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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

การกำากับดูแลกิจการ
ส่วนที่ 2 : 

 6	 นโยบายการกำากับดููแลกิจการ
บริิษััทมีีผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ปริะกอบด้�วย กริะทริวงการิคลััง ธนาคาริออมีสิิน บริิษััท คันทริี� กริ้�ป โฮลัด้ิ�งสิ์ จำกัด้ (มีหุ้าชน) แลัะเป็นบริิษััท

จัด้การิกองท้นบริิษััทเดี้ยวที�จด้ทะเบียนในตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์แหุ้่งปริะเทศไทย บริิษััทจึงใหุ้�ความีสิำคัญ่กับการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี โด้ยยึด้มีั�น 

ในอ้ด้มีการิณ์์ซึ่ึ�งได้�ถืือปฏิิบัติสิืบเนื�องกันมีาเป็นเวลัานานภายใต�กริอบจริริยาบริริณ์ที�มีีการิพัฒนาใหุ้�เหุ้มีาะสิมีกับความีเปลีั�ยนแปลังทางเศริษัฐกิจ

แลัะสิังคมี เพื�อเสิริิมีสิริ�างใหุ้�บริิษััทมีีริะบบการิบริิหุ้าริกิจการิที�มีีปริะสิิทธิภาพ สิามีาริถืปริับตัวใหุ้�เหุ้มีาะสิมีกับการิเปลัี�ยนแปลังสิภาพธ้ริกิจ แลัะ 

มีีความีสิัมีพันธ์ที�ด้ีกับผู้้�คนริอบข้�าง เพื�อใหุ้�บริิษััทมีีผู้ลัปริะกอบการิที�ด้ีในริะยะยาว สิริ�างความีเชื�อมีั�นใหุ้�กับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลังท้น แลัะผู้้�เกี�ยวข้�องท้กฝ่่าย 

เพื�อใหุ้�ปริะโยชน์ในการิสิริ�างค้ณ์ค่าใหุ้�กิจการิอย่างยั�งยืน โด้ยถืือแนวทางปฏิิบัติตามีข้�อพึงปฏิิบัติที�ด้ีสิำหุ้ริับกริริมีการิบริิษััทจด้ทะเบียน (Code of 

Best Practices for Directors of Listed Company) แลัะหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีสิำหุ้ริับบริิษััทจด้ทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good 

Corporate Governance for Listed Company, 2012) ตามีแนวทางที�ตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์แหุ้่งปริะเทศไทยกำหุ้นด้ แลัะหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�

ด้ีข้องบริิษััทจด้ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies, 2017) ตามีแนวทางที�สิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับ

หุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์กำหุ้นด้ โด้ยบริิษััทได้�เปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัในเริื�องต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้�องกับผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลังท้นแลัะผู้้�ที�เกี�ยวข้�องท้กฝ่่าย 

ผู้่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ในริายงานปริะจำปี แบบ 56-1 แลัะเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทเพื�ออำนวยความีสิะด้วกใหุ้�ผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียกลั้่มีต่าง ๆ สิามีาริถื 

เข้�าถืึงข้�อมี้ลัได้�ง่าย แลัะหุ้ลัากหุ้ลัายช่องทางมีากข้ึ�น

คณ์ะกริริมีการิได้�กำหุ้นด้ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีมีีการิทบทวนนโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิอย่างสิมี�ำเสิมีอ 

ท้กปีเพื�อใหุ้�สิอด้คลั�องกับหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีสิำหุ้ริับบริิษััทจด้ทะเบียน เพื�อคริอบคลั้มีในปริะเด้็นต่าง ๆ อาทิ สิิทธิมีน้ษัยชน แริงงาน 

สิ้ข้ภาพอนามีัยแลัะความีปลัอด้ภัยในการิทำงาน การิริักษัาความีปลัอด้ภัย สิิ�งแวด้ลั�อมี ความีข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์ การิใช�ข้�อมี้ลัภายใน การิ 

ต่อต�านการิท้จริิตคอริ์ริัปชั�น การิควบค้มีภายใน แลัะการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลั เป็นต�น โด้ยนโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิจะต�องนำไปสิ้่ผู้ลั (governance 

outcome) ด้ังต่อไปนี�

(1) สิามีาริถืแข้่งขั้นได้�แลัะมีีผู้ลัปริะกอบการิที�ด้ีโด้ยคำนึงผู้ลักริะทบในริะยะยาว (Competitiveness and performance with 

 long-term perspective)

(2) ปริะกอบธ้ริกิจอย่างมีีจริิยธริริมี เคาริพสิิทธิ แลัะมีีความีรัิบผู้ิด้ชอบต่อผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิีย (Ethical and responsible  

business)

(3) เป็นปริะโยชน์ต่อสิังคมี แลัะพัฒนาหุ้ริือลัด้ผู้ลักริะทบด้�านลับต่อสิิ�งแวด้ลั�อมี (Good corporate citizenship)

(4) สิามีาริถืปริับตัวได้�ภายใต�ปัจจัยการิเปลัี�ยนแปลัง (Corporate resilience)

ในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิได้�ติด้ตามีการิปฏิิบัติตามีนโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิ แลัะมีีการิทบทวนแลัะแก�ไข้นโยบายการิกำกับด้้แลั

กจิการิเพื�อใหุ้�มีคีวามีเหุ้มีาะสิมี สิอด้คลั�องกับข้�อกำหุ้นด้ข้องทางการิแลัะแนวปฏิบิตัทีิ�ด้ ีริวมีทั�งบริษัิัทได้�จดั้กจิกริริมี อาท ิการิจัด้อบริมี การิบริริยาย 

การิเผู้ยแพริ่ข้่าวสิาริ เกี�ยวกับหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี จริริยาบริริณ์ธ้ริกิจ นโยบายต่อต�านคอร์ิริัปชั�น นโยบายธริริมีาภิบาลัการิลังท้น  

การิปฏิิบัติตามีกฎหุ้มีายแลัะหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ที�เกี�ยวข้�อง เพื�อใหุ้�บริิษััทริักษัามีาตริฐานแลัะมีีพัฒนาการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี แลัะสิ่งเสิริิมีใหุ้� 

การิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีเป็นวัฒนธริริมีองค์กริ

ริายลัะเอียด้ข้องนโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 5
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	 6.1	ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติิการกำากับดููแลกิจการ

6.1.1	 นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เก่�ยวกับคณะกรรมการ

บริิษััทได้�กำหุ้นด้นโยบายแลัะแนวปฏิิบัติที�เกี�ยวกับคณ์ะกริริมีการิคริอบคลั้มีเริื�องการิสิริริหุ้าแลัะการิกำหุ้นด้ค่าตอบแทนกริริมีการิแลัะ

ผู้้�บริิหุ้าริ ความีเป็นอิสิริะข้องคณ์ะกริริมีการิจากฝ่่ายจัด้การิ การิพัฒนากริริมีการิ แลัะการิปริะเมีินผู้ลัการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ข้องกริริมีการิ ริวมีถึืง 

การิกำกับด้้แลับริิษััทย่อยแลัะบริิษััทริ่วมี

นโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 5

6.1.2	 นโยบายและแนวปฏิิบัติิที่่�เก่�ยวกับผูู้�ถืือหุ้้�นและผูู้�ม่ส่่วนไดู�เส่่ย	

บริิษััทได้�กำหุ้นด้นโยบายแลัะแนวปฏิิบัติที�เกี�ยวกับผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะผู้้�มีีส่ิวนได้�เสีิย คริอบคล้ัมีการิด้้แลัผู้้�ถืือหุ้้�น การิปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือหุ้้�นโด้ย 

เท่าเทียมีกัน การิสิ่งเสิริิมีการิใช�สิิทธิข้องผู้้�ถืือหุ้้�น การิป้องกันการิใช�ข้�อมี้ลัภายใน การิป้องกันความีข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์ ความีริับผู้ิด้ชอบต่อ 

ผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิีย การิต่อต�านคอริ์ริัปชั�น แลัะมีาตริการิด้ำเนินการิกับผู้้�ที�กริะทำไมี่เป็นไปตามีนโยบายแลัะแนวปฏิิบัติด้ังกลั่าว ริวมีทั�งบริิษััทได้�จัด้ทำ

นโยบายการิแจ�งเบาะแสิ (Whistle Blowing Policy) เพื�อสินับสิน้นแลัะใหุ้�ความีสิำคัญ่แก่ผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียท้กภาคสิ่วน ไมี่ว่าจะเป็นบ้คลัากริจากองค์กริ

ภายใน หุ้ริือจากบ้คคลัภายนอกสิามีาริถืแจ�งเบาะแสิในกริณ์ีที�อาจเกิด้การิท้จริิต การิคอริ์รัิปชั�น การิใหุ้�สิินบนแก่เจ�าหุ้น�าที� หุ้รืิอผู้ิด้ต่อจริิยธริริมี  

ทางธ้ริกิจ หุ้ริือข้ัด้ต่อกฎริะเบียบที�เกี�ยวข้�อง เพื�อช่วยกันปริับปริ้งแก�ไข้ หุ้ริือด้ำเนินการิใหุ้�เกิด้ความีถื้กต�อง เหุ้มีาะสิมี โปริ่งใสิ แลัะมีีปริะสิิทธิภาพ

ในการิด้ำเนินธ้ริกิจมีากยิ�งข้ึ�น ริวมีถืึงมีาตริการิค้�มีคริองผู้้�แจ�งเบาะแสิเพื�อสิริ�างความีเชื�อมีั�นใหุ้�กับบ้คคลัเหุ้ลั่านั�นในการิใหุ้�ความีริ่วมีมีืออย่างเต็มีที�

	 6.2	จรรยาบรรณธุ้รกิจ

บริิษััทได้�จัด้ทำข้�อบังคับเกี�ยวกับการิทำงาน ค้่มีือการิปฏิิบัติงาน (Compliance Manual) จริริยาบริริณ์การิปริะกอบธ้ริกิจหุ้ลัักทริัพย์ 

แลัะกฎริะเบียบการิซึ่ื�อข้ายหุ้ลัักทริัพย์ข้องพนักงาน นอกเหุ้นือจากค้่มีือที�จัด้ทำโด้ยสิมีาคมีที�เกี�ยวเนื�องกับธ้ริกิจหุ้ลัักทริัพย์ ซึ่ึ�งได้�แก่ จริริยาบริริณ์

การิจัด้การิลังท้นแลัะมีาตริฐานการิปริะกอบวิชาชีพการิจัด้การิลังท้นข้องสิมีาคมีบริิษััทจัด้การิลังท้น แลัะจริริยาบริริณ์แลัะหุ้ลัักปฏิิบัติวิชาชีพ 

การิวิเคริาะหุ้์ แลัะการิจัด้การิลังท้นข้องสิมีาคมีนักวิเคริาะหุ้์หุ้ลัักทริัพย์ที�ใหุ้�พนักงานบริิษััทยึด้ถืือเป็นแนวทางในการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ด้�วยความีซึ่ื�อสิัตย์ 

สิจ้ริติ แลัะเที�ยงธริริมี ทั�งในการิปฏิบิตัติอ่บริษิัทัแลัะผู้้�มีสีิว่นได้�เสิยีทก้กลั้ม่ี ตลัอด้จนสิาธาริณ์ชนแลัะสิงัคมี ทั�งนี� บริษิัทัได้�ติด้ต่อสิื�อสิาริแกก่ริริมีการิ 

ผู้้�บริิหุ้าริ แลัะพนักงานอย่างสิมี�ำเสิมีอ ริวมีทั�งติด้ตามีการิปฏิิบัติตามีแนวทางด้ังกลั่าวเป็นปริะจำเพื�อใหุ้�เกิด้เป็นวัฒนธริริมีองค์กริ

บริิษััทได้�มีีการิเผู้ยแพริ่ริายลัะเอียด้จริริยาบริริณ์การิปริะกอบธ้ริกิจไว�บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท www.mfcfund.com โด้ยบริิษััทกำหุ้นด้ใหุ้�

มีีการิทบทวนจริริยาบริริณ์การิปริะกอบธ้ริกิจแลัะริะเบียบต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้�องเป็นปริะจำท้กปี เพื�อใหุ้�สิอด้คลั�องกับทิศทางการิด้ำเนินธ้ริกิจแลัะ

กฎหุ้มีายที�เกี�ยวข้�อง

	 6.3	การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการที่่�ส่ำาคัญของนโยบาย	แนวปฏิิบัติิ	และระบบการกำากับ 
	 	 ดููแลกิจการในรอบปีที่่�ผู้่านมา

6.3.1		การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการที่่�ส่ำาคัญ

ในป ี2564 บริิษัทัได้�มีีการิด้ำเนนิการิที�สิำคญั่ที�สิอด้คลั�องกบัหุ้ลักัการิกำกบัด้แ้ลักจิการิที�ด้สีิำหุ้ริบับริษิัทัจด้ทะเบยีนป ี2560 (CG Code) 

ข้องสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์ ด้ังนี�



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)48
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

• แก�ไข้ปรัิบปริ้งนโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิข้องบริิษััทใหุ้�สิอด้คลั�องกับหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีสิำหุ้ริับบริิษััทจด้ทะเบียนปี  

   2560 (CG Code) โด้ยคณ์ะกริริมีการิได้�ตริะหุ้นักถืงึความีรัิบผู้ดิ้ชอบในฐานะผู้้�นำองคก์ริ แลัะบทบาทหุ้น�าที�ในการิกำหุ้นด้กลัยท้ธ์  

   ทิศทาง เป้าหุ้มีาย แลัะนโยบายในการิในด้ำเนินธ้ริกิจข้องบริิษััท บนพื�นฐานข้องความีริับผู้ิด้ชอบต่อสิังคมีแลัะสิิ�งแวด้ลั�อมี แลัะ 

   สิริ�างค้ณ์ค่าใหุ้�แก่กิจการิอย่างยั�งยืน

• แก�ไข้กฎบัตริคณ์ะกริริมีการิ กฎบัตริคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ กฎบัตริคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ กฎบัตริคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะ 

   กำหุ้นด้ค่าตอบแทน กฎบัตริคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง แลัะกฎบัตริคณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี โด้ยนำ 

   หุ้ลัักการิสิำคัญ่ในหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีสิำหุ้ริับบริิษััทจด้ทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีาปริับใช�

• แก�ไข้นโยบายต่อต�านการิใหุ้�สิินบนแลัะคอริ์ริัปชั�น โด้ยเพิ�มีแนวปฏิิบัติเริื�องการิจ�างพนักงานริัฐเพื�อเป็นแนวทางใหุ้�บริิษััทนำไป 

   ปริับปริ้งในนโยบายต่อต�านการิใหุ้�สิินบนแลัะคอริ์ริัปชั�น แลัะปริับใช�ใหุ้�เหุ้มีาะสิมีกับองค์กริ

• จัด้ทำนโยบายค้�มีคริองข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั (Data Privacy Policy) เพื�อใหุ้�ผู้้�บริิหุ้าริแลัะพนักงานยึด้ถืือปฏิิบัติตามีแนวทางแลัะ 

   มีาตริการิในการิเก็บริวบริวมี การิใช� แลัะการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั ริวมีทั�งบริิหุ้าริจัด้การิข้�อมี้ลัอย่างเหุ้มีาะสิมี แลัะเป็นไป 

   ตามีพริะริาชบัญ่ญ่ัติค้�มีคริองข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั พ.ศ. 2562

6.3.2			การนำาหุ้ลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ส่ำาหุ้รับบริษััที่จดูที่ะเบ่ยนปี	2560	(CG	Code)	มาปรับใช้�

คณ์ะกริริมีการิได้�มีีการิพจิาริณ์าการินำหุ้ลักัการิกำกบัด้แ้ลักจิการิที�ด้สีิำหุ้รัิบบริษิัทัจด้ทะเบยีนป ี2560 (CG Code) ข้องสิำนกังานคณ์ะ

กริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์มีาปริับใช� โด้ยได้�มีีการิพิจาริณ์าหุ้ลัักปฏิิบัติอย่างลัะเอียด้ริอบคอบ แลัะตริะหุ้นักถืึงปริะโยชน์แลัะ

ความีสิำคญั่ข้องนำหุ้ลักัปฏิิบตัไิปใช�ในการิสิริ�างคณ้์คา่ใหุ้�แกก่จิการิอยา่งยั�งยนื ทั�งนี� คณ์ะกริริมีการิจะทบทวนแลัะปริะเมีนิการิปฏิบิติัตามีหุ้ลัักปฏิบิตัิ

แต่ลัะข้�อ เพื�อใหุ้�มีั�นใจว่าบริิษััทได้�มีีการิปฏิิบัติที�สิอด้คลั�องกับหุ้ลัักปฏิิบัติอย่างเหุ้มีาะสิมีกับธ้ริกิจแลัะทิศทางข้องบริิษััท

6.3.3		การปฏิิบัติิติามหุ้ลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ในเร่�องอื�น

บริิษััทใหุ้�ความีสิำคัญ่กับการิปฏิิบัติตามีหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีแลัะแนวปฏิิบัติที�เป็นมีาตริฐานสิากลั โด้ยคณ์ะกริริมีการิได้� 

มีอบหุ้มีายใหุ้�คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกบัด้แ้ลักจิการิทำหุ้น�าที�ในการิเสิริมิีสิริ�างใหุ้�บริษิัทัมีแีผู้นงานแลัะมีาตริฐานในการิปฏิบิตัติามีหุ้ลักัการิกำกบั

ด้้แลักิจการิที�ด้ีอย่างเป็นริ้ปธริริมี มีีกริะบวนการิใหุ้�กริริมีการิ ผู้้�บริิหุ้าริ แลัะพนักงานข้องบริิษััทมีีความีริ้� ความีเข้�าใจ แลัะตริะหุ้นักถืึงความีสิำคัญ่

ในการินำหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีไปปฏิิบัติ ริวมีทั�งมีีการิกำกับด้้แลัใหุ้�กริริมีการิ ผู้้�บริิหุ้าริ แลัะพนักงานปฏิิบัติตามีหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิ

ที�ด้อียา่งถืก้ต�องแลัะมีปีริะสิทิธภิาพ เพื�อใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นแลัะผู้้�มีีสิว่นได้�เสิยีข้องบริษิัทัมีั�นใจวา่บริษิัทัมีกีาริด้ำเนนิงานภายในองคก์ริที�มีปีริะสิทิธภิาพ โปริง่ใสิ 

น่าเชื�อถืือ แลัะตริวจสิอบได้� 

ในปี 2564 บริิษััทได้�เข้�าริ่วมีโคริงการิปริะเมีินค้ณ์ภาพการิจัด้ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นปริะจำปี 2564 ซึ่ึ�งด้ำเนินการิโด้ยสิมีาคมีสิ่งเสิริิมีผู้้�ลังท้น

ไทย บริิษััทได้�ริับคะแนนปริะเมีินอย้่ในริะด้ับ 4 เหุ้ริียญ่ (ริ�อยลัะ 90  - 99) แลัะได้�เข้�าริ่วมีโคริงการิสิำริวจการิกำกับด้้แลักิจการิบริิษััทจด้ทะเบียน 

(CGR) ปริะจำปี 2564 ซึ่ึ�งด้ำเนินการิสิมีาคมีสิ่งเสิริิมีสิถืาบันกริริมีการิไทย (IOD) บริิษััทได้�ริับคะแนนปริะเมีินอย้่ในริะด้ับ 4 ด้าว (80  - 89 คะแนน) 

ซึ่ึ�งเป็นเกณ์ฑ์์ในริะด้ับ “ด้ีมีาก”

เมีื�อเปริียบเทียบกับหุ้ลัักเกณ์ฑ์์การิปริะเมิีนตามีโคริงการิสิำริวจการิกำกับด้้แลักิจการิบริิษััทจด้ทะเบียน ที�จัด้ทำโด้ยสิมีาคมีส่ิงเสิริิมี

สิถืาบันกริริมีการิบริิษััทไทย (IOD) มีีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ที�บริิษััทยังไมี่ได้�ปฏิิบัติ ด้ังนี�

• คณ์ะกริริมีการิควริมีีข้นาด้ที�เหุ้มีาะสิมี โด้ยมีีจำนวนไมี่น�อยกว่า 5 คน แลัะไมี่ควริเกิน 12 คน ทั�งนี� ข้ึ�นอย้่กับข้นาด้ ปริะเภท แลัะ

ความีซึ่ับซึ่�อนข้องธ้ริกิจ
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 ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 บริิษััทกำหุ้นด้ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิปริะกอบด้�วยกริริมีการิ จำนวน 14 คน (มีีกริริมีการิที�อย้่ในตำแหุ้น่ง 

12 คน แลัะมีีตำแหุ้น่งว่างที�อย้่ริะหุ้ว่างการิสิริริหุ้าทด้แทน 2 ตำแหุ้น่ง) ซึ่ึ�งเป็นจำนวนที�เหุ้มีาะสิมีกับธ้ริกิจข้องบริิษััทแลัะโคริงสิริ�างการิกำกับด้้แลั

ข้องบริิษััท 

• คณ์ะกริริมีการิควริปริะกอบด้�วยกริริมีการิอิสิริะมีากกว่าริ�อยลัะ 50 

 ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 บริิษััทกำหุ้นด้ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิปริะกอบด้�วยกริริมีการิอิสิริะไมี่น�อยกว่า 1 ใน 3 ข้องจำนวนกริริมีการิ

ทั�งหุ้มีด้ โด้ยปริะธานกริริมีการิต�องเป็นกริริมีการิอิสิริะ สิัด้ส่ิวนด้ังกลั่าวได้�มีีการิพิจาริณ์าถืึงความีเหุ้มีาะสิมีข้องลัักษัณ์ะการิปริะกอบธ้ริกิจแลัะ

โคริงสิริ�างข้องคณ์ะกริริมีการิที�ปริะกอบด้�วยกริริมีการิอิสิริะ กริริมีการิที�เป็นผู้้�แทนผู้้�ถืือหุ้้�น แลัะกริริมีการิที�เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

• การิกำหุ้นด้นโยบายจำกัด้จำนวนปีในการิด้ำริงตำแหุ้น่งข้องกริริมีการิอิสิริะไว�ไมี่เกิน 9 ปี 

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 บริิษััทไมี่ได้�กำหุ้นด้นโยบายจำกัด้จำนวนปีในการิด้ำริงตำแหุ้น่งข้องกริริมีการิอิสิริะไว�เป็นลัายลัักษัณ์์อักษัริ 

อย่างไริก็ตามี ในทางปฏิิบัตคิณ์ะกริริมีการิจะพิจาริณ์าแต่งตั�งกริริมีการิอิสิริะโด้ยคำนึงค้ณ์สิมีบัติการิเป็นกริริมีการิอิสิริะ ริะยะเวลัาการิด้ำริงตำแหุ้น่ง 

แลัะผู้ลัการิปฏิิบัติงานในปีที�ผู้่านมีา  
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 7	 โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ	และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกับ 
	 		 คณะกรรมูการ	คณะกรรมูการชุุดูย่อย	ผูู้้บริหาร	พนักงานและอ่�น	ๆ
	 7.1	โครงส่ร�างการจัดูการ

  คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

ฝ�ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.

