ให้มกี ารอบรมอย่างสม่�ำ เสมอแก่ผบู้ ริหาร
และพนักงานเพือ่ ตระหนักถึงนโยบายและแนว
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานทีท่ �ำ งานเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
• สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั พนักงานรวมถึงเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชนและศักดิศ์ รีของบุคคล
• เผยแพร่แนวปฏิบตั ขิ องการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และข้อพึงปฏิบตั ทิ างจริยธรรมแก่พนักงานทุกคน
โดยสม�ำ่ เสมอ
• ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบตั กิ ารกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ดี งั กล่าว
ข้างต้น
คู่แข่ง

• สร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม • ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธี
การทีไ่ ม่สุจริต ผิดกฎหมาย
ร่วมกัน
• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อ • ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการได้โดยตรง หรือกระทำ�การใดๆ โดยปราศจากความจริงและ
ไม่เป็นธรรม

หน่วยงานรัฐ

• ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อ • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำ�หนดของ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการได้โดยตรง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการ
คลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำ�นักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน และสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

สังคมและสิ่งแวดล้อม

• ให้ความรู้ทางการเงิน
• เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุน
• โครงการลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานไฟฟ้า

• ดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่ไปกับการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
ผ่านสาขาบริษัทตามภูมิภาคต่างๆ
• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
• ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
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• Establish procedures regarding appointments,
re-allocation, or promotions of each employee
in good faith and fairness based on knowledge,
ability and suitability.
• Provide a proper working environment and well
sanitation in the workplace to be safe for life
and properties of employees and the Company.
Furthermore, in order to recognize the policy and
guideline of safety and sanitation of work place,
the Company regularly held the relating training
course for the employees and the executives to
comply efficiently.
• Develop good relations with employees with
regard to employee’s individuality and human
dignity.
• Publicize a good corporate governance practice
to all employees regularly.
• Monitor all employees to comply with rules,
regulations and guideline of good corporate
governance practice as referred above.
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Competitors

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

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

Governmental
Agencies

• Contact through whistle-blowing
for filling complaint directly to the
Board of Directors.

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

Society and
Environment

• Financial awareness
• Disseminate knowledge in
investment
• Reduce Expense on Electrical
Energy Project

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

การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อย่างสม่ำ�เสมอทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน และครอบคลุมในประเด็นต่างๆ
อาทิ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน การรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาท
สำ�คัญในการกำ�หนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำ�เนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอด
จนกำ�หนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมองค์กร มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 14 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 13 คน และกรรมการบริษทั
ทีม่ าจากฝ่ายบริหารจำ�นวน 1 คน คือกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมีกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษทั ซึง่ ได้
กำ�หนดไว้เป็นไปตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�นวน 5 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจได้
ว่าบริษทั มีการดำ�เนินงานและกลัน่ กรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ งและเสนอเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ช่วยกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ดังนี้

• คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริษทั จำ�นวนไม่เกิน 5 คน โดยมีก�ำ หนดการประชุมเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวน
กลัน่ กรองนโยบายและเรือ่ งสำ�คัญต่างๆ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ หรือดำ�เนินการในเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
โดยมีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 ท่าน โดยมี นายอภิรกั ษ์ พุม่ กลิน่ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในฐานะหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบมีกำ�หนดการ
ประชุมเดือนละ 1 ครัง้ หรือมากกว่าเมือ่ มีความจำ�เป็น

• คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 3 คน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การดำ�เนินการพิจารณาการสรรหากรรมการอิสระ บุคลากรระดับสูง รวม
ถึงค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน และบุคคลทีก่ รรมการมอบหมายให้ปฏิบตั งิ าน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ

• คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ประกอบด้วย กรรมการจำ�นวนไม่เกิน 4 คน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ และมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ท�ำ หน้าทีด่ แู ลจัดการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความเสี่ยงด้านการลงทุน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องรวมถึงความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงของบริษทั เป็นต้น โดยมี ดร. เจริญชัย เล็งศิรวิ ฒั น์ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง ทำ�หน้าทีเ่ ป็นกรรมการ และเลขานุการ

• คณะกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน  4 คน ทำ�หน้าทีค่ วบคุมดูแลให้บริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลที่
ดีของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการอาวุโส สายกลยุทธ์องค์กร ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
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CORPORATE GOVERNANCE
The Board of Directors has assigned the Corporate Governance Committees to regularly review and adjust the corporate
governance policy every year to ensure that the Company complies with the good corporate governance principles for the
listed companies to cover various issues i.e., human rights, labour, health and sanitation & work safety, security, environment,
conflict of interest, internal, insider trading, anti-corruption, internal control, and disclosure of information.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE
BOARD OF DIRECTORS

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

SUB-COMMITTEES
The Board of Directors appointed Sub-Committees to assist in the supervision of the Company’s businesses, as follows:• EXECUTIVE COMMITTEE

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

• AUDIT COMMITTEE

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

• NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

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

• RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee consists of 4 members appointed and authorized to monitor and supervise
the management of risks arising from the Company’s business operation; such as, investment risk, operation risk,
legal risk and reputation risk etc., to which Dr. Chareonchai Lengsiriwat, the Senior Executive Vice President of
Risk Management Department served as member and secretary.

• GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

There are 4 members, at maximum, in this Committee for supervising the Company to engage its business
in compliance with the good corporate governance principle as stipulated by the Office of SEC and the Stock
Exchange of Thailand in order to create the investors’ trust. The First Executive Vice President of the Corporate
Strategy Division shall serve as secretary to the Committee.
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รายชื่อและรายละเอียด
ดูเพิ่มเติมในรายงานประจำ�ปี 2558
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการ กำ�หนดกลยุทธ์ แนวนโยบาย และแผนการดำ�เนินงานประจำ�ปี ตลอดจนพิจารณาทบทวน
เป็นประจำ�ทุกปี พร้อมทัง้ ติดตามดูแลให้มกี ารนำ�กลยุทธ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ โดยผ่านคณะจัดการของบริษทั โดยมอบหมายให้มกี าประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารร่วมผูบ้ ริหารของแต่ละสายงาน เพือ่ กำ�หนดแผน และให้มกี ารประชุมเพือ่ ทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารซึง่ อาจมีการปรับเปลีย่ นแปลง
ตามสภาวะการณ์ทอ่ี าจเปลีย่ นแปลงไปและให้คณะจัดการรายงานความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริษทั นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และร่วมมือกับฝ่ายจัดการเพื่อ
ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเกิดประสิทธิผลตามแนวกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้มีความหลากหลายโดยพิจารณาจากทักษะความรู้
ความสามารถ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะได้รับมอบ
หมายให้ ดำ�เนินการพิจารณาและสรรหากรรมการอิสระจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและยังอาจพิจารณาจากความต้องการและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทตามความจำ�เป็นเป็นกรณีไปอีกด้วย

การติดตาม ประเมินผล และการกำ�หนดค่าตอบแทน
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน
จะได้รบั การกลัน่ กรอง และทบทวน โดยคณะกรรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนซึง่ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเป็นสำ�คัญ และรายงานไปยังคณะกรรมการเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
สำ�หรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเอง (self-assessment) ของกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และข้อแก้ไขในระหว่างปีที่ผ่านมา ตลอดจนยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลการทำ�งานของคณะกรรมการอีกด้วย
คณะกรรมการตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำ�หนดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวไว้เป็น
คู่มือการปฏิบัติงาน (practical guideline) และหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นปัจจจุบันและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ตลอดจสนับสนุนให้มีการเผยแพร่เพื่อ
ให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและดูแล ให้หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้หลักการที่กำ�หนดมีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
กิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำ เนินกาประเมินระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำ�คัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม นอกจากนี้ บริษัทกำ�หนดนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการทำ�งานที่พนักงาน
ผู้บริหาร และกรรมการต้องยึดถืออย่างเคร่งครัด โดยกำ�หนดให้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำ�ลังพิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ ริหารเป็นไปอย่างยุตธิ รรม เพือ่ ผลประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั อย่างแท้จริง
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PLEASE SEE NAMES AND DETAILS
IN THE ANNUAL REPORT 2015
THE PARTICIPATION OF THE BOARD OF DIRECTORS.
The Board of Directors shall be responsible for approving and setting strategy and annual business plan
including a revision of the annual business plan together with monitoring the implement of such strategy via the
Management Committee and assigning the executive of each division to organize the action plan seminar for setting
plan and revise such action plan which may adjust to be in line with the change of situation and the
Management Committee shall report the progress to the Board of Directors. Also, the Board of Directors shall ensure to
have an appropriate internal control system and risk management process, and shall coordinate with the Management
for the effectiveness of the Company’s business operation to be in accordance with the setting strategy and target.
The Board of Directors has specified the qualification of directors which shall be recruited from various factors
by considering from skill, knowledge, professional, specialist and gender. The Nomination and Remuneration Committee
shall be responsible for the recruitment and nomination of independent director by considering and recruiting from
the data of Director Pool and relying on the principle as stipulated in the relevant Law together with scrutinizing the
qualification of each director to meet the requirement and conform the business strategy of the Company as necessary.

MONITORING, ASSESSMENT AND REMUNERATION
For the directors’ remuneration, the Company has specified the directors’ remuneration policy with clearly
and transparently. The directors’ remuneration will be screened and reviewed by the Nomination and Remuneration
Committee who will consider of appropriation and compliance with the scope of duties and responsibilities of the
directors in critical and will also report to the Board of Directors for proposing the same to the approval of the
shareholders meeting further.
For performance evaluation, the Company has provided annual self-assessment of the Board of Directors in
order to support the directors of reviewing works, issues, and any amendments during the past year also optimize the
performance of the Board of Directors as well.
The Board of Directors realizes the importance of good corporate governance. Therefore, the Board has set good
corporate governance principle to be included in practical guideline and code of ethic for the operation of the employees
as a concrete written form. The Good Corporate Governance Committee has been assigned to revise and update the
Company’s code of conduct and ethics for the Company’s business operation and to monitor the implementation of those
policies, as well as, to support a training of the employees for a proper knowledge, understanding and acknowledgement
of related regulations for their correct application. Also, the Good Corporate Governance Committee has been assigned
to monitor good corporate governance principles and sustainability development in order that the said principles will
continually affect in practices and in line with business of the Company.    
The Board of Directors represented by Audit Committee provides the internal control system of the Company
for 5 material aspects; organization and environment, risk management, executive management control, information
and communication system including monitoring system. Moreover, the Company specifies its corporate governance
policy regarding the use of inside information to be under only the authority of the Company, which is considered as
one of work ethic that the employees, executives and directors must adhere strictly. If one of directors or executives
has stake or share benefits in any agendas, such person shall not attend in the meeting or vote those agendas for
a fair determination done by directors and executives and the utmost benefit of shareholders.
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสโดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริม
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุน
บุคคลใดๆ ที่ทำ�ธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

จรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทได้กำ�หนดเรื่องการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้อง
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ ในหน้าที่โดยมิชอบ

ในปี 2558 บริษทั ได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าทีโ่ ดยมิชอบและกำ�หนดเรือ่ งการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
อย่างชัดเจน และได้จดั ทำ�นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เป็นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการดำ�เนินธุรกิจ พร้อม
ทัง้ เผยแพร่ นโยบายและการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว และช่องทาง การแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจนในเวปไซต์ของบริษทั และ
ถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏิบตั ติ ามแนวนโนบายดังกล่าวเพือ่ ให้พนักงานในองค์กรได้รบั ทราบด้วยการนำ�ประเด็นเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามแนว
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ นีไ้ ปบรรจุอยูใ่ นหลักสูตรการอบรมพนักงานประจำ�ปี เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและสามารถนำ�นโยบายไป
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทัง้ นี้ ผูฝ้ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายจะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกีย่ วกับการทาํ งานทีบ่ ริษทั กำ�หนด และอาจจะมีโทษตามกฎหมาย โดยในปี 2558 บริษทั ไม่ได้รบั การร้องเรียนในเรือ่ งการกระทำ�
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาหลักสูตร “นโยบายการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน่ ” ไว้เป็นส่วนหนึง่ ของการอบรมประจำ�ปีของพนักงาน ตลอดจน บริษทั ยังได้จดั ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีจ่ ดั โดยสถาบันต่างๆ เพือ่ ศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
ของบริษทั ได้แก่ Anti-corruption: the Practical Guide ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors
Association หรือ IOD) พร้อมกันนีบ้ ริษทั ยังจัดส่งพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริต
เข้าอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตดังกล่าว อาทิ หลักสูตร เทคนิคการป้องกันสารพัดกล
โกงในยุคปัจจุบนั หัวข้อ Cyber Banking รุน่ ที่ 2 ซึง่ จัดโดยสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและ
ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตด้วย

การควบคุมการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย
และการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้ฝา่ ยกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านฝ่ายบริหารความเสีย่ ง และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบร่วมกันในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การนำ�มาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่าง
สม�ำ่ เสมอโดยเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการด้านกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ตามลำ�ดับ

การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษทั เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฎิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption) และได้รบั มติรบั รองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้วใน
การประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำ�ไตรมาสที่ 4/2558 โดยวันที่ 22 มกราคม 2559
บริษทั ได้เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต บริษทั ได้รบั การประเมินผล
Anti-corruption progress indicator อยู่ในระดับ 4 เนื่องจากบริษัท มีการแสดงให้เห็นถึงการนำ�ไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความ
ครบถ้วนเพียงพอ ของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในที่สุด
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ANTI - CORRUPTION

The Company aims to create a positive image of the organization as a credible and transparent organization by
focusing on policies to promote an anti-corruption, in any form, and no bribery for business interests and not cooperate
or support any party to infringe in engaging any illegal activities or national-security threaten activities.

CODE OF CONDUCT

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

ANTI - CORRUPTION POLICY

In 2015, the Company has declared the policy on protecting any corruption and set the regulation regarding
anti-corruption clearly including to prepare the anti-corruption policy in written for using as the guideline in engaging
business and disclose such policy and guideline together with channel of whistleblowing and complaint on the Company’s
website. By the way, as concrete evidence, the Company also conveys the aforementioned policy and guideline to
its employees by including the topic of a compliance of collective action coalition against corruption to be one of
curriculum in the employee’s annual training for their accurate understanding and implements the policy efficiently.
If any employee violates or does not comply with the said policy, such employee shall be considered the disciplinary
penalty according to the rules or regulations as specified by the Company and may be punished by laws. However, in
2015, there is no any complaint regarding any corruption activities or violation of the specified anti-corruption policy
to be raised against the Company.
The Company has the policy to promote its employees’ knowledge of the aforementioned matters by organizing
the seminar “Anti-corruption Policy” which deemed as a part of annual employee’s seminars. Moreover, in order
to educate, revise and develop the information disclosure of the Company according to the Anti-corruption; the
Practical Guide prepared by Thai Institute of Directors Association or IOD, the Company has sent its employees to
attend the seminar relating to the anti-corruption set by any institute. In this regard, the Company has arranged its
employees, who work for the department relating to audit and monitor any risk caused from the corruption, to attend
any course which is relevant to the said auditing and risk monitoring such as the course of technical protection against
all modern tricks in the agenda Cyber Banking class 2 organized by the cooperation among the Thai Institute of
Banking and Finance Association, the Thai Bankers Association and the Fraud Management Club.

CONTROL AND COMPLIANCE OF THE POLICIES & MONITORING
THE RISKS RELATING TO THE CORRUPTION

The board of directors assigns the Compliance Department, the Risk Management Department and the Internal
and Information Technology Audit Department to be mutually responsible for testing and assessing the risks relating
to the Corruption consecutively for the effective implementation of the anti-corruption measures. Additionally, the
in-charge units as aforesaid will be responsible for control, revision and adjustment of the applicable anti-corruption
measures regularly by proposing their assessment report to the consideration of the Good Corporate Governance
Committee, the Audit Committee and also reporting to the board of directors, respectively.

ENGAGEMENT IN ANTI-CORRUPTION

The Company has clearly announced its ideology and finally been certified as a member of Private Sector Collective
Action Coalition against Corruption (CAC) in the Board Meeting of CAC at Quarter 4/2558, On January 22, 2559,
the Company received CAC Certification and obtained the assessment of the Anti-Corruption Progress Indicator at
the level 4 due to the fact that the Company has proved its compliance with CAC whereby the Audit Committee has
audited the sufficiency and completion of all the process before announcement.
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสีย:
บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

นายกฤษฎา ฉัตรบรรยง

ผู้อำ�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
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนโดยตรง
ต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีได้รับความไม่เป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการกระทำ�ของบริษัท

นโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยกำ�หนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูล กระบวนการ
จัดการเกีย่ วกับข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผแู้ จ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส (Whistleblower) พร้อมกันนี้ ยังกำ�หนด
ให้เป็นหน้าทีข่ องพนักงานทุกคนทีจ่ ะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารในลำ�ดับทีส่ งู กว่า หรือผูบ้ ริหารของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ
ทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในทีท่ �ำ งานทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถกู ต้องหรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษทั กฎระเบียบ
หรือกฎหมายใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ระเบียบปฏิบตั ิ หรือ คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของ
บริษทั ในการดังกล่าว บริษทั มีมาตรการให้ความคุม้ ครองแก่ผแู้ จ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอืน่ ๆ
ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส
ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทในกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะอื่น สามารถติดต่อที่บริษัทได้ทาง:

สำ�นักงานใหญ่:

		
MFC Call Center:
โทรสาร:
เว็บไซต์:
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์:
หรือ อีเมล์

ชั้น จี และ ชั้น 21 - 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
(662) 649-2000
(662) 649-2100
www.mfcfund.com
โทร. (662) 649-2130 - 33
Company_Secretary@mfcfund.com
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WHISTLE-BLOWING CHANNEL FOR STAKEHOLDERS:
The Company arranges the whistle-blowing channel as follow;

Mr. Krisada Chatbunyong

First 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
The above channel is for the stakeholder being able to complain directly to the Board of Directors according to the
Company’s policy and anti corruption measures as disclosed on the Company’s website. Then, if there is an occurrence
of any unfair treatment or a damage caused by the Company, the shareholders and the stakeholders shall be entitled to
make comment or complain to the Board of Directors.

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

HEAD OFFICE:
MFC Call Center:
โทรสาร:
Website:
Investor Relation Unit:
or E-mail:
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Ground Floor & 21st - 23rd Floor, Column Tower 199 Ratchadapisek Road,
Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand
(662) 649-2000
(662) 649-2100, (662) 649-2111
www.mfcfund.com
Tel: (662) 649-2130 - 33
Company_Secretary@mfcfund.com

การดูแลและให้ความสำ�คัญกับลูกค้า
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านคุณภาพและบริการ และมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืน  รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำ�ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ จัดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการให้ขอ้ เสนอแนะ คำ�ปรึกษาการลงทุน เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้
• ให้ความสำ�คัญในการให้บริการและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
• จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
• รักษาความลับของลูกค้าและดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำ�ความลับของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น
• มีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