ฝ�ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept. สายกลยุทธ�องค�กร

Corporate Strategy Division

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

คณะกรรมการด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

คณะจัดการ
Management Committee

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

รองกรรมการผู�จัดการ/
ประธานเจ�าหน�าที่การลงทุน

Deputy President/CIO

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท
Company Secretary Dept.

ฝ�ายกฎหมาย
Legal Services Dept.

ฝ�ายบัญชีและการเง�นบร�ษัท
Corporate Accounting & Finance Dept.

ฝ�ายวางแผนกลยุทธ�
Strategic Planning Dept.

ฝ�ายบร�หารทรัพยากรบุคคลและบร�หารทั่วไป
Human Resource & General Admin. Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division

สายบร�หารกองทุน
Fund Management Division

ฝ�ายตราสารทุน
Equities Dept.

ฝ�ายตราสารหนี้
Fixed Income Dept.

ฝ�ายบร�หารการลงทุนในกิจการ
อสังหาร�มทรัพย�และโครงสร�างพ�้นฐาน

REIT, Property &
Infrastructure Funds Dept.

ฝ�ายทะเบียนกองทุน
Fund Registration Dept.

ฝ�ายปฏิบัติการลงทุน
(กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

Investment Operations Dept. (PVD)

ฝ�ายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต�
REIT Trustee Dept.

ฝ�ายบัญชีและการเง�น
(กิจการอสังหาร�มทรัพย�
และโครงสร�างพ�้นฐาน)

RPIF Finance & Accounting Dept.

ฝ�ายลูกค�าสถาบัน
Institutional Sales Dept.

ฝ�ายพัฒนาผลิตภัณฑ�
Product Development Dept.

ฝ�ายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Dept.

ฝ�ายวางแผนการลงทุนส�วนบุคคล
Investment Planner Dept.

ฝ�ายบร�การลูกค�าระบบอิเล็กทรอนิกส�
E Channel Sales Dept.

ฝ�ายการตลาดและสื่อสารองค�กร
Marketing &

Corporate Communications Dept.

ฝ�ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย
Selling Agent Dept.

สายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Division

ฝ�ายปฏิบัติการลงทุน (กองทุนรวม)
Investment Operations Dept. (Mutual)

ฝ�ายซื้อขายหลักทรัพย�
Securities Trading Dept.

ฝ�ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.

กรรมการผู�จัดการ
President
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

ฝ�ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
Compliance Dept.

ฝ�ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Internal & IT Audit Dept. สายกลยุทธ�องค�กร

Corporate Strategy Division

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

คณะกรรมการด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance Committee

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

คณะจัดการ
Management Committee

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

รองกรรมการผู�จัดการ/
ประธานเจ�าหน�าที่การลงทุน

Deputy President/CIO

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท
Company Secretary Dept.

ฝ�ายกฎหมาย
Legal Services Dept.

ฝ�ายบัญชีและการเง�นบร�ษัท
Corporate Accounting & Finance Dept.

ฝ�ายวางแผนกลยุทธ�
Strategic Planning Dept.

ฝ�ายบร�หารทรัพยากรบุคคลและบร�หารทั่วไป
Human Resource & General Admin. Dept.

สายการขายและการตลาด
Sales and Marketing Division

สายบร�หารกองทุน
Fund Management Division

ฝ�ายตราสารทุน
Equities Dept.

ฝ�ายตราสารหนี้
Fixed Income Dept.

ฝ�ายบร�หารการลงทุนในกิจการ
อสังหาร�มทรัพย�และโครงสร�างพ�้นฐาน

REIT, Property &
Infrastructure Funds Dept.

ฝ�ายทะเบียนกองทุน
Fund Registration Dept.

ฝ�ายปฏิบัติการลงทุน
(กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ)

Investment Operations Dept. (PVD)

ฝ�ายทรัสตีธุรกิจกองทรัสต�
REIT Trustee Dept.

ฝ�ายบัญชีและการเง�น
(กิจการอสังหาร�มทรัพย�
และโครงสร�างพ�้นฐาน)

RPIF Finance & Accounting Dept.

ฝ�ายลูกค�าสถาบัน
Institutional Sales Dept.

ฝ�ายพัฒนาผลิตภัณฑ�
Product Development Dept.

ฝ�ายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
Provident Fund Dept.

ฝ�ายวางแผนการลงทุนส�วนบุคคล
Investment Planner Dept.

ฝ�ายบร�การลูกค�าระบบอิเล็กทรอนิกส�
E Channel Sales Dept.

ฝ�ายการตลาดและสื่อสารองค�กร
Marketing &

Corporate Communications Dept.

ฝ�ายพัฒนาและสนับสนุนตัวแทนขาย
Selling Agent Dept.

สายปฏิบัติการลงทุน
Investment Operations Division

ฝ�ายปฏิบัติการลงทุน (กองทุนรวม)
Investment Operations Dept. (Mutual)

ฝ�ายซื้อขายหลักทรัพย�
Securities Trading Dept.

ฝ�ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Information Technology Dept.

กรรมการผู�จัดการ
President
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	 7.2	ข�อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1		องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณ์ะกริริมีการิปริะกอบด้�วยบ้คคลัที�มีีความีริ้� ความีสิามีาริถื แลัะปริะสิบการิณ์์ในสิาข้าต่าง ๆ โด้ยมีีจำนวนที�เหุ้มีาะสิมีกับลัักษัณ์ะ

การิปริะกอบธ้ริกิจข้องบริิษััท แต่ต�องไมี่น�อยกว่า 5 คน แลัะไมี่เกิน 14 คน โด้ยมีีกริริมีการิอิสิริะไมี่น�อยกว่าริ�อยลัะ 1 ใน 3 ข้องจำนวนกริริมีการิ

ทั�งหุ้มีด้ แต่ต�องไมี่น�อยกว่า 3 คน มีีกริริมีการิที�เป็นผู้้�หุ้ญ่ิงอย่างน�อย 2 คน แลัะมีีกริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริมีากกว่า 2 ใน 3 ข้องจำนวนกริริมีการิ

ทั�งหุ้มีด้ โด้ยมีีกริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริอย่างน�อย 1 คน มีีปริะสิบการิณ์์การิทำงานที�เกี�ยวข้�องกับธ้ริกิจข้องบริิษััท 

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 บริิษััทกำหุ้นด้ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิปริะกอบด้�วยกริริมีการิจำนวน 14 คน โด้ยมีีกริริมีการิอิสิริะจำนวน 5 คน 

หุ้ริือคิด้เป็นริ�อยลัะ 36 ข้องจำนวนกริริมีการิทั�งหุ้มีด้ มีีกริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ (ริวมีกริริมีการิอิสิริะ) จำนวน 13 คน หุ้ริือคิด้เป็นริ�อยลัะ 93 ข้อง

จำนวนกริริมีการิทั�งหุ้มีด้ 

7.2.2	 ข�อมูลคณะกรรมการ

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิปริะกอบด้�วยกริริมีการิ จำนวน 13 คน ด้ังมีีริายนามีด้ังต่อไปนี�

 1 ด้ริ. ณ์ริงค์ชัย อัคริเศริณ์ี ปริะธานกริริมีการิ กริริมีการิอิสิริะ

 2 ด้ริ. โชคชัย อักษัรินันท์ ริองปริะธานกริริมีการิ กริริมีการิอิสิริะ

 3 นายสิด้าว้ธ เตชะอ้บลั กริริมีการิ  กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 4 พลัเอกเลัิศริัตน์ ริัตนวานิช กริริมีการิ  กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 5 นายสิ้ริพลั ข้วัญ่ใจธัญ่ญ่า กริริมีการิ  กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 6 นางสิาวจ้ฬาริัตน์ สิ้ธีธริ กริริมีการิ  กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 7 นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี(1) กริริมีการิ  กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 8 นายเทอด้ธริริมี สิ้วิชาวริพันธ้์ กริริมีการิ  กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 9 ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์ กริริมีการิอิสิริะ กริริมีการิอิสิริะ

 10 นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ กริริมีการิ กริริมีการิที�เป็นผู้้�บริิหุ้าริ 
   กริริมีการิผู้้�จัด้การิ

 11 นางพัชลัีพริ วริวิบ้ลัย์สิวัสิด้ิ�(2) กริริมีการิ กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 12 นายสิิทธิริัตน์ ด้ริงคมีาศ(3) กริริมีการิ กริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ

 13 นายบิน วีริิงกา(4) กริริมีการิอิสิริะ  กริริมีการิอิสิริะ

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที� ประเภทกรรมการ

หมายเหตุุ :

 (1) นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 10 ก้มีภาพันธ์ 2565

 (2) นางพัชลัีพริ วริวิบ้ลัย์สิวัสิด้ิ� ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 13 มีกริาคมี 2564

 (3) นายสิิทธิริัตน์ ด้ริงคมีาศ ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 2 มีิถื้นายน 2564.

 (4) นายบิน วีริิงกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิอิสิริะเมีื�อวันที� 21 ธันวาคมี 2564 ต่อมีาบริิษััทได้�แต่งตั�งนายจ้มีพลั ริิมีสิาคริ ใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่ง 

  กริริมีการิอิสิริะแทนเมีื�อวันที� 31 มีกริาคมี 2565
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อนึ�ง ตำแหุ้นง่กริริมีการิอสิิริะที�วา่งลัง 1 ตำแหุ้นง่ อย้ร่ิะหุ้วา่งด้ำเนนิการิตามีกริะบวนการิสิริริหุ้าแลัะข้อริบัความีเหุ้น็ชอบจากสิำนกังาน

คณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์

กริริมีการิผู้้�มีีอำนาจลังนามีผู้้กพันบริิษััท คือ นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ กริริมีการิผู้้�จัด้การิ ลังลัายมีือชื�อแลัะปริะทับตริาบริิษััท หุ้ริือ 

นายสิด้าว้ธ เตชะอ้บลั แลัะนายสิ้ริพลั ข้วัญ่ใจธัญ่ญ่า สิองคนนี�ลังลัายมีือชื�อริ่วมีกันแลัะปริะทับตริาบริิษััท โด้ยไมี่มีีข้�อจำกัด้อำนาจข้องกริริมีการิ

7.2.3	 บที่บาที่หุ้น�าที่่�ของคณะกรรมการ	ประธุานกรรมการ	และกรรมการผูู้�จัดูการ	

• บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ

คณ์ะกริริมีการิมีีสิถืานะเป็นตัวแทนข้องผู้้�ถืือหุ้้�น คณ์ะกริริมีการิจึงต�องปฏิิบัติหุ้น�าที�ด้�วยความีซึ่ื�อสิัตย์ ส้ิจริิต โปร่ิงใสิ แลัะริอบคอบ

ริะมีดั้ริะวงัเพื�อปริะโยชนส์ิง้สิด้้ข้องผู้้�ถือืหุ้้�นแลัะบริิษััท แลัะเปน็ธริริมีตอ่ผู้้�เกี�ยวข้�องทก้ฝ่า่ยตามีหุ้ลักัการิกำกบัด้แ้ลักจิการิที�ด้ ีโด้ยคณ์ะกริริมีการิมีหีุ้น�า

ที�หุ้ลักัในการิตัด้สินิใจ แลัะสินับสินน้การิปฏิบัิตงิานข้องฝ่า่ยจัด้การิ ในการิกำหุ้นด้วิสิยัทัศน์ พนัธกิจ กลัยท้ธ์ แลัะนโยบายในด้�านต่าง ๆ  ข้องบริษิัทั 

อีกทั�งติด้ตามีการิด้ำเนินงานข้องฝ่่ายจัด้การิ แลัะรัิบผิู้ด้ชอบผู้ลัการิด้ำเนินงานข้องบริิษััทต่อผู้้�ถืือหุ้้�น ริวมีถืึงส่ิงเสิริิมีใหุ้�บริิษััทสิามีาริถืเติบโต 

อย่างยั�งยืนด้�วยการิบริิหุ้าริกิจการิอย่างมีีค้ณ์ธริริมี โปริ่งใสิ แลัะตริวจสิอบได้� ซึ่ึ�งจะช่วยเสิริิมีสิริ�างความีเชื�อมีั�นต่อผู้้�ถืือหุ้้�น นักลังท้น ผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิีย 

แลัะผู้้�เกี�ยวข้�องท้กฝ่่าย

บริิษััทกำหุ้นด้บทบาทหุ้น�าที�ข้องคณ์ะกริริมีการิไว�ในข้�อบังคับข้องบริิษััทแลัะกฎบัตริคณ์ะกริริมีการิ สิริ้ปได้�ด้ังนี�

(1) กำหุ้นด้ทิศทาง นโยบาย แลัะกลัย้ทธ์การิด้ำเนินงาน แลัะควบค้มีด้้แลัใหุ้�การิด้ำเนินงานมีีการิเติบโตอย่างยั�งยืน แลัะเป็นไปตามี 

กฎ ริะเบียบ ข้�อบังคับต่าง ๆ แลัะมีติที�ที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นกำหุ้นด้ไว�

(2) กำหุ้นด้วิสิัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลัย้ทธ์ แลัะแผู้นการิด้ำเนินงานปริะจำปี ตลัอด้จนพิจาริณ์าทบทวนเป็นปริะจำท้กปี พริ�อมี

ทั�งติด้ตามีด้้แลัใหุ้�มีีการินำนโยบาย กลัย้ทธ์ แลัะแผู้นงานด้ังกลั่าวไปปฏิิบัติ โด้ยมีอบหุ้มีายใหุ้�มีีการิปริะช้มีเชิงปฏิิบัติการิริ่วมีกับผู้้�บริิหุ้าริข้องแต่ลัะ

สิายงาน เพื�อกำหุ้นด้แผู้น แลัะใหุ้�มีีการิปริะชม้ีเพื�อทบทวนแผู้นปฏิบิตักิาริซึ่ึ�งอาจมีกีาริปริบัเปลัี�ยนแปลังตามีสิภาวะการิณ์ท์ี�อาจเปลัี�ยนแปลังไป แลัะ

ใหุ้�ฝ่่ายจัด้การิริายงานความีคืบหุ้น�าในการิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ

(3) พิจาริณ์าแผู้นการิด้ำเนินงานริะยะยาว แผู้นงานแลัะงบปริะมีาณ์ปริะจำปี งบการิเงินริายปี ริายงานปริะจำปี แลัะการิด้ำเนินงาน

อื�น ๆ ที�สิำคัญ่

(4) พิจาริณ์าอน้มีัติโคริงสิริ�างองค์กริ การิปริับเปลัี�ยนริะบบงาน แลัะโคริงสิริ�างการิบริิหุ้าริงาน

(5) พิจาริณ์าอน้มีัตินโยบายการิลังท้น แลัะนโยบายการิบริิหุ้าริเงินข้องบริิษััท

(6) กำหุ้นด้นโยบายการิกำกับด้แ้ลักิจการิที�ด้แีลัะจริริยาบริริณ์การิปริะกอบธร้ิกิจที�กริริมีการิ ฝ่า่ยจัด้การิ แลัะพนักงานทก้คนพึงปฏิบัิติ 

โด้ยคำนึงถืึงผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียกลั้่มีต่าง ๆ อย่างเหุ้มีาะสิมี ซึ่ึ�งริวมีถืึงนโยบายการิต่อต�านการิใหุ้�สิินบนแลัะคอริ์รัิปชั�น นโยบายป้องกันการิฟอกเงิน 

นโยบายการิป้องกันการิข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์ นโยบายการิควบค้มีแลัะด้้แลัการิใช�ข้�อมี้ลัภายใน นโยบายการิแจ�งเบาะแสิแลัะการิค้�มีคริอง 

ผู้้�แจ�งเบาะแสิ นโยบายริักษัาความีมีั�นคงปลัอด้ภัยด้�านสิาริสินเทศ นโยบายการิไมี่ลัะเมีิด้ทริัพย์สิินทางปัญ่ญ่า นโยบายธริริมีาภิบาลัการิลังท้น แลัะ

มีีการิทบทวนนโยบายอย่างสิมี�ำเสิมีอท้กปี เพื�อใหุ้�สิอด้คลั�องกับหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีสิำหุ้ริับบริิษััทจด้ทะเบียน ริวมีทั�งสิื�อสิาริแลัะติด้ตามี

ใหุ้�มีีการิปฏิิบัติตามีนโยบายด้ังกลั่าว

(7) จัด้ใหุ้�มีีการิปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นเป็นปริะจำท้กปีภายใน 4 เด้ือนหุ้ลัังจากวันสิิ�นปี โด้ยกริริมีการิบริิษััทท้กท่านแลัะกริริมีการิผู้้�จัด้การิ 

ควริเข้�าปริะช้มีด้�วยท้กคริั�ง ยกเว�นมีีเหุ้ต้สิ้ด้วิสิัย
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(8) แตง่ตั�งบค้คลัเปน็กริริมีการิทด้แทนตำแหุ้นง่กริริมีการิที�วา่งลังเพริาะเหุ้ตอ้ื�นนอกจากออกตามีวาริะ แลัะพิจาริณ์าใหุ้�ความีเหุ้น็ชอบ

การิแต่งตั�งกริริมีการิแทนกริริมีการิที�ออกตามีวาริะตามีที�คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนนำเสินอ เพื�อนำเสินอต่อที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น 