มาตรการในการแก้ ไขปัญหาข้อร้องเรียน
และความไม่พอใจจากลูกค้า
บริษทั กำ�หนดให้มรี ะบบการดำ�เนินการเกีย่ วกับข้อร้องเรียนของลูกค้าจำ�แนกตามประเภทธุรกิจการจัดการกองทุน เพือ่ ให้เกิดความ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ โดยมีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน
และการดำ�เนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา ดังนี้
• การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ลูกค้าสามารถส่งเรือ่ งร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรถึงบริษทั ได้หลายช่องทาง เช่น ทีบ่ ริษทั โดยตรง
ตัวแทนสนับสนุนการขาย ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน หรือกรณีลูกค้าร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
จะทำ�การบันทึกการร้องเรียนของลูกค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ลูกค้าลงนาม แล้วส่งให้หน่วยงาน Contact Center
ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบรับเรือ่ งร้องเรียนของลูกค้าเพือ่ ดำ�เนินการติดตามการแก้ไขเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนต่อไป
• บริษัทตรวจสอบเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนและดำ�เนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดทำ�หนังสือแจ้ง
ผลการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีข้อยุติ
• เมื่อได้ข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแล้ว หน่วยงาน Contact Center จะรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนทั้งหมด
ส่งให้ฝ่ายกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปข้อมูลข้อร้องเรียนในแต่ละไตรมาสและจัดส่งให้สำ�นักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ช่องทางในการร้องเรียน
เสนอแนะข้อคิดเห็น และระงับข้อพิพาท
บริษัทมีกระบวนการระงับข้อพาทที่เกิดจากการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถทำ�หนังสือร้องเรียนส่งมายังหน่วยงานบริการลูกค้า
(MFC Contact Center) ซึง่ เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนของบริษทั เพือ่ ให้บริษทั แก้ไข และ/หรือ ตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว
ส�ำ หรับข้อมูลเพิม่ เติม หรือข้อเสนอแนะเกีย่ วกับบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ของบริษทั สามารถติดต่อได้ทห่ี มายเลข (66)2-649-2000
นอกจากเหนือจากช่องทางที่กล่าวมา ลูกค้าอาจมีหนังสือร้องเรียนไปยังสำ�นักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ตรวจสอบการดำ�เนินงานของ
บริษัทได้เช่นกัน
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CARE AND ATTENTION TO CUSTOMERS
The Company intends to offer its clients the best benefits either in aspect of qualities or services. The
Company also aims for developing and maintaining a sustainable relationship with customers, maintaining
a confidentiality of its clients and preventing anyone from abusing customers’ confidential information for seeking
benefits of one or others. Additionally, the Company has organized a specific unit to provide customers
suggestions and investing advices so as to ensure that the customers would be extremely pleased in its services
by operating as follows;
• To provide equitable and responsible service to each and all of its customers.
• To manage any investment with integrity and due care as a professional business operator.
• To protect customers’ confidential information and prevent the abuse of customers’
confidential information or seeking benefits of oneself or other related persons.
• To organize a special unit for receiving customer’s complaints.

MEASURE FOR MANAGING WITH THE CUSTOMER’S
COMPLAINT AND DISSATISFACTION
The Company sets a system to coup with the Customer’s complaint classified by a type of fund management
for appropriation of each group of customers, namely mutual funds, private funds and provident funds. The Company
has the steps in relation to a receipt of complaint and managing process for solving problems as follows:
• To receive a customer’s complaint, the customers are able to complain to the Company in a written form through various
channels, such as, sending directly to the Company or via the Company’s selling agents and custodians. And in case
of the customer’s verbal complaint, the officer who received the complaint shall record the said verbal in a written
form and arrange it to be signed by the complained customer before proposing to the Contact Center Unit, which
is the main in-charge unit for coping with the customer’s complaint, to solve the at-issued problem further.
• When the Company has investigated on the complaint and processed to settle such problems, the Company
will notify the customer in writing within 7 days as from the date which the solution has been finalized.
• When the solution has been finalized, the Contact Center Unit will gather all documents relevant to the
complaint at-issued and will propose to the Compliance Department to summarize all complaints received in
every quarter, which will also be submitted to the Office of the Securities and Exchange Commission within 15
days as from the end of each quarter.

CHANNEL FOR COMPLAINT,
RECOMMENDATION AND DISPUTE SETTLEMENT
The Company has a process for dispute settlement arising from its services, whereby the customers are able
to compliant in writing to MFC Contact Center which is assigned to be a center for receiving com plaints against
the Company so that the Company can solve and respond to the said complaints.
For any further information or recommendation in relation to the Company’s services and/or products,
please contact to Tel: (6)2-649-2000
Without regard to the aforementioned channel, the customer may make a complaint to the Office of Securities
and Exchange Commission for investigation of the Company’s operation as well.
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การดูแลและให้ความสำ�คัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ยึดมัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ คี วบคูไ่ ปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำ�คัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชน รวมทัง้ การบริจาคเพือ่ สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน

โดยบริษัทพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ

• ส่งเสริมการดำ�เนินงานใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
• ไม่กระทำ�การใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
• ปลูกฝังจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
• ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และส่งเสริมนำ�ทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่

กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
• จัดทำ�โครงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงงานไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ
• ติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จำ�นวน 1,767 หลอด พร้อมปรับปรุงสมรรถนะอุปกรณ์ไฟฟ้า
และระบบไฟฟ้า
• พัฒนาศักยภาพของบริการ MFC Smart App เพื่อ ด้วยการพัฒนา Application สำ�หรับซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนผ่านโทรศัพท์มือถือ (ระบบ Andriod และ IOS) สนับสนุนนโยบายลดการใช้กระดาษ และลดการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงในการเดินทางด้วย
• ลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการรีไซเคิลทรัพยากรภายในบริษัท
• มอบของอุปโภค บริโภค ของเล่น คอมพิวเตอร์และหลอดไฟ ให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด
• กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการระดมทุนสร้างหอพักให้กับ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
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CARE AND ATTENTION TO SOCIETY AND ENVIRONMENT
The Company adheres to engage its business based upon code of ethic and good corporate governance
together with the social and environmental responsibility which shall lead to business sustainability. We emphasize the
environmental conservation extremely and consecutively including to encourage any activities which work together
with the local community to support social quality in any aspect especially increasing the opportunity in educations
and development the potential of juvenile as well as donating for public interest continually

In This Regard, The Company Complies With The Social Responsibility Guideline In Order To;

• Support any activity which creates the benefit to whole community and society.
• Avoid any action which may adversely affect to the country’s reputation, natural resources and enviro ment.
• Raise awareness of social and community responsibility to the Company and employees in all levels consecutively.
• Use resource valuably and efficiently together with having the saving energy policy within the organization
and support the recycle policy.