ทั�งนี� บ้คคลัที�ได้�ริับการิเสินอชื�อจะต�องมีีค้ณ์สิมีบัติแลัะไมี่มีีลัักษัณ์ะต�องหุ้�ามีตามีที�กฎหุ้มีายกำหุ้นด้

(9) พิจาริณ์ากำหุ้นด้นโยบายอำนาจหุ้น�าที� ริวมีถึืงการิแต่งตั�ง ถือด้ถือน คณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อยต่าง ๆ แลัะผู้้�ที�ปฏิิบัติงานใหุ้�กับ 

คณ์ะกริริมีการิ

(10) พิจาริณ์าการิแต่งตั�งผู้้�สิอบบัญ่ชีตามีที�คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบเสินอ เพื�อนำเสินอต่อที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น

(11) กำหุ้นด้อำนาจหุ้น�าที�กริริมีการิผู้้�จัด้การิ

(12) กำหุ้นด้เกณ์ฑ์์วัด้ผู้ลัการิด้ำเนินงานบริิษััทแลัะติด้ตามีผู้ลัการิปฏิิบัติงานข้องผู้้�บริิหุ้าริอย่างสิมี�ำเสิมีอ ใหุ้�เป็นไปตามีแผู้นงาน 

ที�กำหุ้นด้

(13) พิจาริณ์าแต่งตั�งถือด้ถือน กริริมีการิผู้้�จัด้การิ ริองกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ริวมีทั�งอน้มีัติอัตริา 

เงินเด้ือน ค่าตอบแทน หุ้ริือปริะโยชน์อื�น ๆ แก่บ้คคลัด้ังกลั่าว โด้ยมีีคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็นผู้้�พิจาริณ์าเสินอแนะ

(14) ปริะเมีินผู้ลังานข้องกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้ง โด้ยมีีคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็นผู้้�พิจาริณ์า 

ติด้ตามี แลัะเสินอแนะ

(15) พิจาริณ์าอน้มีัติงบเงินเด้ือน การิข้ึ�นเงินเด้ือน โบนัสิปริะจำปีแลัะผู้ลัปริะโยชน์อื�นข้องพนักงานบริิษััทโด้ยภาพริวมี

(16) จดั้ใหุ้�มีีเลัข้านก้าริบริษิัทั เพื�อช่วยด้แ้ลักิจการิต่าง ๆ  ข้องคณ์ะกริริมีการิ แลัะช่วยใหุ้�คณ์ะกริริมีการิแลัะบริษิัทัปฏิบัิตใิหุ้�เป็นไปตามี

กฎหุ้มีายแลัะริะเบียบข้�อบังคับที�เกี�ยวข้�องต่าง ๆ โด้ยริวมีถืึง การิสิ่งเสิริิมีอบริมีหุ้ลัักสิ้ตริที�เกี�ยวข้�องกับการิปฏิิบัติหุ้น�าที�กริริมีการิ แลัะการิพัฒนา

ความีริ้�ข้องกริริมีการิอย่างต่อเนื�อง

(17) ด้้แลัใหุ้�บริิษััทมีีแผู้นสิืบทอด้ตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะตำแหุ้น่งที�มีีความีสิำคัญ่ เพื�อใหุ้�บริิษััทสิามีาริถืด้ำเนินธ้ริกิจได้�อย่าง

ต่อเนื�อง โด้ยมีีคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็นผู้้�พิจาริณ์าแลัะเสินอแนะ

(18) ด้ำเนินการิอื�นใด้เพื�อใหุ้�บริริลั้นโยบาย เป้าหุ้มีาย แลัะวัตถื้ปริะสิงค์ข้องบริิษััท

• บทบาทหน้าที�ของประธานกรรมการ

(1) มีอบหุ้มีายแลัะจัด้ใหุ้�มีีการิเรีิยกปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ แลัะการิจัด้เตรีิยมีเอกสิาริปริะช้มีเพื�อใหุ้�คณ์ะกริริมีการิได้�ริับข้�อม้ีลั 

อย่างเพียงพอแลัะทันเวลัา

(2) เป็นปริะธานที�ปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ

(3) เสิริิมีสิริ�างมีาตริฐานการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีข้องคณ์ะกริริมีการิ

(4) สิ่งเสิริิมีการิทำหุ้น�าที�ข้องคณ์ะกริริมีการิใหุ้�บริริลั้ผู้ลั

(5) เป็นปริะธานในที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น แลัะควบค้มีการิปริะช้มีใหุ้�เป็นไปตามีข้�อบังคับข้องบริิษััทแลัะตามีริะเบียบวาริะการิปริะช้มี 

ที�กำหุ้นด้ไว�

(6) เสิริิมีสิริ�างความีสิัมีพันธ์ริะหุ้ว่างกริริมีการิแลัะผู้้�ถืือหุ้้�น

(7) เป็นตัวแทนข้องบริิษััท แลัะปฏิิบัติหุ้น�าที�ตามีที�กฎหุ้มีายกำหุ้นด้ไว�โด้ยเฉพาะใหุ้�เป็นหุ้น�าที�ข้องปริะธานกริริมีการิ
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• บทบาทหน้าที�ของกรรมการผูู้้จัดการ

(1) บริิหุ้าริจัด้การิ สิั�งการิ แลัะควบค้มีด้้แลัการิบริิหุ้าริงานทั�วไปข้องบริิษััทแลัะบริิษััทย่อย เพื�อใหุ้�เป็นไปตามีวัตถื้ปริะสิงค์ นโยบาย 

ริะเบียบ ข้�อบังคับข้องบริิษััท ริวมีถืึงแต่ไมี่จำกัด้เพียงการิด้ำเนินการิด้ังต่อไปนี�

 • วางแผู้นแลัะด้ำเนินงานซึ่ึ�งเป็นธ้ริกิจปกติข้องบริิษััท

 • วางหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ในการิปฏิิบัติงาน

 • ควบค้มีด้้แลัการิจัด้ทำ นำเสินอนโยบายทางธ้ริกิจ แผู้นธ้ริกิจ เป้าหุ้มีาย แผู้นการิด้ำเนินงาน กลัย้ทธ์ทางธ้ริกิจ งบปริะมีาณ์ 

    ปริะจำปี

 • กำหุ้นด้ริะเบียบข้�อบังคับข้องพนักงาน

(2) ติด้ตามีแลัะปริะเมีินผู้ลัการิด้ำเนินงานข้องบริิษััทอย่างสิมี�ำเสิมีอ แลัะมีีหุ้น�าที�ริายงานผู้ลัการิด้ำเนินงาน การิบริิหุ้าริจัด้การิ แลัะ

ความีคืบหุ้น�าในการิด้ำเนินงานต่อคณ์ะกริริมีการิ หุ้ริือคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อย ตามีที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิ

(3) กำหุ้นด้นโยบายในการิบริิหุ้าริทริัพยากริบ้คคลั แผู้นการิสิืบทอด้ตำแหุ้น่ง แลัะสินับสิน้นการิด้ำเนินงานในท้กหุ้น่วยงาน

(4) อน้มีัติการิจ�างงาน การิข้ึ�นเงินเด้ือนพนักงาน แลัะการิใหุ้�สิวัสิด้ิการิพนักงานตั�งแต่ริะด้ับ 8 ลังมีา

(5) อน้มีัติการิแต่งตั�ง โยกย�าย แลัะถือด้ถือนพนักงานในริะด้ับ 8 ลังมีา

(6) อน้มีัติค่าใช�จ่าย ลังนามีทำนิติกริริมีใด้ ๆ อันเป็นเริื�องธ้ริกิจปกติข้องบริิษััท ในนามีบริิษััท ภายในกริอบแหุ้่งวัตถ้ืปริะสิงค์  

แผู้นธ้ริกิจ งบปริะมีาณ์ ข้�อตกลังหุ้ริือสิัญ่ญ่า แลัะไมี่ข้ัด้ต่อริะเบียบแลัะข้�อบังคับข้องบริิษััทที�กำหุ้นด้ข้ึ�นโด้ยคณ์ะกริริมีการิ

(7) ด้ำเนินการิฟ้องริ�องคด้ี ต่อสิ้�คด้ี อ้ทธริณ์์ ฎีกา ข้อใหุ้�พิจาริณ์าคด้ีใหุ้มี่ ข้อใหุ้�บังคับคด้ีท้กคด้ีข้องบริิษััท ในกริณ์ีที�ไมี่ฟ้องริ�องคด้ี 

ไมี่ต่อสิ้�คด้ี ไมี่อ้ทธริณ์์ ไมี่ฎีกา ไมี่ข้อใหุ้�พิจาริณ์าคด้ีใหุ้มี่ ไมี่บังคับคด้ี ตลัอด้จนถือนฟ้อง ถือนอ้ทธริณ์์ ถือนฎีกา หุ้ริือทำสิัญ่ญ่าปริะนีปริะนอมียอมี

ความี หุ้ากมีีท้นทริัพย์เกินกว่า 5 ลั�านบาท ใหุ้�นำเสินอคณ์ะกริริมีการิเพื�อพิจาริณ์าอน้มีัติ

(8) การิทำนิตกิริริมีใด้ ๆ  ที�ไม่ีใช่เป็นเรืิ�องธร้ิกิจปกติข้องบริษิัทั ใหุ้�นำเสินอคณ์ะกริริมีการิบริหิุ้าริหุ้รืิอคณ์ะกริริมีการิเพื�อพิจาริณ์าอนมั้ีติ

(9) อน้มีัติการิจัด้หุ้าทริัพย์สิินถืาวริในวงเงินไมี่เกิน 5 ลั�านบาท

(10) มีีอำนาจในการิแต่งตั�ง แลัะ/หุ้รืิอการิมีอบอำนาจช่วง แลัะ/หุ้รืิอมีอบหุ้มีายใหุ้�บ้คคลัอื�นมีีอำนาจด้ำเนินการิใด้ ๆ ที�อย้่ภายใน 

เข้ตอำนาจข้องกริริมีการิผู้้�จัด้การิได้�ตามีเหุ้มีาะสิมี

(11) งานอื�น ๆ ที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิแลัะคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ

7.3	ข�อมูลเก่�ยวกับคณะกรรมการช้้ดูย่อย

7.3.1	 คณะกรรมการช้้ดูย่อย

คณ์ะกริริมีการิได้�แตง่ตั�งคณ์ะกริริมีการิชด้้ย่อยเพื�อทำหุ้น�าที�กลัั�นกริองเริื�องที�สิำคญั่หุ้ริอืที�ต�องมีกีาริติด้ตามีด้แ้ลัอยา่งใกลั�ชิด้ แลัะเสินอ

ความีเหุ้็นต่อคณ์ะกริริมีการิ ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 บริิษััทมีีคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อยทั�งสิิ�น 5 คณ์ะ ได้�แก่ คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ คณ์ะกริริมีการิ

ตริวจสิอบ คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง แลัะคณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี  

โด้ยคณ์ะกริริมีการิชด้้ยอ่ยแตล่ัะคณ์ะนั�นได้�มีีการิจดั้ทำกฎบตัริเพื�อกำหุ้นด้องคป์ริะกอบ การิแตง่ตั�ง แลัะบทบาทหุ้น�าที� ริวมีทั�งจะต�องมีกีาริริายงาน

ผู้ลัการิด้ำเนินงานต่อคณ์ะกริริมีการิแลัะปริะเมีินผู้ลัการิปฏิิบัติงานอย่างน�อยปีลัะ 1 คริั�ง
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7.3.2	 รายช้ื�อและบที่บาที่หุ้น�าที่่�ของคณะกรรมการช้้ดูย่อยแติ่ละช้้ดู	

• คณะกรรมการบริหาร

คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริปริะกอบด้�วยบ้คคลัที�มีีความีริ้� ความีสิามีาริถื แลัะปริะสิบการิณ์์ที�เป็นปริะโยชน์ต่อการิด้ำเนินธ้ริกิจข้องบริิษััท  

มีีสิมีาชิกไมี่น�อยกว่า 3 คน ปริะกอบด้�วย (1) กริริมีการิที�เป็นผู้้�บริิหุ้าริแลัะ/หุ้ริือกริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริ ที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิ 

โด้ยอย่างน�อย 1 คน ต�องมีีความีริ้�หุ้ริือปริะสิบการิณ์์เฉพาะด้�านในธ้ริกิจข้องบริิษััท แลัะใหุ้�คณ์ะกริริมีการิแต่งตั�งกริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีาย 1 คน 

เป็นปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ แลัะ (2) กริริมีการิผู้้�จัด้การิ หุ้ริือบ้คคลัที�คณ์ะกริริมีการิมีอบหุ้มีายใหุ้�ริักษัาการิในตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิ

สิมีาชิกซึ่ึ�งเป็นกริริมีการิที�ได้�รัิบมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิ ใหุ้�มีวีาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งคริาวลัะไม่ีเกนิ 3 ป ีโด้ยใหุ้�สิอด้คลั�องกับวาริะ

ข้องการิเป็นกริริมีการิ แลัะเมีื�อคริบวาริะแลั�ว หุ้ากที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นยังไม่ีได้�มีีมีติแต่งตั�งกริริมีการิใหุ้มี่แทนกริริมีการิที�คริบกำหุ้นด้ออกตามีวาริะ  

ใหุ้�กริริมีการิที�ได้�ริบัมีอบหุ้มีายท่านเด้มิีปฏิบิตัหิุ้น�าที�ตอ่ไป เว�นแต่คณ์ะกริริมีการิจะมีมีีติเปน็อยา่งอื�น ทั�งนี� สิมีาชิกซึ่ึ�งพ�นจากตำแหุ้น่งตามีวาริะอาจ

ได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้มี่อีกก็ได้�

ในกริณ์ีที�มีีเหุ้ต้ใหุ้�กริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายพ�นจากตำแหุ้น่งโด้ยมีิใช่การิคริบกำหุ้นด้ออกตามีวาริะ แลัะทำใหุ้�มีีสิมีาชิกเหุ้ลัืออย้่น�อย

กว่า 3 คน คณ์ะกริริมีการิจะต�องแต่งตั�งกริริมีการิท่านอื�นเป็นกริริมีการิบริิหุ้าริท่านใหุ้ม่ี อย่างช�าภายใน 3 เดื้อนนับแต่วันที�มีีจำนวนสิมีาชิกไม่ี 

คริบถื�วน

สิมีาชิกซึ่ึ�งเป็นกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ใหุ้�มีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งตามีวาริะข้องการิเป็นผู้้�บริิหุ้าริในตำแหุ้น่งด้ังกลั่าว

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริปริะกอบด้�วยสิมีาชิกจำนวน 4 คน ด้ังริายชื�อต่อไปนี�

 1 นายสิด้าว้ธ เตชะอ้บลั ปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ 

 2 นายสิ้ริพลั ข้วัญ่ใจธัญ่ญ่า กริริมีการิบริิหุ้าริ 

 3 นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี(1) กริริมีการิบริิหุ้าริ 

 4 นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์(2) กริริมีการิบริิหุ้าริ แลัะกริริมีการิผู้้�จัด้การิ

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที�

คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริต�องปริะชม้ีกันอยา่งน�อยเดื้อนลัะ 1 คริั�ง โด้ยปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริหิุ้าริอาจเรีิยกปริะชม้ีคณ์ะกริริมีการิบริหิุ้าริ

เป็นกริณ์ีพิเศษัได้� หุ้ากมีีการิริ�องข้อจากกริริมีการิบริิหุ้าริหุ้ริือปริะธานกริริมีการิใหุ้�พิจาริณ์าเริื�องที�จำเป็นต�องหุ้าริือริ่วมีกันหุ้ริือแก�ไข้เป็นการิเริ่งด้่วน 

ในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริมีีการิปริะช้มีริวมีทั�งสิิ�น 13 คริั�ง แลัะริายงานผู้ลัการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อคณ์ะกริริมีการิอย่างน�อยเด้ือนลัะ 1 คริั�ง

บทบาท หน้้าท่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรัรัมการับรัิหารั

(1) พิจาริณ์ากลัั�นกริองงานด้�านนโยบาย ซึ่ึ�งริวมีถืึงแผู้นงาน การิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง งบปริะมีาณ์แลัะแผู้นอัตริากำลััง ริวมีทั�งติด้ตามี

ผู้ลัการิด้ำเนินงานข้องบริิษััทใหุ้�เป็นไปตามีแผู้นงาน แลัะกลัย้ทธ์ตามีที�คณ์ะกริริมีการิกำหุ้นด้ แลัะเป็นไปตามีกฎริะเบียบต่าง ๆ ข้องหุ้น่วยงานที�

เกี�ยวข้�อง

(2) พิจาริณ์าแลัะอน้มีัติการิจัด้ตั�งโคริงการิกองท้นต่าง ๆ ตามีที�คณ์ะกริริมีการิมีอบหุ้มีาย โด้ยในกริณ์ีที�มีีความีจำเป็นเริ่งด้่วน 

เพื�อปริะโยชน์ข้องบริิษััท ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิพัฒนาผู้ลิัตภัณ์ฑ์์มีีอำนาจอน้มัีติแลัะด้ำเนินการิไปก่อน จากนั�นใหุ้�นำเสินอต่อคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ 

เพื�อพิจาริณ์าใหุ้�สิัตยาบัน

หมายเหตุุ :

 (1) นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิบริิหุ้าริเมีื�อวันที� 10 ก้มีภาพันธ์ 2565

 (2) นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิบริิหุ้าริเมีื�อวันที� 25 มีีนาคมี 2564
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(3) พิจาริณ์าแลัะอน้มัีติการิกริะทำแลัะนิติกริริมีใด้ที�ไมี่ใช่เป็นเริื�องธ้ริกิจปกติข้องบริิษััทในวงเงินตามีที�คณ์ะกริริมีการิกำหุ้นด้  

(20 ลั�านบาท)

(4) ทบทวนผู้ลัการิด้ำเนินงานเปริียบเทียบกับงบปริะมีาณ์ที�จัด้ทำท้กเด้ือนก่อนนำเสินอคณ์ะกริริมีการิ

(5) พิจาริณ์าใหุ้�ความีเหุ้็นชอบการิปริับเปลัี�ยนริะบบงาน การิกำหุ้นด้ข้อบเข้ตงาน ตลัอด้จนการิปริับโคริงสิริ�างองค์กริก่อนนำเสินอ

คณ์ะกริริมีการิ

(6) เริื�องอื�น ๆ ตามีที�คณ์ะกริริมีการิมีอบหุ้มีาย

• คณะกรรมการตำรวจสอบ

คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบปริะกอบด้�วยสิมีาชิกจำนวนไมี่น�อยกว่า 3 คน โด้ยสิมีาชิกท้กท่านต�องเป็นกริริมีการิอิสิริะที�มีีค้ณ์สิมีบัติแลัะ

ไมี่มีีลัักษัณ์ะต�องหุ้�ามีตามีที�กฎหุ้มีายที�เกี�ยวข้�องกำหุ้นด้ โด้ยเฉพาะกฎหุ้มีายว่าด้�วยหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์ แลัะได้�ริับแต่งตั�งจาก 

คณ์ะกริริมีการิใหุ้�เป็นกริริมีการิตริวจสิอบ ริวมีทั�งมีีความีริ้�แลัะปริะสิบการิณ์์เพียงพอที�จะสิามีาริถืทำหุ้น�าที�ในฐานะกริริมีการิตริวจสิอบ ทั�งนี�  

ต�องมีกีริริมีการิตริวจสิอบอย่างน�อยหุ้นึ�งคนที�มีีความีร้ิ�แลัะปริะสิบการิณ์์เพียงพอที�จะสิามีาริถืทำหุ้น�าที�ในการิสิอบทานความีน่าเชื�อถืือข้องงบการิเงินได้�

คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบมีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งตามีวาริะข้องการิเป็นกริริมีการิ แลัะเมีื�อคริบวาริะแลั�ว หุ้ากคณ์ะกริริมีการิหุ้ริือ 

ที�ปริะชม้ีผู้้�ถือืหุ้้�นยังไม่ีได้�มีมีีติแตง่ตั�งคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบชด้้ใหุ้ม่ี กใ็หุ้�คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบชด้้เดิ้มีปฏิบัิตหิุ้น�าที�ตอ่ไปจนกว่าคณ์ะกริริมีการิ

หุ้ริือที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นจะได้�แต่งตั�งคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบช้ด้ใหุ้มี่ แทนคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบช้ด้เด้ิมีที�หุ้มีด้วาริะลัง ในการิแต่งตั�งต�องกริะทำ

ภายใน 2 เดื้อนนับแต่วันคริบวาริะข้องคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบช้ด้เดิ้มี กริริมีการิตริวจสิอบซึึ่�งพ�นจากตำแหุ้น่งตามีวาริะอาจได้�รัิบการิแต่งตั�ง 

ใหุ้มี่อีกได้�

ในกริณ์ทีี�ตำแหุ้นง่กริริมีการิตริวจสิอบวา่งลัง เพริาะสิาเหุ้ตอ้ื�น นอกจากถืงึคริาวออกตามีวาริะ แลัะยงัคงเหุ้ลัอืวาริะไมีน่�อยกวา่ 2 เด้อืน 

ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิหุ้รืิอที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นแต่งตั�งบ้คคลัที�มีีค้ณ์สิมีบัติคริบถื�วนเป็นกริริมีการิตริวจสิอบแทนตำแหุ้น่งที�ว่างในการิปริะช้มีคริาวถืัด้ไป 

บ้คคลัซึ่ึ�งเข้�าเป็นกริริมีการิตริวจสิอบแทนด้ังกลั่าว จะอย้่ในตำแหุ้น่งได้�เพียงเท่าวาริะที�เหุ้ลัืออย้่ข้องกริริมีการิตริวจสิอบที�ตนแทน

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบปริะกอบด้�วยสิมีาชิกจำนวน 3 คน ด้ังริายชื�อต่อไปนี�

 1 ด้ริ. โชคชัย อักษัรินันท์ ปริะธานคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ

 2 ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์ กริริมีการิตริวจสิอบ

 3 นายบิน วีริิงกา(1) กริริมีการิตริวจสิอบ 

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที�

หมายเหตุุ :

 (1) นายบนิ วรีิงิกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิตริวจสิอบ เมีื�อวนัที� 21 ธนัวาคมี 2564 ตอ่มีาบริษิัทัได้�แตง่ตั�งนายจม้ีพลั ริมิีสิาคริ ใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่ง 

  กริริมีการิตริวจสิอบ มีีผู้ลัเมีื�อวันที� 31 มีกริาคมี 2565

กริริมีการิตริวจสิอบที�มีีความีริ้�แลัะปริะสิบการิณ์์เพียงพอในการิสิอบทานงบการิเงิน ได้�แก่ ลัำด้ับที� 1 แลัะ 2

คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบต�องปริะช้มีกันอย่างน�อย 3 เด้ือนต่อคริั�ง หุ้ริือมีากกว่านั�นเมีื�อมีีความีจำเป็น โด้ยปริะธานคณ์ะกริริมีการิ 

ตริวจสิอบอาจเรีิยกปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบเป็นกริณ์ีพิเศษัได้� หุ้ากมีีการิริ�องข้อจากกริริมีการิตริวจสิอบ ผู้้�ตริวจสิอบภายใน ผู้้�สิอบบัญ่ชี 

หุ้ริือปริะธานกริริมีการิ ใหุ้�พิจาริณ์าปริะเด้็นปัญ่หุ้าที�จำเป็นต�องหุ้าริือริ่วมีกัน ในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบมีีการิปริะช้มีริวมีทั�งสิิ�น 12 คริั�ง 

แลัะริายงานผู้ลัการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อคณ์ะกริริมีการิอย่างน�อยไตริมีาสิลัะ 1 คริั�ง หุ้ริือริายงานทันทีหุ้ากมีีปริะเด้็นที�สิำคัญ่



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)58
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

บทบาท หน้้าท่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรัรัมการัตุรัวจสอบ

(1) สิอบทานใหุ้�บริิษััทมีีการิริายงานทางการิเงินอย่างถื้กต�องแลัะเพียงพอ 

(2) สิอบทานใหุ้�บริิษััทมีีริะบบควบค้มีภายในแลัะริะบบการิตริวจสิอบภายในที�เหุ้มีาะสิมีแลัะมีีปริะสิิทธิผู้ลั แลัะพิจาริณ์าความีเป็น

อิสิริะข้องหุ้น่วยงานตริวจสิอบภายใน ตลัอด้จนใหุ้�ความีเหุ้็นชอบการิพิจาริณ์าแต่งตั�ง โยกย�าย เลัิกจ�างหุ้ัวหุ้น�าหุ้น่วยงานตริวจสิอบภายใน หุ้รืิอ

หุ้น่วยงานอื�นใด้ที�ริับผู้ิด้ชอบเกี�ยวกับการิตริวจสิอบภายใน

(3) สิอบทานใหุ้�บริิษััทปฏิิบัติตามีกฎหุ้มีายว่าด้�วยหุ้ลัักทรัิพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์ ข้�อกำหุ้นด้ข้องตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์ แลัะกฎหุ้มีายที�

เกี�ยวข้�องกับธ้ริกิจข้องบริิษััท

(4) กำกบัใหุ้�มีีการิสิอบทานริะบบการิควบคม้ีภายใน ริวมีถืงึพจิาริณ์าผู้ลัการิปริะเมีนิความีเพยีงพอตอ่การิปอ้งกนัการิคอริร์ิปัชั�นที�อาจ

เกิด้ข้ึ�น แลัะริายงานคณ์ะกริริมีการิตามีความีเหุ้มีาะสิมี

(5) พิจาริณ์า คัด้เลัือก เสินอแต่งตั�งผู้้�สิอบบัญ่ชีแลัะเสินอค่าตอบแทน ริวมีทั�งเข้�าริ่วมีปริะช้มีกับผู้้�สิอบบัญ่ชีโด้ยไมี่มีีฝ่่าย 

จัด้การิเข้�าริ่วมีปริะช้มีด้�วยอย่างน�อยปีลัะ 1 คริั�ง

(6) พิจาริณ์าริายการิที�เกี�ยวโยงกัน หุ้รืิอริายการิที�อาจมีีความีข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์ใหุ้�เป็นไปตามีกฎหุ้มีายแลัะข้�อกำหุ้นด้ข้อง

ตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์ เพื�อใหุ้�มีั�นใจว่าริายการิด้ังกลั่าวสิมีเหุ้ต้สิมีผู้ลัแลัะเป็นปริะโยชน์สิ้งสิ้ด้ต่อบริิษััท

(7) จัด้ทำริายงานข้องคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบโด้ยเปิด้เผู้ยไว�ในริายงานปริะจำปีข้องบริิษััท ซึึ่�งริายงานดั้งกล่ัาวลังนามีโด้ยปริะธาน

คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ ริายการิด้ังกลั่าวควริปริะกอบด้�วยข้�อมี้ลัด้ังต่อไปนี�

 1) ความีเหุ้็นเกี�ยวกับความีถื้กต�อง คริบถื�วน เชื�อถืือได้�ข้องริายงานทางการิเงิน

 2) ความีเหุ้็นเกี�ยวกับความีเพียงพอข้องริะบบการิควบค้มีภายใน

 3) ความีเห็ุ้นเกี�ยวกับการิปฏิิบัตติามีกฎหุ้มีายว่าด้�วยหุ้ลักัทรัิพย์แลัะตลัาด้หุ้ลักัทรัิพย์ ข้�อกำหุ้นด้ข้องตลัาด้หุ้ลักัทรัิพย์ หุ้รืิอกฎหุ้มีาย 

     ที�เกี�ยวข้�องกับธ้ริกิจข้องบริิษััท

 4) ความีเหุ้็นเกี�ยวกับความีเหุ้มีาะสิมีข้องผู้้�สิอบบัญ่ชี

 5) ความีเหุ้็นเกี�ยวกับริายการิที�อาจมีีความีข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์

 6) จำนวนการิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ แลัะการิเข้�าริ่วมีปริะช้มีข้องกริริมีการิตริวจสิอบแต่ลัะท่าน

 7) ความีเหุ้็นหุ้ริือข้�อสิังเกตโด้ยริวมีที�คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบได้�ริับจากการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ตามีกฎบัตริ

 8) ริายการิอื�นใด้ที�เห็ุ้นว่าผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะผู้้�ลังท้นทั�วไปควริทริาบ ภายใต�ข้อบเข้ตหุ้น�าที�แลัะความีรัิบผิู้ด้ชอบที�ได้�ริับมีอบหุ้มีาย 

     จากคณ์ะกริริมีการิ

(8) ปฏิิบัติการิอื�นใด้ตามีที�คณ์ะกริริมีการิข้องบริิษััทมีอบหุ้มีายด้�วยความีเหุ้็นชอบจากคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ 

• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตำอบแทน

คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนปริะกอบด้�วยกริริมีการิอิสิริะแลัะ/หุ้รืิอกริริมีการิที�ไม่ีเป็นผู้้�บริิหุ้าริที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายจาก

คณ์ะกริริมีการิ จำนวนไมี่น�อยกว่า 3 คน แลัะใหุ้�คณ์ะกริริมีการิแต่งตั�งกริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีาย 1 คน เป็นปริะธานคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะ

กำหุ้นด้ค่าตอบแทน
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สิมีาชิกคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนมีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งคริาวลัะไม่ีเกิน 3 ปี โด้ยใหุ้�สิอด้คลั�องกับวาริะข้อง 

การิเป็นกริริมีการิ แลัะเมืี�อคริบวาริะแลั�ว หุ้ากที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นยังไมี่ได้�มีีมีติแต่งตั�งกริริมีการิใหุ้มี่แทนกริริมีการิที�คริบกำหุ้นด้ออกตามีวาริะ  

ใหุ้�กริริมีการิที�ได้�ริบัมีอบหุ้มีายท่านเด้มิีปฏิบิตัหิุ้น�าที�ตอ่ไป เว�นแต่คณ์ะกริริมีการิจะมีมีีติเปน็อยา่งอื�น ทั�งนี� สิมีาชิกซึ่ึ�งพ�นจากตำแหุ้น่งตามีวาริะอาจ

ได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้มี่อีกก็ได้�

ในกริณ์ีที�มีีเหุ้ต้ใหุ้�สิมีาชิกคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนพ�นจากตำแหุ้น่งโด้ยมีิใช่การิคริบกำหุ้นด้ออกตามีวาริะ แลัะ

ทำใหุ้�มีีสิมีาชิกเหุ้ลืัออย้่น�อยกว่า 3 คน คณ์ะกริริมีการิจะต�องแต่งตั�งกริริมีการิท่านอื�นเป็นกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนท่านใหุ้ม่ี 

เพื�อใหุ้�มีีจำนวนคริบถื�วน อย่างช�าภายใน 3 เด้ือนนับแต่วันที�มีีจำนวนสิมีาชิกไมี่คริบถื�วน

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนปริะกอบด้�วยสิมีาชิกจำนวน 3 คน ด้ังริายชื�อต่อไปนี�

 1 นายสิ้ริพลั ข้วัญ่ใจธัญ่ญ่า ปริะธานคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน

 2 พลัเอกเลัิศริัตน์ ริัตนวานิช กริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน

 3 นายบิน วีริิงกา(1) กริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน 

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที�

หมายเหตุุ :

 (1) นายบิน วีริิงกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน เมีื�อวันที� 21 ธันวาคมี 2564 ต่อมีาบริิษััทได้�แต่งตั�ง 

  นายจ้มีพลั ริิมีสิาคริ ใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน มีีผู้ลัเมีื�อวันที� 31 มีกริาคมี 2565

คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนต�องปริะช้มีกันอย่างน�อยปีลัะ 2 คริั�ง หุ้ริือมีากกว่านั�นเมีื�อมีีความีจำเป็น โด้ยปริะธาน

คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนอาจเริียกปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็นกริณ์ีพิเศษัได้� หุ้ากมีีการิริ�องข้อ 

จากกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนหุ้ริือปริะธานกริริมีการิใหุ้�พิจาริณ์าเริื�องที�จำเป็นต�องหุ้าริือริ่วมีกันหุ้ริือแก�ไข้เป็นการิเริ่งด้่วน ในปี 2564 

คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนมีีการิปริะช้มีริวมีทั�งสิิ�น 6 คริั�ง แลัะริายงานผู้ลัการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อคณ์ะกริริมีการิอย่างน�อยปีลัะ  

1 คริั�ง หุ้ริือริายงานทันทีหุ้ากมีีปริะเด้็นที�สิำคัญ่

บทบาท หน้้าท่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรัรัมการัสรัรัหาและกำหน้ดค่าตุอบแทน้

(1) ด้าน้การัสรัรัหา

 1.1) กำหุ้นด้นโยบาย หุ้ลัักเกณ์ฑ์์ แลัะวิธีการิในการิสิริริหุ้า ตลัอด้จนเปิด้เผู้ยนโยบายแลัะริายลัะเอียด้ข้องกริะบวนการิสิริริหุ้า 

      ในริายงานปริะจำปี 

 1.2) สิริริหุ้า คัด้เลัือก แลัะเสินอผู้้�ที�สิมีควริได้�ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมีการิอิสิริะแทนกริริมีการิที�คริบกำหุ้นด้ออกตามีวาริะหุ้ริือ 

      กริณ์ีอื�น โด้ยจะต�องพิจาริณ์าถืึงความีหุ้ลัากหุ้ลัายทางทักษัะ (Board Skill Matrix) ความีริ้� ปริะสิบการิณ์์ ค้ณ์สิมีบัติเฉพาะ 

      ด้�านที�จำเป็นต่อการิปฏิิบัติหุ้น�าที�แลัะการิด้ำเนินธ้ริกิจข้องบริิษััท แลัะสิอด้คลั�องกับทิศทางแลัะกลัย้ทธ์ในการิด้ำเนินธ้ริกิจ  

      เพื�อใหุ้�คณ์ะกริริมีการิหุ้ริือที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นพิจาริณ์าอน้มีัติแลั�วแต่กริณ์ี

 1.3) สิริริหุ้า คดั้เลัอืก แลัะเสินอผู้้�ที�สิมีควริได้�รัิบการิแตง่ตั�งเปน็กริริมีการิผู้้�จดั้การิ ริวมีถึืงการิใหุ้�ความีเหุ้น็ในการิแตง่ตั�งผู้้�บริหิุ้าริ 

      ริะด้ับสิ้งอื�น ๆ ข้องบริิษััท ซึ่ึ�งหุ้มีายถืึง ริองกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ โด้ยจะต�องพิจาริณ์า 

      ถืึงความีริ้� ปริะสิบการิณ์์ ความีเชี�ยวชาญ่ แลัะปัจจัยด้�านสิภาพแวด้ลั�อมี เช่น แนวโน�มีเศริษัฐกิจ ภาวะอ้ตสิาหุ้กริริมี แลัะ 

      การิแข้่งข้ัน เสินอต่อคณ์ะกริริมีการิเพื�อพิจาริณ์าอน้มีัติ 
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 1.4) พิจาริณ์ากลัั�นกริองแลัะเสินอความีเหุ้น็ตอ่คณ์ะกริริมีการิในการิพจิาริณ์าแตง่ตั�ง โยกย�าย บริริจ ้ถือด้ถือนพนกังานในริะด้บั 

      ผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้งข้องบริิษััท ซึ่ึ�งหุ้มีายถืึง กริริมีการิผู้้�จัด้การิ ริองกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ

(2) ด้าน้การักำหน้ดค่าตุอบแทน้

 2.1) กำหุ้นด้นโยบายแลัะหุ้ลัักเกณ์ฑ์์การิจ่ายค่าตอบแทนกริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับส้ิงข้องบริิษััท ซึ่ึ�งหุ้มีายถืึง กริริมีการิ 

      ผู้้�จัด้การิ ริองกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ตลัอด้จนผู้ลัปริะโยชน์อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้�อง เสินอต่อ 

      คณ์ะกริริมีการิเพื�อพิจาริณ์าอน้มัีติ โด้ยโคริงสิริ�างแลัะอัตริาค่าตอบแทนจะต�องเหุ้มีาะสิมีกับความีรัิบผู้ิด้ชอบแลัะจ้งใจใหุ้� 

      คณ์ะกริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้งนำพาองค์กริใหุ้�ด้ำเนินงานตามีเป้าหุ้มีายทั�งริะยะสิั�นแลัะริะยะยาว

 2.2) ปริะเมีนิผู้ลังานกริริมีการิผู้้�จัด้การิใหุ้�ได้�ริบัผู้ลัตอบแทนที�เหุ้มีาะสิมีกับหุ้น�าที�แลัะความีรัิบผู้ดิ้ชอบ ตลัอด้จนใหุ้�สิอด้คลั�องกับ 

      ผู้ลัปริะกอบการิข้องบริิษััท ทั�งนี� อาจพิจาริณ์าถืึงริะด้ับที�ปฏิิบัติอย้่ในอ้ตสิาหุ้กริริมีเด้ียวกัน เสินอต่อคณ์ะกริริมีการิ 

      เพื�อพิจาริณ์าอน้มีัติ

 2.3) พิจาริณ์ากลัั�นกริองโคริงสิริ�างคา่ตอบแทนแลัะผู้ลัปริะโยชนอ์ื�น ๆ  ข้องพนกังาน เพื�อนำเสินอคณ์ะกริริมีการิพจิาริณ์าอนม้ีตัิ

(3) ด้าน้การัจัดทำแผิน้สืบทอดตุำแหน้่ง

 3.1) จัด้ทำนโยบายแลัะแนวทางการิสิริริหุ้าหุ้ริือพัฒนาบ้คลัากริเพื�อสิืบทอด้ตำแหุ้น่งผู้้�บริิหุ้าริสิ้งสิ้ด้ข้องบริิษััท

 3.2) นำเสินอแผู้นสิืบทอด้ตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิเพื�อใหุ้�คณ์ะกริริมีการิพิจาริณ์า ริวมีทั�งด้้แลัใหุ้�บริิษััทมีีแผู้นการิสิืบทอด้ 

      ตำแหุ้น่ง (Succession plan) สิำหุ้ริับผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้งอื�น ๆ ริวมีถืึงในตำแหุ้น่งที�มีีความีสิำคัญ่ต่อธ้ริกิจข้องบริิษััท ทั�งนี�  

      โด้ยพิจาริณ์าจากบ้คคลัที�มีีความีร้ิ�ความีสิามีาริถืแลัะเหุ้มีาะสิมีในด้�านต่าง ๆ แลัะข้�อกำหุ้นด้กฎหุ้มีายที�เป็นหุ้ลัักการิ 

      เบื�องต�น ข้�อบังคับข้องบริิษััท แลัะหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี แลัะริายงานความีคืบหุ้น�าข้องแผู้นสิืบทอด้ตำแหุ้น่งใหุ้� 

      คณ์ะกริริมีการิริับทริาบอย่างน�อยปีลัะ 1 คริั�ง

• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงปริะกอบด้�วยบ้คคลัที�มีีความีร้ิ� ความีสิามีาริถื แลัะปริะสิบการิณ์์ในสิาข้าต่าง ๆ ที�เป็นปริะโยชน์ 

ต่อการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงด้�านต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้�องกับการิด้ำเนินธ้ริกิจข้องบริิษััท แลัะมีีอย่างน�อย 1 คน มีีความีร้ิ�หุ้รืิอปริะสิบการิณ์์ด้�านบัญ่ชี  

การิเงิน หุ้ริือการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง มีีสิมีาชิกไมี่น�อยกว่า 3 คน โด้ยใหุ้�ปริะกอบด้�วย (1) กริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิอย่างน�อย 

1 คน แลัะใหุ้�คณ์ะกริริมีการิแต่งตั�งกริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีาย 1 คน เป็นปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง (2) กริริมีการิผู้้�จัด้การิ หุ้ริือ

บ้คคลัที�คณ์ะกริริมีการิมีอบหุ้มีายใหุ้�รัิกษัาการิในตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะ (3) ผู้้�บริิหุ้าริส้ิงส้ิด้ข้องฝ่่ายบริิหุ้าริความีเสีิ�ยง โด้ยใหุ้�ทำหุ้น�าที�

เลัข้าน้การิคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงด้�วย นอกจากนั�น คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสีิ�ยงมีีอำนาจในการิแต่งตั�งผู้้�บริิหุ้าริข้องบริิษััทใหุ้�เป็น

สิมีาชิกคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง ตามีความีจำเป็นแลัะเหุ้มีาะสิมีภายใต�นโยบายการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงที�ได้�ริับอน้มีัติจากคณ์ะกริริมีการิ