ENVIRONMENTAL SUPPORTED ACTIVITY
• Arranging an energy saving project for a use of electric power within workplace.
• Equipping with energy saving bulbs, as LED, of 1,767 units and improve the performance of electrical
equipment and power system together.
• Developing efficiency of MFC Smart App by improving the application of unit investment trading and
switching (Mobile Application) both on Android and IOS to encourage the policy of reducing paper
and fuel on transportation.
• Reducing the paper usage and promoting the recycling of resource within organization.
• Donating consumer products, foods, toys, computers and light bulbs to the Home for
Children with Disabilities, Pak-kred.
• Activity “Transplanting rice on Mother Day and Harvesting on Father Day” at Chiang Mai Province,
having a purpose on a fund raising to construct dormitories for school in distant area.
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กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและศาสนา
• สัมมนา MFC Finance Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “เรื่อง YEAR OF THE GOAT 2015,OIL PRICE SLUMP;THAI ECONOMY &
INVESTMENT” ครั้งที่ 19 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การลงทุนในภาวะเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนใหม่” และครั้งที่ 20 เรื่อง “Fed
ขึ้นดอกเบี้ย เศรษฐกิจจีนป่วน : จะลงทุนอย่างไรดี” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
• ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดสัมมนาให้ความรู้ให้ข้อ “ออมเงิน ออมสุข” แก่นักเรียน นักศึกษา นักลงทุน
และผู้สนใจทั่วไป
• จัดงานสัมมนา “การลงทุนให้เพิ่มค่าในภาวะดอกเบี้ยต่ำ�” เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแก่กลุ่มลูกค้าสถาบัน
• จัดงานสัมมนา Fund Manager Talk เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจกับการลงทุนในสภาวะตลาดดอกเบี้ยต่ำ�” เพื่อให้ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุนแก่ลูกค้าของสาขาเชียงใหม่
• บริจาคอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดนากลาง อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา
• กิจกรรมทอดกฐินประจำ�ปีของบริษัท ณ วัดนากลาง อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา ยอดเงินรวม 1,100,000 บาท
• นำ�ค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึ่งบริษัทจะนำ�ไปบริจาคผ่านมูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ภายใต้คณะกรรมการศาสนาอิสลาม (Shariah Committee)
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ACTIVITY TO PROMOTE THE EDUCATION AND RELIGIOUS
• MFC Finance Forum No. 18 “YEAR OF THE GOAT 2015, OIL PRICE SLUMP;THAI ECONOMY&INVESTMENT” and
No. 19 on “Investment Strategy in the New Normal and New Common” and No. 20 on “Fed’s Rate Hike and China’s
Numbers: Managing Investment in the Time of Financial Volatility” to provide knowledge and understanding
on economic and investment outlook to the unitholders and interested persons;
• Joining with Khonkaen Vocational College to organize a seminar on “Saving Money, Saving Happiness”
for students, investors and interested persons;
• Organizing a seminar on “Add Value to investment in the Low Interest Rate Situation” to provide knowledge on
economy and investment for institution customers;
• Organizing the Fund Manager Talk on “Economic and Investment Trend in the Low Interest Rate Situation”
to provide knowledge on economy and investment for Chiang Mai branch’s customers;
• Donating educational facilities to the students of Wat Na Klang School, Ampher Takuatung, Pang-nga Province;
• Arranging the Company’s annual Kathin ceremony totalling Baht 1,100’000 at Wat Na Klang Ampher Takuatung,
Pang-nga Province;
• Devotes a portion of the management fees for donations with a foundation or charitable organization to help
underprivileged people under the Shariah Committee.
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การดูแลและให้ความสำ�คัญกับพนักงาน
   บริษัทให้ความสำ�คัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อ
มั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการทำ�งานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัย
ทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจรับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การปฏิบั ติต่อพนักงาน
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยห้ามการเลือกปฏิบัติ
กีดกันหรือกีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขูค่ กุ คามอันเนือ่ งมาจากความแตกต่างทางด้านเชือ้ ชาติ สีผวิ ศาสนา เพศสภาพอายุ
สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง ความนิยมทางเพศ หรือความพิการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือ
แรงงานเด็กอีกด้วย