สิมีาชิกซึึ่�งเป็นกริริมีการิที�ได้�รัิบมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิ ใหุ้�มีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งคริาวลัะไมี่เกิน 3 ปี โด้ยใหุ้�สิอด้คลั�องกับ

วาริะข้องการิเป็นกริริมีการิ แลัะเมืี�อคริบวาริะแลั�ว หุ้ากที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นยังไมี่ได้�มีีมีติแต่งตั�งกริริมีการิใหุ้มี่แทนกริริมีการิที�คริบกำหุ้นด้ออก 

ตามีวาริะ ใหุ้�กริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายท่านเด้ิมีปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อไป เว�นแต่คณ์ะกริริมีการิจะมีีมีติเป็นอย่างอื�น ทั�งนี� สิมีาชิกซึ่ึ�งพ�นจากตำแหุ้น่ง

ตามีวาริะอาจได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้ม่ีอีกก็ได้� สิำหุ้รัิบสิมีาชิกซึ่ึ�งเป็นกริริมีการิผู้้�จัด้การิแลัะสิมีาชิกซึ่ึ�งเป็นผู้้�บริิหุ้าริสิ้งสิ้ด้ข้องฝ่่ายบริิหุ้าริความีเสิี�ยง  

ใหุ้�มีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งตามีวาริะข้องการิเป็นผู้้�บริิหุ้าริในตำแหุ้น่งด้ังกลั่าว
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ในกริณ์ีที�มีีเหุ้ต้ใหุ้�กริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายพ�นจากตำแหุ้น่งโด้ยมีิใช่การิคริบกำหุ้นด้ออกตามีวาริะ คณ์ะกริริมีการิจะต�องแต่งตั�ง

กริริมีการิท่านอื�นเป็นกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงท่านใหุ้มี่ อย่างช�าภายใน 3 เด้ือนนับแต่วันที�มีีจำนวนสิมีาชิกไมี่คริบถื�วน

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงปริะกอบด้�วยสิมีาชิกจำนวน 4 คน ด้ังริายชื�อต่อไปนี�

 1  ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์ ปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง 

 2 นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ กริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง 

 3 นางพัณ์ณ์ริัชต์ บริริพโต กริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง 

 4 ด้ริ. เจริิญ่ชัย เลั็งศิริิวัฒน์ กริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง แลัะเลัข้าน้การิคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที�

คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงต�องปริะช้มีกันอย่างน�อยไตริมีาสิลัะ 1 คริั�ง หุ้รืิอมีากกว่านั�นเมีื�อมีีความีจำเป็น โด้ยปริะธาน 

คณ์ะกริริมีการิบริหิุ้าริความีเสิี�ยงอาจเรีิยกปริะชม้ีคณ์ะกริริมีการิบริหิุ้าริความีเสิี�ยงเป็นกริณี์พเิศษัได้� หุ้ากมีกีาริริ�องข้อจากกริริมีการิบริหิุ้าริความีเสิี�ยง

หุ้ริือปริะธานกริริมีการิใหุ้�พิจาริณ์าปริะเด้็นความีเสิี�ยงที�จำเป็นต�องหุ้าริือริ่วมีกันหุ้ริือแก�ไข้เป็นการิเริ่งด้่วน ในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความี

เสิี�ยงมีกีาริปริะชม้ีริวมีทั�งสิิ�น 6 ครัิ�ง แลัะริายงานผู้ลัการิปฏิบิตัหิุ้น�าที�ตอ่คณ์ะกริริมีการิอยา่งน�อยปลีัะ 2 คริั�ง หุ้รืิอริายงานทนัทหีุ้ากมีปีริะเด้น็ที�สิำคญั่

บทบาท หน้้าท่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรัรัมการับรัิหารัความเส่�ยง

(1) พิจาริณ์าเหุ้็นชอบนโยบายการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงข้องบริิษััท แลัะใหุ้�นำเสินอคณ์ะกริริมีการิเพื�ออน้มีัติ โด้ยคริอบคลั้มีความีเสีิ�ยง

ด้�านกลัย้ทธ์ การิลังท้น การิปฏิิบัติงาน การิเงิน การิปฏิิบัติตามีกฎเกณ์ฑ์์ การิปฏิิบัติต่อสิังคมีแลัะเสิี�ยงแวด้ลั�อมี ความีเสิี�ยงที�เกิด้ข้ึ�นใหุ้มี่  

(Emerging Risk) หุ้ริือความีเสิี�ยงอื�น ๆ ที�มีีนัยสิำคัญ่ต่อการิด้ำเนินงานข้องบริิษััท 

(2) พิจาริณ์าเหุ้็นชอบกลัย้ทธ์ แผู้นงาน แลัะทริัพยากริที�ใช�ในการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงใหุ้�สิอด้คลั�องกับนโยบายการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง 

ข้องบริิษััท โด้ยสิามีาริถืวิเคริาะหุ้์ ปริะเมีิน วัด้ผู้ลั แลัะติด้ตามีกริะบวนการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยงได้�อย่างมีีปริะสิิทธิผู้ลั

(3) พิจาริณ์าอน้มีัตินโยบาย แนวทาง แลัะเคริื�องมีือในการิบริิหุ้าริความีเสีิ�ยงข้องกองท้นแลัะการิปฏิิบัติงาน ใหุ้�มีีปริะสิิทธิภาพ  

เหุ้มีาะสิมีกับลัักษัณ์ะแลัะข้นาด้ความีเสิี�ยงแต่ลัะด้�านข้องธ้ริกริริมีที�บริิษััทด้ำเนินการิ ตลัอด้จนติด้ตามีแลัะจัด้การิปริะเด้็นความีเสิี�ยง

(4) พจิาริณ์าอนมั้ีตกิาริกำหุ้นด้เพด้านความีเสิี�ยง (Risk Limits) ข้องกองทน้ แลัะมีาตริการิในการิด้ำเนินการิกริณี์ที�ไม่ีเป็นไปตามีเพด้าน

ความีเสิี�ยงที�กำหุ้นด้ (Corrective Measures)

(5) ติด้ตามีการิปริะเมีินความีเสิี�ยงใหุ้�อย้่ในกริอบที�กำหุ้นด้ ริวมีทั�งปริะเมีินความีเพียงพอแลัะปริะสิิทธิภาพข้องริะบบการิบริิหุ้าริ 

ความีเสิี�ยง

(6) วิเคริาะหุ้์ผู้ลักริะทบข้องความีเสิี�ยงที�จะเกิด้ข้ึ�นใหุ้มี่ (Emerging Risk) แลัะจัด้ทำแผู้นบริิหุ้าริความีเสิี�ยงริองริับความีเสิี�ยงที�จะเกิด้

ข้ึ�นใหุ้มี่

• คณะกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที�ดี

คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกบัด้แ้ลักจิการิที�ด้มีีสีิมีาชกิจำนวนไมีน่�อยกวา่ 3 คน ปริะกอบด้�วย (1) กริริมีการิอสิิริะหุ้ริอืกริริมีการิที�ไมีเ่ปน็

ผู้้�บริิหุ้าริที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิ หุ้รืิอผู้้�ทริงค้ณ์ว้ฒิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิภายนอกที�ได้�ริับคัด้เลืัอกจากคณ์ะกริริมีการิ แลัะใหุ้� 

คณ์ะกริริมีการิแต่งตั�งบ้คคลัใด้บ้คคลัหุ้นึ�งเป็นปริะธานคณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี แลัะ (2) กริริมีการิผู้้�จัด้การิ หุ้ริือบ้คคลัที� 

คณ์ะกริริมีการิมีอบหุ้มีายใหุ้�ริักษัาการิในตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิ
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สิมีาชิกซึึ่�งเป็นกริริมีการิที�ได้�รัิบมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิ ใหุ้�มีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งคริาวลัะไมี่เกิน 3 ปี โด้ยใหุ้�สิอด้คลั�องกับ

วาริะข้องการิเป็นกริริมีการิ แลัะเมีื�อคริบวาริะแลั�ว หุ้ากที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นยังไม่ีได้�มีีมีติแต่งตั�งกริริมีการิใหุ้ม่ีแทนกริริมีการิที�คริบกำหุ้นด้ออกตามี

วาริะ ใหุ้�กริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายท่านเด้ิมีปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อไป เว�นแต่คณ์ะกริริมีการิจะมีีมีติเป็นอย่างอื�น ทั�งนี� สิมีาชิกซึ่ึ�งพ�นจากตำแหุ้น่งตามี

วาริะอาจได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้มี่อีกก็ได้� 

สิมีาชิกซึ่ึ�งเป็นผู้้�ทริงค้ณ์ว้ฒิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิภายนอก ใหุ้�มีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งคริาวลัะไมี่เกิน 3 ปี ทั�งนี� สิมีาชิก 

ซึ่ึ�งพ�นจากตำแหุ้น่งตามีวาริะอาจได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้มี่อีกก็ได้� 

สิมีาชิกซึ่ึ�งเป็นกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ใหุ้�มีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งตามีวาริะข้องการิเป็นผู้้�บริิหุ้าริในตำแหุ้น่งด้ังกลั่าว

ในกริณ์ทีี�มีีเหุ้ตใ้หุ้�สิมีาชิกคณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้แ้ลักิจการิที�ด้พี�นจากตำแหุ้น่งโด้ยมีใิชก่าริคริบกำหุ้นด้ออกตามีวาริะ แลัะทำใหุ้�

มีสีิมีาชกิเหุ้ลัอือย้น่�อยกวา่ 3 คน คณ์ะกริริมีการิจะต�องแตง่ตั�งกริริมีการิทา่นอื�นเปน็กริริมีการิด้�านการิกำกบัด้แ้ลักจิการิที�ด้ทีา่นใหุ้มีเ่พื�อใหุ้�มีจีำนวน

คริบถื�วน อย่างช�าภายใน 3 เด้ือนนับแต่วันที�มีีจำนวนสิมีาชิกไมี่คริบถื�วน

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีปริะกอบด้�วยสิมีาชิกจำนวน 4 คน ด้ังริายชื�อต่อไปนี�

 1 นายจักริกฤศฏิิ� พาริาพันธก้ลั ปริะธานคณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี

 2 นายสิด้าว้ธ เตชะอ้บลั กริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี

 3 นายสิ้ริพลั ข้วัญ่ใจธัญ่ญ่า กริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี 

 4 นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ กริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที�

คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีต�องปริะช้มีกันอย่างน�อยปีลัะ 1 ครัิ�ง หุ้ริือมีากกว่านั�นเมีื�อมีีความีจำเป็น โด้ยปริะธาน 

คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีอาจเริียกปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีเป็นกริณ์ีพิเศษัได้� หุ้ากมีีการิริ�องข้อจาก

กริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีหุ้ริือปริะธานกริริมีการิใหุ้�พิจาริณ์าเริื�องที�จำเป็นต�องหุ้าริือริ่วมีกันหุ้ริือแก�ไข้เป็นการิเริ่งด้่วน ในปี 2564  

คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีมีีการิปริะช้มีริวมีทั�งสิิ�น 3 คริั�ง แลัะริายงานผู้ลัการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ต่อคณ์ะกริริมีการิอย่างน�อยปีลัะ 1 คริั�ง 

หุ้ริือริายงานทันทีหุ้ากมีีปริะเด้็นที�สิำคัญ่

บทบาท หน้้าท่� และความรัับผิิดชอบของคณะกรัรัมการัด้าน้การักำกับดูแลกิจการัท่�ด่

(1) กำหุ้นด้ข้อบเข้ตแลัะนโยบายการิปฏิิบัติงานด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีข้องบริิษััทแลัะนำเสินอต่อคณ์ะกริริมีการิ 

(2) ใหุ้�คำแนะนำ แลัะด้้แลัใหุ้�การิปฏิิบัติงานข้องคณ์ะกริริมีการิ แลัะคณ์ะอน้กริริมีการิเป็นไปตามีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ข้ององค์กริการิกำกับ

ด้้แลัที�เกี�ยวข้�อง

(3) กำกับด้้แลัใหุ้�ฝ่่ายจัด้การิด้ำเนินงานใหุ้�เป็นไปตามีหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีตามีเกณ์ฑ์์ข้ององค์กริการิกำกับด้้แลัที�เกี�ยวข้�อง 

(4) วิเคริาะหุ้์ ทบทวน แลัะจัด้ทำแผู้นปริับปริ้ง ริะบบการิบริิหุ้าริจัด้การิที�เป็นอย้่ในปัจจ้บันเพื�อพิจาริณ์าปริับปริ้งใหุ้�เป็นไปตามีหุ้ลััก

การิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีตามีเกณ์ฑ์์ข้ององค์กริการิกำกับด้้แลัที�เกี�ยวข้�อง

(5) ตริวจสิอบแลัะติด้ตามีใหุ้�หุ้น่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้�องปฏิิบัติตามีแนวทางการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีข้องบริิษััท

(6) ปลั้กฝ่งัวฒันธริริมีใหุ้�พนกังานทั�วทั�งองคก์ริมีีจติสิำนกึในเริื�องการิกำกบัด้้แลักิจการิที�ด้มีีคีวามีเข้�าใจในเริื�องด้งักลัา่ว แลัะใหุ้�ความี

ริ่วมีมีือริ่วมีใจในการิเสิริิมีสิริ�างใหุ้�บริิษััทมีีการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีอย่างต่อเนื�อง
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(7) ศกึษัาพฒันาแลัะทบทวนแนวทางปฏิบิตัดิ้�านการิกำกบัด้แ้ลัที�ด้ขี้องบริษิัทั โด้ยเปริยีบเทยีบกบัแนวปฏิบิตัขิ้องบริษิัทัชั�นนำในริะด้บั

สิากลั ริวมีทั�งโคริงสิริ�าง หุ้น�าที� ความีริับผิู้ด้ชอบ ตลัอด้จนพิจาริณ์าทบทวนแลัะเสินอแนะหุ้ากมีีการิเปลัี�ยนแปลังใด้ ๆ เกี�ยวกับกฎบัตริข้อง 

คณ์ะกริริมีการิ แลัะคณ์ะกริริมีการิชด้้ย่อย เพื�อเสินอต่อคณ์ะกริริมีการิ ใหุ้�มีกีาริพิจาริณ์าปรัิบปริง้อย่างต่อเนื�อง เพื�อนำมีาปริะยก้ต์ใช�ในการิปรัิบปริง้

ริะบบการิกำกับด้้แลักิจการิข้องบริิษััทใหุ้�ด้ียิ�งข้ึ�นต่อไป

• คณะจัดการ

คณ์ะจัด้การิปริะกอบด้�วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ เป็นปริะธานคณ์ะจัด้การิ แลัะผู้้�บริิหุ้าริที�กริริมีการิผู้้�จัด้การิเหุ้็นสิมีควริ มีีหุ้น�าที�แลัะ 

ความีรัิบผิู้ด้ชอบในการิติด้ตามีด้้แลัใหุ้�มีีการินำกลัย้ทธ์แลัะแผู้นการิด้ำเนินงานปริะจำปีไปปฏิิบัติ แลัะริายงานใหุ้�คณ์ะกริริมีการิทริาบถึืงความี 

คืบหุ้น�าการิปฏิิบัติตามีแผู้นการิด้ำเนินงานปริะจำปี แลัะทบทวนแผู้นการิปฏิิบัติซึ่ึ�งอาจมีีการิปริับเปลัี�ยนตามีสิภาวการิณ์์ที�อาจเปลัี�ยนแปลังไป

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 คณ์ะจัด้การิปริะกอบด้�วยสิมีาชิกจำนวน 9 คน ด้ังริายชื�อต่อไปนี�

 1 นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์  ปริะธาน 
  กริริมีการิผู้้�จัด้การิ

 2 นางพัณ์ณ์ริัชต์ บริริพโต  สิมีาชิก 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ สิายบริิหุ้าริกองท้น

 3 นายชาคริิต พืชพันธ์  สิมีาชิก 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ สิายบริิหุ้าริกองท้น

 4 นายปริะสิิทธิ� พริปฏิิมีากริ  สิมีาชิก 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ สิายการิตลัาด้กองท้นสิำริองเลัี�ยงชีพ

 5 นายกิตติคมี สิ้ทธิวงศ์  สิมีาชิก 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ฝ่่ายลั้กค�าสิถืาบัน

 6 นางสิาวนริิศริา อมีาตยก้ลั  สิมีาชิก 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายวางแผู้นการิลังท้นสิ่วนบ้คคลั

 7 นายเจริิญ่ชัย เลั็งศิริิวัฒน์  สิมีาชิก 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายบริิหุ้าริความีเสิี�ยง

 8 นายอน้พงษั์ จันทริ์จิเริศริัศมีี  สิมีาชิก 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายบัญ่ชีแลัะการิเงินบริิษััท

 9 นายกฤษัฎา ฉัตริบริริยง  สิมีาชิกสิมีทบ 
  ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในแลัะเทคโนโลัยีสิาริสินเทศ

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที�

สิมีาชิกสิมีทบ ลัำด้ับที� 9 มีีหุ้น�าที�ใหุ้�คำปริึกษัาแลัะความีเหุ้็นในปริะเด้็นที�เกี�ยวข้�องกับนโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิแลัะการิพัฒนา 

เพื�อความียั�งยืน โด้ยไม่ีมีีอำนาจในการิพิจาริณ์าในเริื�องที�เป็นการิบริิหุ้าริจัด้การิงานทั�วไปข้องบริิษััทหุ้รืิอในเรืิ�องอื�นใด้ที�อาจส่ิงผู้ลักริะทบต่อริะบบ

การิควบค้มีภายในข้องบริิษััท ทั�งนี� เพื�อธำริงไว�ซึ่ึ�งความีเป็นอิสิริะข้องหุ้ัวหุ้น�างานตริวจสิอบภายในแลัะหุ้ัวหุ้น�างานกำกับด้้แลัการิปฏิิบัติงาน 
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	 7.4	ข�อมูลผูู้�บริหุ้าร

7.4.1	 รายช้ื�อและติำาแหุ้น่งของผูู้�บริหุ้าร	

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 ผู้้�บริิหุ้าริข้องบริิษััทมีีด้ังต่อไปนี�

  1 นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์(1) กริริมีการิผู้้�จัด้การิ

 2 นางพัณ์ณ์ริัชต์ บริริพโต ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ สิายบริิหุ้าริกองท้น

 3 นายชาคริิต พืชพันธ์ ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ สิายบริิหุ้าริกองท้น

 4 นายปริะสิิทธิ� พริปฏิิมีากริ ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ สิายการิตลัาด้กองท้นสิำริองเลัี�ยงชีพ

 5 นายกิตติคมี สิ้ทธิวงศ์(2) ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ฝ่่ายลั้กค�าสิถืาบัน

 6 นายอน้พงษั์ จันทริ์จิเริศริัศมีี ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายบัญ่ชีแลัะการิเงินบริิษััท 
   ในฐานะผู้้�ด้ำริงตำแหุ้น่งริะด้ับบริิหุ้าริในสิายงานบัญ่ชีหุ้ริือการิเงิน

ตำำาแหน่งรายช่�อลำาดับที�

หมายเหตุุ :

 (1) นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ ริองกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิในวันที� 23 ก้มีภาพันธ์ 2564

 (2) นายกิตติคมี สิ้ทธิวงศ์ ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายลั้กค�าสิถืาบัน ด้ำริงตำแหุ้น่งผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ฝ่่ายลั้กค�าสิถืาบัน ในวันที� 1  

  มีีนาคมี 2564

7.4.2	 นโยบายการจ่ายค่าติอบแที่นผูู้�บริหุ้าร 

บริิษััทมีีนโยบายในการิจ่ายค่าตอบแทนผู้้�บริิหุ้าริโด้ยเชื�อมีโยงกับผู้ลัการิด้ำเนินงานข้องบริิษััท ทั�งในริะยะสัิ�นแลัะริะยะยาว แลัะผู้ลั 

การิด้ำเนินงานข้องผู้้�บริิหุ้าริแต่ลัะท่าน ผู้่านตัวชี�วัด้ (Key Performance Indicator) ที�กำหุ้นด้ใน Balanced Scorecard 4 ด้�าน ได้�แก่ มี้มีมีอง