การพัฒนาบุคลากร
บริษัทยังให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการกำ�หนดแผนการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ส่งเสริมให้พนักงานได้
เข้ารับการอบรมสัมมนากับสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทให้ความสำ�คัญ
ในการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
   ในปี 2558 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 71 หลักสูตร ตามแผนการพัฒนาพนักงาน หรือคิดเป็นจำ�นวนชั่วโมง
อบรมรวมทั้งหมด 1,362 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบริษัทจำ�นวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร และหลักสูตรอบรมภายนอก
จำ�นวนทั้งสิ้น 63 หลักสูตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นประมาณ 9.7 ล้านบาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 294 คน ซึ่ง
ในจำ�นวนนี้พนักงานบางรายได้รับการอบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร เมื่อคิดคำ�นวณเป็นจำ�นวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 0.66
วันต่อคนต่อปี โดยบริษัทได้ดำ�เนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานของบริษัทโดยเน้นความรู้ด้าน Management Skills, Business Conceptual Skills
และ Technical Skills
2. จัดให้พนักงานทุกระดับเข้าอบรมและทำ�การทดสอบเรื่องจรรยาบรรณและความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจหลักทรัพย์
การต่อต้านการคอรัปชั่น และเรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการก่อการร้าย
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
ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเหล่านี้เพื่อทดสอบและรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานทราบโดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ภายในบริษัทต่างๆ อาทิเช่น เสียงตามสาย จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ประจำ�วัน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรรม
ด้านพนักงานสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลพนักงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1.การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. การสร้างความเข้าใจอันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานภายในองค์กร
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรณรงค์การมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. เสริมสร้างบรรยากาศ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ดีในการทำ�งาน

41

CARE AND ATTENTION TO THE EMPLOYEES
The Company has continually recognized an importance of human resources management and intended
to encourage all employees to be confident and proud of their organization. The Company had policies to promote
a good cooperative atmosphere for new creation as well as supporting business expansion reflecting to the Company’s
vision. In addition, the Company had also supported corporate culture by encouraging its staffs to open their mind in
hearing, thinking, doing and yearning to know continually.

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

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
The Company recognizes in developing its staffs’ potential by planning human resources development in
harmonizing with the Company’s vision, mission and core value. To accomplish such goal, the employees are
intentionally developed to be a professional as qualified in the international standard. The Company also encouraged
its staffs to attend external seminars organized by a proficient institutes, both domestic and foreign. Moreover, the
Company has highlighted all employees to perform their duties in compliance with the Good Corporate Governance
Principles and business ethics.
In 2015, the Company has organized 71 training courses or equivalent to 1,362 hours, in total, for the employees
in accordance with the human resource development plan, comprising 8 internal courses and 63 external courses at
the combined cost of Baht 9.7 million. The number of participants was 294 persons, which meant some employees
attended more than one course over the year and the average training ratio for each staff was at 0.66 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.

COMMUNICATION AND ENGAGEMENT
The Company always disseminates news and information beneficial to the employees in performing their duties
via various internal communication channels, such as, internal broadcasting wire, e-newsletter, internal public board
and other employee relations activities. These are for covering the following issues:
1. Providing knowledge to the employees and ensuring a common understanding;
2. Creating mutual understanding and unity;
3. Exchanging beneficial information and promoting employee’s participation; and
4. Creating positive work environment and good working experience.
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สวัสดิการพนักงาน
บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการให้แก่พนักงานทุกคนโดยมีประเภทของสวัสดิการทีไ่ ด้รบั เหมือนกัน และบางประเภทอาจแตกต่างกันบ้าง
เฉพาะสิทธิในการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยแก่พนักงานรวมถึงครอบครัว ขอพนักงาน
อย่างสม่ำ�เสมอ นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา โดยภาพรวมประกอบไปด้วยสวัสดิการ ดังต่อไปนี้
			 1. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
2. การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต แก่พนักงานและครอบครัว
3. การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ
4. การตรวจสุขภาพประจำ�ปีของพนักงาน
5. สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตา ของพนักงาน
6. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร ของพนักงาน
7. โครงการพนักงานเกียรติยศดีเด่น
8. โครงการพนักงานเกียรติยศอายุงาน
9. การจัดสัมมนาพนักงานและสังสรรค์ปีใหม่ประจำ�ปี
10. การจัดงานทอดกฐินประจำ�ปี
11. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
12. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีห้องออกกำ�ลังกายและสนับสนุนการออกกำ�ลังกาย
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในที่ทำ�งานและภายนอกสถานที่ทำ�งาน

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน
บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำ�ปีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลาย และเหมาะสม
ตามช่วงอายุของพนักงานตามแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ ตำ�่ กว่า 35 ปี, และ ช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป
โดยสามารถเลือกตรวจสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากล จำ�นวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช
โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลกรุงเทพ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประกันสุขภาพแบบกลุ่มเป็นรายปี สำ�หรับการดูแล
พนักงานเพื่อรักษาพยาบาลพนักงานในยามเจ็บป่วยตลอด ระยะเวลาการทำ�งานให้แก่บริษัท จัดให้มีห้องพยาบาลในสถานประกอบ
การเพื่อพักชั่วคราวกรณีมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย และยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย อาทิ การจัด
ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเพิ่มเติมในช่วงที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท*

2558

2557

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

77.70
0.00
22.30
4.59
-

75.56
0.23
24.21
4.01
-

*หมายเหตุ: ข้อมูลตามตารางคำ�นวณจากจำ�นวนพนักงานรวมของแต่ละปี (รวม เข้า-ออก ระหว่างปี)
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EMPLOYEE WELFARES

2558 / 2015

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

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

STAFF HEALTH AND SAFETY INFORMATION
PROPORTION OF AVERAGE LEAVE DAYS
OF STAFF CLASSIFIED BY TYPE*
Sick Leave (percentage)
Work related injury and sick leave (percentage)
Others (percentage)
Number of average sick leave days (days/person)
Work related accident death (persons)