ด้�านการิเงิน (Financial Perspective) มี้มีมีองด้�านลั้กค�า (Customer Perspective) มี้มีมีองด้�านกริะบวนการิภายใน (Internal Process  

Perspective) แลัะมี้มีมีองด้�านการิเริียนริ้�แลัะการิพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เช่น กำไริสิ้ทธิจากการิด้ำเนินงาน การิเติบโต 

ข้องริายได้� ความีพึงพอใจข้องลั้กค�า การิปฏิิบัติตามีกฎริะเบียบ เป็นต�น โด้ยคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนจะเป็นผู้้�พิจาริณ์าแลัะ

นำเสินอค่าตอบแทนข้องผู้้�บริิหุ้าริ ซึ่ึ�งหุ้มีายถืึง กริริมีการิผู้้�จัด้การิ ริองกริริมีการิผู้้�จัด้การิ แลัะผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ตลัอด้จนผู้ลัปริะโยชน์

อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้�อง เสินอต่อคณ์ะกริริมีการิเพื�อพิจาริณ์าอน้มีัติ โด้ยค่าตอบแทนจะต�องเหุ้มีาะสิมีกับความีริับผู้ิด้ชอบ สิอด้คลั�องกับผู้ลัปริะกอบการิ

ข้องบริิษััท แลัะจ้งใจใหุ้�ผู้้�บริิหุ้ารินำพาองค์กริใหุ้�ด้ำเนินงานตามีเป้าหุ้มีายทั�งริะยะสิั�นแลัะริะยะยาว

7.4.3	 ค่าติอบแที่นรวมของผูู้�บริหุ้าร	

ในปี 2564 มีีการิจ่ายค่าตอบแทนผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิข้ึ�นไป ริวมี 5 คน ปริะกอบด้�วย

(1) ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน : ในปี 2564 ผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิข้ึ�นไป ริวมี 5 คน ได้�ริับค่าตอบแทนในริ้ปข้อง

เงินเด้ือนแลัะโบนัสิ ริวมีทั�งสิิ�น 32.15 ลั�านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื�น : ในปี 2564 ผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิข้ึ�นไป ริวมี 5 คน ได้�ริับเงินสิมีทบกองท้นสิำริองเลัี�ยง

ชีพในสิ่วนข้องบริิษััท ริวมีทั�งสิิ�น 1.66 ลั�านบาท นอกจากนี� ยังได้�ริับผู้ลัปริะโยชน์อื�น ๆ ตามีริะเบียบเริื�องสิวัสิด้ิการิข้องบริิษััทเช่นเด้ียวกับพนักงาน 

เช่น ปริะกันชีวิต ปริะกันสิ้ข้ภาพ การิตริวจสิ้ข้ภาพปริะจำปี การิฉีด้วัคซึ่ีนป้องกันโริคติด้ต่อ สิวัสิด้ิการิด้�านทันตกริริมีแลัะสิายตา เป็นต�น
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 7.5	ข�อมูลเก่�ยวกับพนักงาน

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 บริิษััทมีีพนักงานทั�งสิิ�น 309 คน ปริะกอบด้�วย กริริมีการิผู้้�จัด้การิ จำนวน 1 คน สิังกัด้กริริมีการิผู้้�จัด้การิ 

จำนวน 1 คน สิายบริิหุ้าริกองท้น จำนวน 50 คน สิายการิข้ายแลัะการิตลัาด้ จำนวน 137 คน สิายกลัย้ทธ์องค์กริ จำนวน 4 คน สิายปฏิิบัติการิ

ลังท้น จำนวน 80 คน ฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในแลัะเทคโนโลัยีสิาริสินเทศ จำนวน 5 คน ฝ่่ายกำกับด้้แลัการิปฏิิบัติงาน จำนวน 4 คน  

ฝ่่ายบริิหุ้าริความีเสิี�ยง จำนวน 5 คน ฝ่่ายบริิหุ้าริทริัพยากริบ้คคลัแลัะบริิหุ้าริทั�วไป จำนวน 15 คน ฝ่่ายบัญ่ชีแลัะการิเงินบริิษััท จำนวน 5 คน แลัะ

ฝ่่ายวางแผู้นกลัย้ทธ์ จำนวน 2 คน

ผู้ลตำอบแทนรวมของพนักงาน

บริิษััทได้�ปฏิิบัติตามีพริะริาชบัญ่ญั่ติค้�มีคริองแริงงานในการิรัิบสิมีัคริแลัะจ�างงานโด้ยเคริ่งครัิด้ท้กปริะการิ โด้ยกำหุ้นด้อัตริาค่าจ�าง 

ไมี่ต�ำกว่าค่าจ�างแริงงานข้ั�นต�ำตามีกฎหุ้มีายกำหุ้นด้ ซึึ่�งอัตริาค่าจ�างข้องบริษิัทัมิีได้�กำหุ้นด้ไว�ตายตัวแต่มีกีาริปรัิบข้ึ�นตามีผู้ลังานข้องพนักงานในแต่ลัะปี

สิำหุ้ริับในปี 2564 บริิษััทจ่ายค่าตอบแทนข้องพนักงาน (ริวมีผู้้�บริิหุ้าริท้กคน) ริวมีทั�งสิิ�น 416.29 ลั�านบาท (ในริ้ปข้องเงินเด้ือน โบนัสิ 

แลัะเงินสิบทบกองท้นสิำริองเลัี�ยงชีพ) นอกจากนี� บริิษััทยังได้�มีีการิใหุ้�สิวัสิด้ิการิเพิ�มีเติมีในหุ้ลัากหุ้ลัายริ้ปแบบ ด้ังนี�

1) เงินพิเศษัที�ผู้้กกับผู้ลังาน เช่น โบนัสิจากการิทำงานที�ได้�เกินเป้าหุ้มีาย ริางวัลัโคริงการิพนักงานเกียริติยศด้ีเด้่น ค่าคอมีมีิชชั�น 

   ตามีสิัด้สิ่วนการิข้าย เป็นต�น

2) เงินพิเศษัที�เกี�ยวกับลัักษัณ์ะงาน เช่น ค่าทำงานในวันหุ้ย้ด้ เบี�ยข้ยัน เป็นต�น

3) ผู้ลัปริะโยชน์อื�น ๆ เช่น ค่าเด้ินทางปฏิิบัติงานนอกสิถืานที�ทั�งในแลัะต่างปริะเทศ ริวมีถืึงค่าทำงานลั่วงเวลัา เป็นต�น

ทั�งนี� อัตริาค่าจ�างข้องพนักงานแต่ลัะคนอาจแตกต่างกันตามีผู้ลัการิปฏิิบัติงานข้องแต่ลัะบ้คคลั โด้ยไมี่พิจาริณ์าถืึงความีแตกต่างทาง

ด้�านเชื�อชาติ สิีผู้ิว ศาสินา เพศสิภาพ อาย้ สิัญ่ชาติ สิิทธิความีเป็นพลัเมีือง ความีนิยมีทางเพศ ความีพิการิ หุ้ริือถืิ�นกำเนิด้

นอกจากนี� บริิษััทยงัได้�มีีการิปริบัปร้ิงสิวัสิดิ้การิแลัะความีปลัอด้ภยัแก่พนกังานริวมีถึืงคริอบครัิวข้องพนักงานอย่างสิมี�ำเสิมีอ นอกเหุ้นอื

จากที�กฎหุ้มีายริะบ้ไว� เพื�อใหุ้�พนักงานมีีค้ณ์ภาพชีวิตที�ด้ีท่ามีกลัางสิภาวะเศริษัฐกิจที�มีีการิเปลัี�ยนอย้่ตลัอด้เวลัา โด้ยสิวัสิด้ิการิแลัะผู้ลัปริะโยชน์ 

ข้องพนักงานที�จับต�องได้� ณ์ ปัจจ้บัน มีีด้ังต่อไปนี�

1) กองท้นสิำริองเลัี�ยงชีพ 

2) ปริะกันชีวิต ปริะกันอ้บัติเหุ้ต้  แลัะปริะกันสิ้ข้ภาพ (มีีจัด้ปริะกันสิ้ข้ภาพใหุ้�แก่ค้่สิมีริสิแลัะบ้ตริด้�วย)

3) การิฉีด้วัคซึ่ีนเพื�อป้องกันโริคติด้ต่อ

4) การิตริวจสิ้ข้ภาพปริะจำปีข้องพนักงาน

5) สิวัสิด้ิการิด้�านทันตกริริมีแลัะสิายตาข้องพนักงาน

6)   เงินสินับสิน้นการิศึกษัาใหุ้�แก่บ้ตริพนักงาน

7)   โคริงการิพนักงานเกียริติยศอาย้งาน

8)   การิสิัมีมีนาพนักงานปริะจำปี

9)   การิจัด้งานสิังสิริริค์ปีใหุ้มี่ปริะจำปี

10) การิจัด้กิจกริริมีสิ่งเสิริิมีใหุ้�พนักงานมีีความีคิด้ริิเริิ�มีแลัะมีีสิ่วนริ่วมีในการิบริิหุ้าริแลัะพัฒนาองค์กริ
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11) การิจัด้กิจกริริมีสิ่งเสิริิมีสิ้ข้ภาพพนักงาน โด้ยจัด้ใหุ้�มีีหุ้�องออกกำลัังกายแลัะสินับสิน้นการิออกกำลัังกายในร้ิปแบบต่าง ๆ  

   ทั�งในที�ทำงานแลัะภายนอกสิถืานที�ทำงาน เช่น ชมีริมีฟ้ตบอลั ชมีริมีโยคะ ชมีริมีปิงปอง แลัะชมีริมีแบด้มีินตัน

อนึ�ง บริิษััทไมี่มีีนโยบายลัด้จำนวนพนักงานหุ้ริือลัด้ผู้ลัตอบแทนพนักงานในช่วงที�เกิด้สิถืานการิณ์์ริะบาด้ข้องโริคโควิด้-19 

การพัฒนาบุคลากร

บริิษััทใหุ้�ความีสิำคัญ่ต่อการิพัฒนาศักยภาพข้องบ้คลัากริ จึงมีีการิกำหุ้นด้แผู้นการิพัฒนาพนักงานใหุ้�สิอด้คลั�องกับ วิสิัยทัศน์ ภาริกิจ 

แลัะคา่นยิมีข้องบริษิัทั โด้ยเน�นการิพฒันาพนกังานใหุ้�มีคีวามีเปน็มีอือาชพีเทยีบเทา่มีาตริฐานสิากลั สิง่เสิริมิีใหุ้�พนกังานได้�เข้�าริบัการิอบริมีสิมัีมีนา 

โด้ยเชญิ่วิทยากริที�มีคีวามีร้ิ�ความีสิามีาริถื มีาใหุ้�ความีร้ิ� ริวมีทั�งใหุ้�พนกังานเข้�าริบัการิอบริมีกับสิถืาบนัภายนอกที�มีคีวามีเชี�ยวชาญ่ทั�งภายในปริะเทศ

แลัะต่างปริะเทศ นอกจากนี�บริิษััทยังใหุ้�ความีสิำคัญ่ในการิใหุ้�พนักงานปฏิบัิตติามีหุ้ลักัการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ ีแลัะจริริยาบริริณ์ในการิด้ำเนินธร้ิกิจ

ในปี 2564 บริิษััทได้�จัด้ฝ่ึกอบริมีใหุ้�แก่พนักงานริวมีทั�งสิิ�น 24 หุ้ลัักสิ้ตริ ตามีแผู้นการิพัฒนาพนักงาน หุ้ริือคิด้เป็นจำนวนชั�วโมีงอบริมี

ริวมีทั�งหุ้มีด้ 13,466.51 ชั�วโมีง ซึ่ึ�งปริะกอบด้�วย การิฝ่ึกอบริมีภายในบริิษััทจำนวนทั�งสิิ�น 5 หุ้ลัักสิ้ตริ แลัะหุ้ลัักสิ้ตริอบริมีภายนอกจำนวนทั�งสิิ�น 19 

หุ้ลัักสิ้ตริ คิด้เป็นค่าใช�จ่ายริวมีทั�งสิิ�นปริะมีาณ์ 1.36 ลั�านบาท โด้ยมีีพนักงานเข้�าริ่วมีการิอบริมีทั�งหุ้มีด้ 302 คน ซึ่ึ�งในจำนวนนี�พนักงานหุ้ลัายคน

ได้�ริับการิอบริมีมีากกว่าหุ้นึ�งหุ้ลัักสิ้ตริ เมีื�อคิด้คำนวณ์เป็นจำนวนวันอบริมีต่อพนักงานเฉลีั�ยเท่ากับ 6.23 วันต่อคนต่อปี โด้ยบริิษััทได้�ด้ำเนินการิ 

เกี�ยวกับการิพัฒนาพนักงาน ด้ังนี� 

1. จัด้ใหุ้�มีีหุ้ลัักสิ้ตริการิฝ่ึกอบริมีมีาตริฐานข้องบริิษััท โด้ยเน�นความีริ้�ด้�าน  
 Management Skills, Business Conceptual Skills แลัะTechnical  
 Skills

3. จัด้ใหุ้�มีีการิอบริมีหุ้ัวข้�อ พริะริาชบัญ่ญ่ัติค้�มีคริองข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั  
 พ.ศ.2562

2. จัด้ใหุ้�มีีการิอบริมีหุ้ัวข้�อ การิสิริ�างความีตริะหุ้นักด้�านความีมีั�นคง 
 ปลัอด้ภัย (Security Awareness Training)

4. จัด้ใหุ้�มีีการิอบริมีหัุ้วข้�อ กฎหุ้มีาย นโยบายบริิษััท กฎริะเบียบ แลัะ 
 จริริยาบริริณ์ที�เกี�ยวข้�องกับการิปฏิิบัติงาน

พนักงานท้กริะด้ับ

พนักงานท้กริะด้ับ

พนักงานท้กริะด้ับ

พนักงานท้กริะด้ับ

43.58

3

4

2

เพื�อเพิ�มีศักยภาพ
พนักงานในความีร้ิ�
ด้� า นก า ริ จั ด้ก า ริ 
การิทำงานเป็นทีมี 
แลัะทกัษัะที�เกี�ยวข้�อง 
กับการิปฏิิบัติงาน

เพื�อใหุ้�พนักงานมีี
ความีร้ิ� ความีเข้�าใจ 
แลัะปฏิิบัติงานได้�
ถื้ ก ต� อ ง  ต า มี
กฎหุ้มีาย

เพื�อใหุ้�พนักงานมีี
ความีร้ิ� ความีเข้�าใจ 
แลัะปฏิิบัติงานได้�
อย่างมีั�นคงปลัอด้ภยั

เพื�อใหุ้�พนักงานมีี
ความีร้ิ� ความีเข้�าใจ 
แลัะปฏิิบัติงานได้�
ถ้ืกต�อง ตามีกฎ 
ริะเบียบ ปริะกาศ
ข้องทางการิ

เป้าหมาย 
การจัด 

หลักสูตำร

จำานวนชั�วโมงการ
ฝึึกอบรมเฉลี�ย
ทั�งหมดตำ่อคน

กลุ่มพนักงาน 
เป้าหมายหลักสูตำร
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อนึ�ง นอกจากที�บริิษััทได้�สิ่งเสิริิมีใหุ้�พนักงานเข้�าริับการิฝ่ึกอบริมีตามีหุ้ลัักสิ้ตริต่าง ๆ เหุ้ลั่านี�เพื�อพัฒนาตนเองแลั�วพนักงานยังใช�เป็น

ความีริ้�ในการิเข้�าริับการิทด้สิอบแลัะข้อใบอน้ญ่าตที�เกี�ยวข้�องกับการิปฏิิบัติงานด้�วย

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน

บริษิัทัจัด้ใหุ้�มีีการิตริวจสิข้้ภาพปริะจำปีแก่พนักงาน ทั�งที�ปริะจำสิำนักงานใหุ้ญ่่ แลัะปริะจำที�สิำนักงานสิาข้าต่าง ๆ  โด้ยจัด้ใหุ้�มีโีปริแกริมี

การิตริวจสิ้ข้ภาพที�หุ้ลัากหุ้ลัายแลัะเหุ้มีาะสิมีตามีช่วงอาย้ข้องพนักงาน ซึ่ึ�งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอาย้ ได้�แก่ ช่วงพนักงานอาย้ ต�ำกว่า 35 ปี แลัะ 

ชว่งพนักงานอาย ้35 ปขี้ึ�นไป พนักงานสิามีาริถืเลัอืกตริวจสิข้้ภาพกบัแพทยผ์ู้้�เชี�ยวชาญ่ ณ์ โริงพยาบาลัชั�นนำต่าง ๆ  ที�ได้�มีาตริฐานสิากลั ในจงัหุ้วดั้

ที�ตั�งข้องสิำนักงานที�พนักงานปฏิิบัติงานอย้่ นอกจากนี� บริิษััทยังจัด้ใหุ้�มีีการิปริะกันส้ิข้ภาพกล่้ัมีแบบริายปีเพื�อใหุ้�การิค้�มีคริองด้้แลัริักษัาพยาบาลั 

ใหุ้�แกพ่นกังานในยามีเจบ็ปว่ยตลัอด้ริะยะเวลัาการิทำงานใหุ้�แกบ่ริษิัทั จดั้ใหุ้�มีหีุ้�องพยาบาลัในสิถืานปริะกอบการิเพื�อพกัชั�วคริาวกริณ์มีีกีาริเจบ็ปว่ย

เลั็กน�อย แลัะยังมีีการิปรัิบปริ้งสิวัสิดิ้การิใหุ้�เหุ้มีาะสิมีกับสิถืานการิณ์์ปัจจ้บันด้�วย อาทิ การิจัด้ใหุ้�มีีการิฉีด้วัคซีึ่นป้องกันโริคติด้ต่อเพิ�มีเติมีในช่วง 

ที�มีีความีสิ้่มีเสิี�ยงต่อการิริะบาด้ข้องโริค เป็นต�น

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

5. เพิ�มีโอกาสิในการิเรีิยนร้ิ�แลัะเพิ�มีศักยภาพข้องพนักงาน โด้ยบริิษััท 
 ได้�ใหุ้�การิสินับสิน้นท้นการิศึกษัาหุ้ลัักสิ้ตริต่างๆ ด้ังนี�

 5.1 หุ้ลัักสิ้ตริ Chartered Financial Analyst  (CFA)

 5.2 หุ้ลักัส้ิตริ Certified Investment and Securities Analyst  (CISA)

 5.3 หุ้ลัักสิ้ตริ Financial Risk Manager (FRM)

 5.4 หุ้ลัักสิ้ตริ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

 5.5 หุ้ลัักสิ้ตริ Certified Financial Planner (CFP)

 5.6 หุ้ลัักสิ้ตริ Certified Internal Auditor (CIA)

 5.7  หุ้ลัักสิ้ตริอื�น ๆ ที�บริิษััทพิจาริณ์าเหุ้็นว่าเป็นปริะโยชน์ต่อการิ 
   ปฏิิบัติงาน

พนักงานที�ต�องใช�
ค ว า มี ร้ิ�  ใ น ก า ริ
ป ฏิิ บั ติ ง า น ต า มี
ต ำ แ หุ้ น่ ง หุ้ น� า ที� 
(พิจาริณ์าใหุ้�ท้นริาย
บ้คคลั ตามีหุ้น�าที�
แลัะตำแหุ้น่ง)

มีีพนักงานยื�นความี
จำนงข้อริับแลัะได้�
ริับท้นจำนวน 6 ริาย

เพื�อใหุ้�พนักงานมีี
ความีริ้� แลัะได้�ริบัใบ
อ น้ ญ่ า ต ใ น ก า ริ
ปริะกอบวิ ช า ชีพ 
ตามีตำแหุ้น่งหุ้น�าที�
ที�ได้�ริับมีอบหุ้มีาย