2015

2014

77.70
0.00
22.30
4.59
-

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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รางวัลเกียรติยศ 5 ปี ล่าสุด

AWARDS DURING THE LAST 5 YEARS
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รางวัลเกียรติยศ

5 ปี ล่าสุด

AWARDS DURING THE LAST 5 YEARS

2558 / 2015

ช่อรางวั
ื่
ล / Awards

ประเภท / Type

2015
Fund / Unit to be awarded

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2015 (Best Mutual
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 100%
(กองทุนเปิด MV-LTF)
Fund of the Year 2015) (การเงินธนาคาร)
MFC
Val
ue Long Term Equity Fund
Best Mutual Fund of the Year 2015
Long term equity fund 100%
(MV-LTF)
(Money & Banking)
กองทุนร่วม (จากกองทนุสำารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดีเด่นประจำาปี 2015
บลจ. เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)
-รางวัลพิเศษบริษัทจัดการลงทุน ที่มีระบบ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียน
แล้ว)
งานดีเด่น
Best Provident Fund of the Year 2015 Pooled Fund (From Master
MFC Asset Management PLC.
Special Prize for management company
Fund Registered Provident Fund)
with the Best Operational System
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2557 / 2014

ช่ื่อรางวัล / Awards

ประเภท / Type

บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำ�เนินงานยอดเยี่ยม
ประจำ�ปี 2014 (Best Company Performance
Awards SET Awards 2014)

ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาด
2,000 - 10,000 ล้านบาท
Listed Company having market
value of its securities between
Baht 2,000 - 10,000 million

Best Company Performance Awards
SET Awards 2014
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพดีเด่นประจำ�ปี 2014
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
Best Provident Fund of the Year 2015
- Royal Shield from Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn

2014
Fund / Unit to be awarded
บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
MFC Asset Management PLC.

กองทุนร่วม

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี
มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

Pooled Fund

Master Fund Registered
Provident Fund
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2556 / 2013

ช่อรางวั
ื่
ล / Awards

ประเภท / Type

2013
Fund / Unit to be awarded

กองทุนยอดเยี่ยม - Morningstar Fund
Awards 2013
Best Fund - Morningstar Fund Awards 2013
กองทนุรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2013
(Best Mutual Fund of the Year 2013)
(การเงินธนาคาร)
Best Mutual Fund of the Year 2013
(Money & Banking)

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
Short Term Fixed Income Fund

กองทุน เปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ทฟิกซ์
อินคัม (กองทุนเปิด SMART)
MFC Smart Fixed Income Fund (SMART)

กองทุนตราสารหุ้น ปันผล

กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี
ไฮ-ดวิิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV)

Dividend Equity Fund
• One of The Most Astute
Investors in Thai Baht Bonds
รางวัล The Asset Benchmark Survey
รางวัล
จาก The Asset Magazine Research 3 รางวัล • 1Highl
y Commended Investors
in Thai Baht Bonds 2 รางวัล
• One of the Most Astute
Investors in Thai Baht Bonds
3 Awards of The Asset Benchmark Survey
• Two of Highly Commended
form The Asset Magazine Research
Investors in Thai Baht Bonds
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MFC Hi-Dividend Fund (HI-DIV)
ผู้จัดการกองทุน (ตราสารหนี้)
Fund Manager (Debt Instrument)

2555 / 2012

ช่อรางวั
ื่
ล / Awards

ประเภท / Type

2012
Fund / Unit to be awarded

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม-Morningstar
Fund Awards 2012

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ทฟิกซ์
อินคัม (กองทุนเปิด SMART)

Best Fund - Morningstar Fund Awards 2012

Short-term Fixed Income Fund MFC Smart Fixed Income Fund (SMART)

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดีเด่นประจำาปี 2012
โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

กองทุนร่วม

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

Best Provident Fund
of the Year 2012– Royal Shield
from Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn

Pooled Fund

Master Fund Registered
Provident Fund
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2553 - 2554 / 2009 - 2010
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ช่ื่อรางวัล / Awards

ประเภท / Type

2009 - 2010
Fund / Unit to be awarded

รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม
Morningstar Fund Awards 2009

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
(กองทุนเปิด MV-LTF)

Best Equity Fund - Morningstar Fund
Awards 2009

Equity Large Cap

MFC Value Long Term Equity Fund
(MV-LTF)

กองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2010
Morningstar Fund Awards 2010

กองทุนหุ้นขนาดใหญ่

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
(กองทุนเปิด MV-LTF)

Best Equity Fund - Morningstar Fund
Awards 2010

Equity Large Cap

MFC Value Long Term Equity Fund
(MV-LTF)

รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม
The Post/Lipper Thailand Fund Awards 2010

กองทุนสินทรัพย์ประเภทผสม

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี - บีทีอินคัมโกรทฟันด์
(MFC - BT Income Growth Fund)

Best Fund - The Post/Lipper Thailand Fund
Awards 2010

Mixed Asset THB
Flexible - Thailand

MFC - BT Income Growth Fund (M-BT)

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2558
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