เป้าหมาย 
การจัด 

หลักสูตำร

จำานวนชั�วโมงการ
ฝึึกอบรมเฉลี�ย
ทั�งหมดตำ่อคน

กลุ่มพนักงาน 
เป้าหมายหลักสูตำร

ลัาป่วย (ริ�อยลัะ)* 51.08 67.34 76.30

ลัาหุ้ย้ด้จากการิบาด้เจ็บแลัะเจ็บป่วยจากการิทำงาน (ริ�อยลัะ) - - -

อื�น ๆ (ริ�อยลัะ)*  48.92 32.66 23.70

จำนวนวันลัาป่วยเฉลัี�ยต่อพนักงาน (วัน) 1.07 3.82 4.62

จำนวนผู้้�เสิียชีวิตจากอ้บัติเหุ้ต้ที�เกี�ยวข้�องกับการิทำงาน (ริาย) - - -

25632564สัดส่วนการลาของพนักงานแบ่งตำามประเภท* 2562

หมายเหตุุ : *คำนวณ์จากจำนวนการิลัาริวมีข้องพนักงานข้องแต่ลัะปี (ริวมี เข้�า-ออก ริะหุ้ว่างปี)
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

 7.6	ข�อมูลส่ำาคัญอื�น	ๆ

7.6.1	 ผูู้�รับผิู้ดูช้อบในการควบค้มดููแลการที่ำาบัญช้่	 เลขาน้การบริษััที่	 หัุ้วหุ้น�างานติรวจส่อบภายใน	และ
หุ้ัวหุ้น�างานกำากับดููแลการปฏิิบัติิงาน

• ผูู้้รับผู้ิดชอบในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี

บริิษััทได้�มีอบหุ้มีายใหุ้�นางสิาวพริพิมีลั จิริฐิติวงศ์ ผู้้�ช่วยผู้้�อำนวยการิอาว้โสิ  เป็นผู้้�ริับผู้ิด้ชอบในการิควบค้มีด้้แลัการิทำบัญ่ชี

ค้ณ์สิมีบัติข้องผู้้�ริับผู้ิด้ชอบในการิควบค้มีด้้แลัการิทำบัญ่ชีปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 1

• เลขานุการบริษัท

คณ์ะกริริมีการิได้�แตง่ตั�งนางสิาวศศวิมิีลั สิงิหุ้เ์งนิ ผู้้�อำนวยการิ ฝ่า่ยกฎหุ้มีาย ซึ่ึ�งจบการิศกึษัาด้�านกฎหุ้มีายแลัะผู้า่นการิอบริมีหุ้ลักัสิต้ริ

ที�เกี�ยวข้�องกับการิปฏิิบัติหุ้น�าที�เลัข้าน้การิบริิษััท ใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่งเลัข้าน้การิบริิษััท โด้ยมีีหุ้น�าที�ความีริับผู้ิด้ชอบ ด้ังนี�

(1) ใหุ้�คำแนะนำแก่คณ์ะกริริมีการิเกี�ยวกับข้�อกฎหุ้มีาย กฎเกณ์ฑ์์ แลัะริะเบียบปฏิิบัติต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้�อง

(2) ด้้แลัใหุ้�บริิษััทมีีการิปฏิิบัติตามีกฎหุ้มีาย ข้�อบังคับบริิษััท ริะเบียบที�เกี�ยวข้�อง แลัะหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี

(3) จัด้การิปริะช้มีกริริมีการิ ปริะช้มีใหุ้ญ่่สิามีัญ่ผู้้�ถืือหุ้้�น แลัะปริะช้มีวิสิามีัญ่ผู้้�ถืือหุ้้�น ตามีที�กฎหุ้มีายแลัะข้�อบังคับกำหุ้นด้ จัด้ทำแลัะ 

   เก็บริักษัาริายงานการิปริะช้มี ริวมีถืึงปริะสิานงานใหุ้�มีีการิปฏิิบัติตามีมีติคณ์ะกริริมีการิหุ้ริือมีติผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างมีีปริะสิิทธิภาพ

(4) ด้้แลัใหุ้�มีีการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัแลัะริายงานสิาริสินเทศต่อหุ้น่วยงานที�กำกับด้้แลั

(5) ติด้ต่อสิื�อสิาริกับผู้้�ถืือหุ้้�น แลัะหุ้น่วยงานกำกับด้้แลัที�เกี�ยวข้�อง 

(6) สิ่งเสิริิมีใหุ้�มีีการิฝ่ึกอบริมีหุ้ลัักสิ้ตริต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้�องกับการิปฏิิบัติหุ้น�าที�กริริมีการิ ใหุ้�ข้�อมี้ลัที�เป็นปริะโยชน์ต่อการิปฏิิบัติหุ้น�าที� 

   ข้องกริริมีการิใหุ้มี่ แลัะการิพัฒนาความีริ้�ข้องกริริมีการิอย่างต่อเนื�อง

(7) ปฏิิบัติภาริกิจอื�น ๆ ตามีที�คณ์ะกริริมีการิมีอบหุ้มีาย

ค้ณ์สิมีบัติข้องเลัข้าน้การิบริิษััทปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 1

• หัวหน้างานตำรวจสอบภายใน

บริิษััทได้�มีอบหุ้มีายใหุ้�นายกฤษัฎา ฉัตริบริริยง ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในแลัะเทคโนโลัยีสิาริสินเทศ ด้ำริง

ตำแหุ้น่งหุ้ัวหุ้น�างานตริวจสิอบภายในข้องบริิษััท โด้ยได้�ริับความีเหุ้็นชอบจากคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ เนื�องจากเป็นผู้้�มีีค้ณ์ว้ฒิแลัะปริะสิบการิณ์์

ทำงานที�เกี�ยวข้�องกับการิตริวจสิอบแลัะกำกับด้้แลัการิปฏิิบัติงานในธ้ริกิจหุ้ลัักทรัิพย์ที�มีีลัักษัณ์ะเดี้ยวกับบริิษััทมีาเป็นริะยะเวลัากว่า 10 ปี อีกทั�ง 

มีีความีริ้�ความีเข้�าใจในกิจกริริมีแลัะการิด้ำเนินงานข้องบริิษััท แลัะได้�ริับการิอบริมีที�เหุ้มีาะสิมีเพียงพอกับการิปฏิิบัติหุ้น�าที� 

ค้ณ์สิมีบัติข้องผู้้�ด้ำริงตำแหุ้น่งหุ้ัวหุ้น�างานตริวจสิอบภายในปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 3
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• หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัตำิงาน

บริิษััทได้�มีอบหุ้มีายใหุ้�นายกฤษัฎา ฉัตริบริริยง ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในแลัะเทคโนโลัยีสิาริสินเทศ ด้ำริง

ตำแหุ้นง่หัุ้วหุ้น�างานกำกบัด้แ้ลัการิปฏิิบตังิาน เพื�อทำหุ้น�าที�กำกบัด้แ้ลัการิปฏิบิตัติามีกฎเกณ์ฑ์ข์้องหุ้นว่ยงานทางการิที�กำกบัด้แ้ลัการิปริะกอบธร้ิกจิ

ข้องบริิษััท 

ค้ณ์สิมีบัติข้องหุ้ัวหุ้น�างานกำกับด้้แลัการิปฏิิบัติงานปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 3

7.6.2	 งานนักลงที่้นส่ัมพันธุ์

บริิษััทมีอบหุ้มีายใหุ้�สิายกลัย้ทธ์องค์กริริับผิู้ด้ชอบงานนักลังท้นสัิมีพันธ์ เพื�อทำหุ้น�าที�ในการิสืิ�อสิาริกับผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะมีีสิ่วนได้�เสิีย เช่น  

นักลังท้น นักวิเคริาะหุ้์ ใหุ้�เป็นไปอย่างเหุ้มีาะสิมี เท่าเทียมีกัน แลัะตริงเวลัา โด้ยเปิด้เผู้ยช่องทางการิติด้ต่อหุ้น่วยงานหุ้ริือผู้้�ริับผู้ิด้ชอบงานนักลังท้น

สิัมีพันธ์ไว�ในริายงานปริะจำปีแลัะบนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท โด้ยกำหุ้นด้ช่องทางการิติด้ต่อผู้้�ริับผู้ิด้ชอบงานนักลังท้นสิัมีพันธ์ ด้ังนี�

ข้อมูลการัตุิดตุ่อ

สิายกลัย้ทธ์องค์กริ

บริิษััทหุ้ลัักทริัพย์จัด้การิกองท้น เอ็มีเอฟซึ่ี จำกัด้ (มีหุ้าชน)

เลัข้ที� 199 อาคาริคอลััมีน์ ทาวเวอริ์ ชั�น 22 ถืนนริัชด้าภิเษัก

แข้วงคลัองเตย เข้ตคลัองเตย กริ้งเทพมีหุ้านคริ

โทริ : 0-2649-2131 - 37

อีเมีลั : Company_Secretary@mfcfund.com

www.mfcfund.com 

7.6.3		ค่าติอบแที่นผูู้�ส่อบบัญช้่

ผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องบริิษััท แลัะบริิษััทย่อย เป็นริายเด้ียวกัน โด้ยมีีค่าตอบแทนการิสิอบบัญ่ชี ด้ังต่อไปนี�

1)   ค่าตุอบแทน้จากการัสอบบัญช่ (Audit Fee) 

 ในปี 2564 บริิษััทแลัะบริิษััทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการิสิอบบัญ่ชี ใหุ้�แก่

 •  ผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องบริิษััทแลัะบริิษััทย่อย ในริอบปีบัญ่ชีที�ผู้่านมีามีีจำนวนเงินริวมี 830,000 บาท

 •  สิำนกังานสิอบบญั่ชทีี�ผู้้�สิอบบญั่ชสีิงักดั้ บค้คลั หุ้ริอืกิจการิที�เกี�ยวข้�องกบัผู้้�สิอบบญั่ชแีลัะสิำนกังานสิอบบญั่ชทีี�ผู้้�สิอบบญั่ชสีิงักดั้  

     ในริอบปีบัญ่ชีที�ผู้่านมีามีีจำนวนเงินริวมี - บาท

2) ค่าบรัิการัอื�น้ (Non-Audit Fee)

 ในปี 2564 บริิษััทแลัะบริิษััทย่อยจ่ายค่าตอบแทนข้องงานบริิการิอื�น ซึ่ึ�งได้�แก่

 •  ผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องบริิษััท ในริอบปีบัญ่ชีที�ผู้่านมีามีีจำนวนเงินริวมี - บาท แลัะจะต�องจ่ายในอนาคตอันเกิด้จากการิตกลังที�ยังใหุ้� 

     บริิการิไมี่แลั�วเสิริ็จในริอบปีบัญ่ชีที�ผู้่านมีามีีจำนวนเงินริวมี - บาท

 •  สิำนักงานสิอบบัญ่ชีที�ผู้้�สิอบบัญ่ชีสิังกัด้ บ้คคลั หุ้รืิอกิจการิที�เกี�ยวข้�องกับผู้้�สิอบบัญ่ชีแลัะสิำนักงานสิอบบัญ่ชีด้ังกล่ัาว  

     ในริอบปีบัญ่ชีที�ผู้่านมีามีีจำนวนเงินริวมี - บาท แลัะจะต�องจ่ายในอนาคตอันเกิด้จากการิตกลังที�ยังใหุ้�บริิการิไมี่แลั�วเสิริ็จใน 

     ริอบปีบัญ่ชีที�ผู้่านมีามีีจำนวนเงินริวมี - บาท
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

 8	 รายงานผู้ลการดูำาเนินงานสำาคัญดู้านการกำากับดููแลกิจการ
	 8.1	ส่ร้ปผู้ลการปฏิิบัติิหุ้น�าที่่�ของคณะกรรมการในรอบปีที่่�ผู้่านมา

ในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิได้�ทบทวนวิสิัยทัศน์ นโยบาย แลัะกลัย้ทธ์ในการิปริะกอบธ้ริกิจเพื�อเพิ�มีขี้ด้ความีสิามีาริถืในการิแข้่งข้ัน  

การิสิริ�างวัฒนธริริมีแลัะค่านิยมีองค์กริ ริวมีถึืงการิเพิ�มีปริะสิทิธิภาพการิกำกับด้แ้ลัความีเพียงพอข้องริะบบการิควบคม้ีภายในแลัะการิบริหิุ้าริความี

เสิี�ยงข้ององค์กริ ริวมีทั�งได้�พิจาริณ์างบปริะมีาณ์ปริะจำปีแลัะแผู้นธ้ริกิจ กำกับด้้แลัแลัะติด้ตามีการิปฏิิบัติงานข้องฝ่่ายจัด้การิเพื�อใหุ้�เป็นไปตามี

นโยบาย กลัย้ทธ์ แผู้นธ้ริกิจ กฎหุ้มีายที�เกี�ยวข้�อง แลัะมีติที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น โด้ยฝ่่ายจัด้การิมีีหุ้น�าที�ริายงานผู้ลัการิปฏิิบัติงานต่อคณ์ะกริริมีการิเป็น

ปริะจำท้กเด้ือน

คณ์ะกริริมีการิได้�มีอบหุ้มีายใหุ้�คณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อยทำหุ้น�าที�สินับสิน้นการิกำกับด้้แลักิจการิในด้�านต่าง ๆ ได้�แก่

(1) คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี ทำหุ้น�าที�อน้มีัติแผู้นงานการิกำกับด้้แลักิจการิปริะจำปี โด้ยมีีการิติด้ตามีความี 

คืบหุ้น�าในการิปฏิิบัติตามีแผู้นงานอย่างสิมี�ำเสิมีอ ริวมีถืึงพิจาริณ์าทบทวนนโยบายสิำคัญ่ในการิปริะกอบธ้ริกิจ แลัะค่้มีือปฏิิบัติงาน เพื�อเพิ�มี 

ข้ีด้ความีสิามีาริถืในการิแข้่งข้ัน การิสิริ�างวัฒนธริริมีแลัะค่านิยมีข้ององค์กริ แลัะริายงานต่อคณ์ะกริริมีการิ

(2) คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ ทำหุ้น�าที�อนมั้ีตแิผู้นการิตริวจสิอบแลัะแผู้นการิกำกบัด้แ้ลัการิปฏิบิตังิานปริะจำป ีเพื�อใหุ้�มีั�นใจวา่บริษิัทั

มีีการิควบค้มีภายในที�ด้ีแลัะมีีการิปฏิิบัติงานเป็นไปตามีที�กฎหุ้มีายกำหุ้นด้ โด้ยพิจาริณ์าริายงานผู้ลัการิตริวจสิอบฝ่่ายงานต่าง ๆ ภายในบริิษััท  

สิอบทานความีเพียงพอข้องริะบบควบค้มีภายใน ริวมีถึืงพิจาริณ์าความีถ้ืกต�องคริบถื�วนในการิจัด้ทำข้�อมี้ลัทางการิเงินข้องบริิษััทโด้ยมีีการิปริะช้มี

ริ่วมีกับผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องบริิษััท แลัะริายงานต่อคณ์ะกริริมีการิ

(3) คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง ทำหุ้น�าที�จัด้ทำนโยบายการิบริิหุ้าริความีเสีิ�ยงใหุ้�สิอด้คลั�องกับธ้ริกิจแลัะคริอบคล้ัมีความีเสิี�ยง

ด้�านตา่ง ๆ  ที�มีนัียสิำคญั่ตอ่การิด้ำเนินงานข้องบริิษัทั กำหุ้นด้แนวทางแลัะเคริื�องมีอืในการิบริหิุ้าริความีเสิี�ยงใหุ้�มีปีริะสิทิธภิาพแลัะเหุ้มีาะสิมี บริหิุ้าริ

จดั้การิความีเสิี�ยงได้�อยา่งเปน็ริะบบ ริวมีทั�งปริะเมีนิแลัะกำกบัด้แ้ลัใหุ้�ความีเสิี�ยงอย้ใ่นกริอบที�กำหุ้นด้ แลัะริายงานผู้ลัการิปฏิบิตังิานตอ่คณ์ะกริริมีการิ

8.1.1	 การส่รรหุ้า	พัฒนา	และประเมินผู้ลการปฏิิบัติิหุ้น�าที่่�กรรมการและผูู้�บริหุ้าร

• การสรรหาและการแตำ่งตำั�งกรรมการ

คณ์ะกริริมีการิมีีหุ้น�าที�ในการิปริะเมีินความีหุ้ลัากหุ้ลัายทางทักษัะข้องคณ์ะกริริมีการิ (Board Skill Matrix) เพื�อใหุ้�คณ์ะกริริมีการิข้อง

บริิษััทมีีองค์ปริะกอบที�เหุ้มีาะสิมีกับลัักษัณ์ะการิปริะกอบธ้ริกิจ สิอด้คลั�องกับทิศทางแลัะกลัย้ทธ์ในการิด้ำเนินธ้ริกิจ แลัะปริะกอบไปด้�วยบ้คคลัที�มีี

ความีหุ้ลัากหุ้ลัาย ทั�งในด้�านอาชีพ เพศ อาย้ การิศึกษัา ทักษัะ ปริะสิบการิณ์์ แลัะความีเป็นอิสิริะ 

คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนมีีหุ้น�าที�ในการิกำหุ้นด้หุ้ลัักเกณ์ฑ์์หุ้รืิอวิธีการิสิริริหุ้ากริริมีการิใหุ้�มีีความีโปร่ิงใสิ  

แลัะพิจาริณ์าความีหุ้ลัากหุ้ลัายทางทักษัะ (Board Skill Matrix) เพื�อใหุ้�คณ์ะกริริมีการิข้องบริิษััทปริะกอบด้�วยกริริมีการิที�มีีค้ณ์สิมีบัติคริบถื�วนแลัะ

ไมี่มีีลัักษัณ์ะต�องหุ้�ามีตามีที�กฎหุ้มีายกำหุ้นด้ ริวมีทั�งมีีค้ณ์สิมีบัติที�หุ้ลัากหุ้ลัาย ทั�งในด้�านความีริ้� ความีเชี�ยวชาญ่ ปริะสิบการิณ์์ ความีสิามีาริถื

เฉพาะด้�าน อาย้ แลัะเพศ ที�จำเป็นต่อการิปฏิิบัติหุ้น�าที�แลัะการิด้ำเนินธ้ริกิจข้องบริิษััท โด้ยไมี่จำกัด้หุ้ริือแบ่งแยกในเริื�องสิัญ่ชาติ เชื�อชาติ ศาสินา 

อาย้ เพศ ปริะเทศต�นกำเนิด้ วัฒนธริริมี ข้นบธริริมีเนียมี เป็นต�น โด้ยในการิสิริริหุ้าอาจว่าจ�างบริิษััทที�ปริึกษัา หุ้ริือพิจาริณ์าริายชื�อจากฐานข้�อมี้ลั

กริริมีการิ (Director Pool) เพื�อเสินอผู้้�ที�มีีค้ณ์สิมีบัติเหุ้มีาะสิมีต่อคณ์ะกริริมีการิแลัะ/หุ้ริือที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นอน้มีัติ
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การิคัด้เลัือกกริริมีการิ บริิษััทคำนึงถืึงองค์ปริะกอบหุ้ลัักด้ังต่อไปนี�

 •  มีีค้ณ์ธริริมีแลัะความีรัิบผิู้ด้ชอบ (Integrity and Accountability) ความีเข้�าใจในบทบาทหุ้น�าที�แลัะความีรัิบผิู้ด้ชอบ แลัะ 

     มีีความีเป็นมีืออาชีพ ริวมีทั�งสิามีาริถืจัด้สิริริเวลัาในการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ได้�อย่างเพียงพอ

 •  มีีความีริ้�ความีชำนาญ่เฉพาะด้�านที�สิ่งเสิริิมีการิทำหุ้น�าที�ข้องคณ์ะกริริมีการิใหุ้�มีีปริะสิิทธิภาพ ริวมีทั�งการิกำกับด้้แลัใหุ้�มีีการิ 

     ปฏิบิตัติามีนโยบายแลัะกลัยท้ธไ์ด้�อยา่งมีปีริะสิิทธผิู้ลั เชน่ ด้�านการิกำหุ้นด้วิสิยัทศันแ์ลัะกลัยท้ธ ์ด้�านเศริษัฐศาสิตริ ์ด้�านบญั่ชี 

     แลัะการิเงิน ด้�านการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง ด้�านการิบริิหุ้าริทริัพยากริมีน้ษัย์ ด้�านเทคโนโลัยีสิาริสินเทศ

 •  ผู้่านการิอบริมีหุ้ลัักสิ้ตริที�เกี�ยวข้�องกับการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ข้องกริริมีการิที�สิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะ 

     ตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์ริับริอง หุ้ริือหุ้ลัักสิ้ตริที�จัด้โด้ยสิถืาบันสิ่งเสิริิมีกริริมีการิบริิษััทไทย (IOD)

 •  ในกริณ์ีที�เป็นการิเสินอชื�อกริริมีการิริายเด้ิมีใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิต่ออีกวาริะหุ้นึ�ง ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ 

     ค่าตอบแทนพิจาริณ์าผู้ลัการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ข้องกริริมีการิริายด้ังกลั่าวด้�วย

การิแต่งตั�งกริริมีการิ คณ์ะกริริมีการิจะพิจาริณ์าค้ณ์สิมีบัติแลัะคัด้เลืัอกบ้คคลัเพื�อเสินอใหุ้�ที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นเลืัอกตั�ง หุ้ริือในกริณ์ีที�

เป็นการิแต่งตั�งกริริมีการิแทนตำแหุ้น่งที�ว่างลังเพริาะเหุ้ต้อื�นนอกจากออกตามีวาริะ คณ์ะกริริมีการิจะเป็นผู้้�พิจาริณ์าแต่งตั�ง

ใหุ้�ที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นเลัือกตั�งกริริมีการิในการิลังคะแนนเสิียงเลัือกตั�งกริริมีการิใหุ้�ใช�เสิียงข้�างมีาก โด้ยใหุ้�ถืือว่า 1 หุ้้�นมีีเสิียง 1 เสีิยง  

ในกริณี์ลังคะแนนเสีิยงเลืัอกตั�งบ้คคลัหุ้ลัายคนเป็นกริริมีการิใหุ้�เสินอชื�อบ้คคลัเป็นกริริมีการิทีลัะคน บ้คคลัซึึ่�งได้�ริับคะแนนเสีิยงสิ้งสิ้ด้แต่ลัะคริั�ง  

เป็นผู้้�ได้�ริับเลัือกตั�งเป็นกริริมีการิ แลัะใหุ้�เลัือกบ้คคลัที�ได้�ริับการิเสินอชื�อเป็นกริริมีการิเช่นนี�จนคริบจำนวนกริริมีการิที�จะพึงมีีหุ้ริือจะพึงเลัือกตั�ง 

ในคริั�งนั�น ในกริณี์ที�มีีบ้คคลัซึึ่�งได้�ริับคะแนนเสีิยงเท่ากันเกินจำนวนกริริมีการิที�จะพึงมีี หุ้ริือจะพึงเลืัอกตั�งในคริั�งนั�น ใหุ้�ปริะธานในที�ปริะช้มี 

ออกเสิียงเพิ�มีข้ึ�นอีกเสิียงหุ้นึ�งเป็นเสิียงชี�ข้าด้

ในปี 2564 มีีกริริมีการิที�คริบวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งจำนวน 5 คน คณ์ะกริริมีการิได้�พิจาริณ์าแต่งตั�งกริริมีการิทด้แทนกริริมีการิที� 

คริบวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่ง โด้ยเป็นการิแต่งตั�งกริริมีการิที�คริบวาริะใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่งอีกวาริะหุ้นึ�งจำนวน 3 คน เป็นกริริมีการิที�ได้�ริับการิเสินอชื�อ

โด้ยผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่่จำนวน 1 คน แลัะเป็นกริริมีการิอิสิริะที�ผู้่านกริะบวนการิสิริริหุ้าโด้ยคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนจำนวน 1 คน 

ทั�งนี� ที�ปริะช้มีใหุ้ญ่่สิามีัญ่ผู้้�ถืือหุ้้�นปริะจำปี คริั�งที� 47 ได้�อน้มีัติการิแต่งตั�งกริริมีการิทั�ง 5 คน ตามีความีเหุ้็นข้องคณ์ะกริริมีการิ โด้ยกริริมีการิที�ได้�

ริับการิเสินอชื�อมีีค้ณ์สิมีบัติตามีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ที�บริิษััทกำหุ้นด้

• การสรรหาและการแตำ่งตำั�งผูู้้บริหาร

คณ์ะกริริมีการิมีหีุ้น�าที�พจิาริณ์าแตง่ตั�งแลัะถือด้ถือนผู้้�บริหิุ้าริริะด้บัสิง้ ซึ่ึ�งได้�แกต่ำแหุ้นง่กริริมีการิผู้้�จดั้การิ ริองกริริมีการิผู้้�จดั้การิ แลัะ

ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ริวมีทั�งอน้มีัติอัตริาเงินเด้ือน ค่าตอบแทน หุ้ริือปริะโยชน์อื�น ๆ แก่บ้คคลัด้ังกลั่าว โด้ยมีีคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะ

กำหุ้นด้คา่ตอบแทนเปน็ผู้้�กำหุ้นด้หุ้ลักัเกณ์ฑ์แ์ลัะวธิกีาริสิริริหุ้า ทั�งนี� ผู้้�บริหิุ้าริริะด้บัสิง้จะต�องเปน็บค้คลัที�มีคีวามีร้ิ� ความีสิามีาริถื แลัะปริะสิบการิณ์์

ที�เปน็ปริะโยชนต์อ่การิด้ำเนนิธร้ิกจิข้องบริิษััท มีีวสิิยัทศันท์ี�โด้ด้เด้น่ มีภีาวะความีเปน็ผู้้�นำ ริวมีทั�งมีคีณ้์สิมีบตัทิี�เหุ้มีาะสิมีแลัะสิอด้คลั�องกบัวสิิยัทัศน์ 

กลัย้ทธ์ในการิปริะกอบธ้ริกิจ แลัะแผู้นสิืบทอด้ตำแหุ้น่ง

ในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิได้�แต่งตั�งผู้้�บริิหุ้าริริะดั้บส้ิง ได้�แก่ แต่งตั�งนายธนโชติ ร่้ิงสิิทธิวัฒน์ ใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิ  

มีีผู้ลัเมีื�อวันที� 23 ก้มีภาพันธ์ 2564 แลัะแต่งตั�งนายกิตติคมี ส้ิทธิวงศ์ ใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่งผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ ฝ่่ายล้ักค�าสิถืาบัน  

มีีผู้ลัเมีื�อวันที� 1 มีีนาคมี 2564 ทั�งนี� บ้คคลัด้ังกลั่าวเป็นบ้คคลัที�มีีค้ณ์สิมีบัติเหุ้มีาะสิมีแลัะสิอด้คลั�องกับวิสิัยทัศน์ กลัย้ทธ์ในการิปริะกอบธ้ริกิจ แลัะ 

แผู้นสิืบทอด้ตำแหุ้น่ง โด้ยได้�ผู้่านคัด้เลัือกตามีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธีการิสิริริหุ้าที�คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนกำหุ้นด้
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• คุณสมบัตำิของคณะกรรมการ

กริริมีการิต�องมีีคณ้์สิมีบตัแิลัะไมีมี่ีลักัษัณ์ะต�องหุ้�ามีตามีที�กำหุ้นด้ไว�ในกฎหุ้มีายวา่ด้�วยบริษิัทัมีหุ้าชนจำกดั้ กฎหุ้มีายวา่ด้�วยหุ้ลักัทริพัย์

แลัะตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์ แลัะกฎหุ้มีายอื�นที�เกี�ยวข้�อง ริวมีทั�งได้�รัิบความีเห็ุ้นชอบจากสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์

ตามีปริะกาศว่าด้�วยบ้คลัากริในธ้ริกิจตลัาด้ท้น นอกจากนั�น เพื�อใหุ้�กริริมีการิจัด้สิริริเวลัาในการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ในบริิษััทหุ้ริือบริิษััทย่อยอย่างเพียงพอ 

กริริมีการิไมีค่วริด้ำริงตำแหุ้นง่ในบริิษััทจด้ทะเบยีนเกนิกวา่ 5 บริษิัทั แลัะจะต�องไมีด่้ำริงตำแหุ้นง่ในกจิการิอื�นซึ่ึ�งมีลีักัษัณ์ะเปน็การิแข้ง่ข้นักบักจิการิ

ข้องบริิษััทหุ้ริือบริิษััทย่อย โด้ยในการิไปด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิที�บริิษััทอื�นกริริมีการิมีีหุ้น�าที�ต�องริายงานใหุ้�คณ์ะกริริมีการิริับทริาบ

• คุณสมบัตำิของประธานกรรมการ

ปริะธานกริริมีการิต�องเป็นกริริมีการิอิสิริะ ไม่ีเป็นสิมีาชิกในคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริหุ้รืิอคณ์ะทำงาน หุ้ริือไม่ีมีีหุ้รืิอไม่ีได้�รัิบมีอบหุ้มีาย 

ใหุ้�มีีความีริับผู้ิด้ชอบด้�านการิบริิหุ้าริ แลัะไมี่เป็นบ้คคลัเด้ียวกับกริริมีการิผู้้�จัด้การิ

ในกริณ์ทีี�ปริะธานกริริมีการิไมีใ่ชก่ริริมีการิอสิิริะ บริษิัทัมีนีโยบายในการิสิง่เสิริมิีใหุ้�เกดิ้การิถืว่งด้ล้ัริะหุ้วา่งคณ์ะกริริมีการิแลัะฝ่า่ยจดั้การิ 

โด้ยการิจัด้ใหุ้�องค์ปริะกอบข้องคณ์ะกริริมีการิมีีสิัด้ส่ิวนข้องกริริมีการิอิสิริะมีากกว่าริ�อยลัะ 50 หุ้ริือแต่งตั�งกริริมีการิอิสิริะท่านหุ้นึ�งริ่วมีพิจาริณ์า

กำหุ้นด้วาริะการิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ

ในปี 2564 จนถืึงปัจจ้บัน ปริะธานกริริมีการิได้�แก่ ด้ริ. ณ์ริงค์ชัย อัคริเศริณ์ี เป็นกริริมีการิอิสิริะ ไมี่เป็นสิมีาชิกคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ 

แลัะไมี่เป็นบ้คคลัเด้ียวกับกริริมีการิผู้้�จัด้การิ

• คุณสมบัตำิของกรรมการอิสระ

กริริมีการิอสิิริะจะต�องมีคีณ้์สิมีบตัสิิอด้คลั�องกบัหุ้ลักัเกณ์ฑ์ข์้ั�นต�ำตามีปริะกาศคณ์ะกริริมีการิกำกบัตลัาด้ทน้ ที� ทจ. 39/2559 เริื�องการิ

ข้ออน้ญ่าตแลัะการิอน้ญ่าตใหุ้�เสินอข้ายหุ้้�นที�ออกใหุ้มี่ (ริวมีถืึงฉบับแก�ไข้เพิ�มีเติมี) ด้ังนี�

(1) ถืือหุ้้�นไมี่เกินริ�อยลัะ 1 ข้องจำนวนหุ้้�นที�มีีสิิทธิออกเสิียงทั�งหุ้มีด้ข้องบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมี ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ 

หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััท ทั�งนี� ใหุ้�นับริวมีการิถืือหุ้้�นข้องผู้้�ที�เกี�ยวข้�องข้องกริริมีการิอิสิริะริายนั�น ๆ ด้�วย

(2) ไมี่เป็นหุ้รืิอเคยเป็นกริริมีการิที�มีีสิ่วนริ่วมีบริิหุ้าริงาน ล้ักจ�าง พนักงาน ที�ปรึิกษัาที�ได้�เงินเด้ือนปริะจำ หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มี 

ข้องบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมี บริิษััทย่อยลัำด้ับเด้ียวกัน ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือข้องผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััท เว�นแต่จะได้�พ�น

จากการิมีีลัักษัณ์ะด้ังกลั่าวมีาแลั�วไมี่น�อยกว่า 2 ปีก่อนวันที�ได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้�เป็นกริริมีการิอิสิริะ ทั�งนี� ลัักษัณ์ะต�องหุ้�ามีด้ังกลั่าวไมี่ริวมีถืึงกริณ์ ี

ที�กริริมีการิอิสิริะเคยเป็นข้�าริาชการิ หุ้ริือที�ปริึกษัา ข้องสิ่วนริาชการิซึ่ึ�งเป็นผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััท

(3) ไมี่เป็นบ้คคลัที�มีีความีสิัมีพันธ์ทางสิายโลัหุ้ิตหุ้ริือโด้ยการิจด้ทะเบียนตามีกฎหุ้มีาย ในลัักษัณ์ะที�เป็นบิด้า มีาริด้า ค้่สิมีริสิ พี�น�อง 

แลัะบต้ริ ริวมีทั�งค้ส่ิมีริสิข้องบต้ริ ข้องกริริมีการิริายอื�น ผู้้�บริิหุ้าริ ผู้้�ถือืหุ้้�นริายใหุ้ญ่ ่ผู้้�มีอีำนาจควบคม้ี หุ้รืิอบค้คลัที�จะได้�ริบัการิเสินอใหุ้�เปน็กริริมีการิ 

ผู้้�บริิหุ้าริหุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััทหุ้ริือบริิษััทย่อย

(4) ไมี่มีีหุ้ริือเคยมีีความีสิัมีพันธ์ทางธ้ริกิจกับบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมี ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้อง

บริิษััท ในลัักษัณ์ะที�อาจเป็นการิข้ัด้ข้วางการิใช�วิจาริณ์ญ่าณ์อยา่งอิสิริะข้องตน ริวมีทั�งไมีเ่ป็นหุ้ริือเคยเปน็ผู้้�ถืือหุ้้�นที�มีีนัย หุ้ริือผู้้�มีอีำนาจควบค้มีข้อง

ผู้้�ที�มีีความีสิัมีพันธ์ทางธ้ริกิจกับบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมี ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััท เว�นแต่จะได้�พ�นจาก

การิมีีลัักษัณ์ะด้ังกลั่าวมีาแลั�วไมี่น�อยกว่า 2 ปีก่อนวันที�ได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้�เป็นกริริมีการิอิสิริะ
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ความีสิัมีพันธ์ทางธ้ริกิจตามีวริริคหุ้นึ�ง ริวมีถืึงการิทำริายการิทางการิค�าที�กริะทำเป็นปกติเพื�อปริะกอบกิจการิ การิเช่าหุ้ริือใหุ้�เช่า

อสิังหุ้าริิมีทริัพย์ ริายการิเกี�ยวกับสิินทริัพย์หุ้ริือบริิการิ หุ้ริือการิใหุ้�หุ้ริือริับความีช่วยเหุ้ลัือทางการิเงิน ด้�วยการิริับหุ้ริือใหุ้�ก้�ยืมี ค�ำปริะกัน การิใหุ้�

สิินทริัพย์เป็นหุ้ลัักปริะกันหุ้นี�สิิน ริวมีถืึงพฤติการิณ์์อื�นทำนองเด้ียวกัน ซึ่ึ�งเป็นผู้ลัใหุ้�บริิษััท หุ้ริือค้่สิัญ่ญ่ามีีภาริะหุ้นี�ที�ต�องชำริะต่ออีกฝ่่ายหุ้นึ�ง ตั�งแต่

ริ�อยลัะ 3 ข้องสิินทริัพย์ที�มีีตัวตนสิ้ทธิข้องบริิษััท หุ้ริือตั�งแต่ 20 ลั�านบาทข้ึ�นไป แลั�วแต่จำนวนใด้จะต�ำกว่า ทั�งนี� การิคำนวณ์ภาริะหุ้นี�ด้ังกลั่าว 

ใหุ้�เป็นไปตามีวิธีการิคำนวณ์ม้ีลัค่าข้องริายการิที�เกี�ยวโยงกันตามีปริะกาศคณ์ะกริริมีการิกำกับตลัาด้ท้นว่าด้�วยหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ในการิทำริายการิ 

ที�เกี�ยวโยงกัน โด้ยอน้โลัมี แต่ในการิพิจาริณ์าภาริะหุ้นี�ด้ังกลั่าว ใหุ้�นับริวมีภาริะหุ้นี�ที�เกิด้ข้ึ�นในริะหุ้ว่าง 1 ปีก่อนวันที�มีีความีสัิมีพันธ์ทางธ้ริกิจ 

กับบ้คคลัเด้ียวกัน

(5) ไมี่เป็นหุ้ริือเคยเป็นผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมี ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััท 

แลัะไมี่เป็นผู้้�ถืือหุ้้�นที�มีีนัย ผู้้�มีีอำนาจควบค้มี หุ้ริือหุ้้�นสิ่วนข้องสิำนักงานสิอบบัญ่ชี ซึ่ึ�งมีีผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมี  

ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้รืิอผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััทสัิงกัด้อย้่ เว�นแต่จะได้�พ�นจากการิมีีลัักษัณ์ะดั้งกล่ัาวมีาแลั�วไม่ีน�อยกว่า 2 ปีก่อนวันที�ได้�ริับ 

การิแต่งตั�งใหุ้�เป็นกริริมีการิอิสิริะ

(6) ไมี่เป็นหุ้ริือเคยเป็นผู้้�ใหุ้�บริิการิทางวิชาชีพใด้ ๆ ซึ่ึ�งริวมีถืึงการิใหุ้�บริิการิเป็นที�ปริึกษัากฎหุ้มีายหุ้ริือที�ปริึกษัาทางการิเงิน ซึ่ึ�งได้�ริับ

ค่าบริิการิเกินกว่า 2 ลั�านบาทต่อปีจากบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััทย่อย บริิษััทริ่วมี ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััท แลัะไมี่เป็น 

ผู้้�ถืือหุ้้�นที�มีีนัย ผู้้�มีีอำนาจควบค้มี หุ้ริือหุ้้�นสิ่วนข้องผู้้�ใหุ้�บริิการิทางวิชาชีพนั�นด้�วย เว�นแต่จะได้�พ�นจากการิมีีลัักษัณ์ะด้ังกลั่าวมีาแลั�วไมี่น�อยกว่า 2 ปี

ก่อนวันที�ได้�ริับการิแต่งตั�งใหุ้�เป็นกริริมีการิอิสิริะ

(7) ไมี่เป็นกริริมีการิที�ได้�ริับการิแต่งตั�งข้ึ�นเพื�อเป็นตัวแทนข้องกริริมีการิข้องบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่ึ�งเป็นผู้้�ที�เกี�ยวข้�อง

กับผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่

(8) ไมี่ปริะกอบกิจการิที�มีีสิภาพอย่างเด้ียวกันแลัะเป็นการิแข้่งข้ันที�มีีนัยกับกิจการิข้องบริิษััท หุ้ริือบริิษััทย่อย หุ้ริือไมี่เป็นหุ้้�นสิ่วนที�มีี

นัยในหุ้�างหุ้้�นสิ่วน หุ้ริือเป็นกริริมีการิที�มีีสิ่วนริ่วมีบริิหุ้าริงาน ลั้กจ�าง พนักงาน ที�ปริึกษัาที�ริับเงินเด้ือนปริะจำ หุ้ริือถืือหุ้้�นเกินริ�อยลัะ 1 ข้องจำนวน

หุ้้�นที�มีีสิิทธิออกเสิียงทั�งหุ้มีด้ข้องบริิษััทอื�น ซึ่ึ�งปริะกอบกิจการิที�มีีสิภาพอย่างเด้ียวกันแลัะเป็นการิแข้่งข้ันที�มีีนัยกับกิจการิข้องบริิษััทหุ้ริือบริิษััทย่อย

(9) ไมี่มีีลัักษัณ์ะอื�นใด้ที�ทำใหุ้�ไมี่สิามีาริถืใหุ้�ความีเหุ้็นอย่างเป็นอิสิริะเกี�ยวกับการิด้ำเนินงานข้องบริิษััท

ทั�งนี� ในปี 2564 จนถืึงปัจจ้บัน ไมี่มีีกริริมีการิอิสิริะที�มีีหุ้ริือเคยมีีความีสิัมีพันธ์ทางธ้ริกิจหุ้ริือการิใหุ้�วิชาชีพกับบริิษััท บริิษััทใหุ้ญ่่ บริิษััท

ย่อย บริิษััทริ่วมี ผู้้�ถืือหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ หุ้ริือผู้้�มีีอำนาจควบค้มีข้องบริิษััท

• คุณสมบัตำิของกรรมการผูู้้จัดการ

กริริมีการิผู้้�จัด้การิต�องไมี่เป็นบ้คคลัเด้ียวกับปริะธานกริริมีการิ แลัะไมี่เป็นกริริมีการิหุ้ริือผู้้�บริิหุ้าริที�เป็นพนักงานปริะจำหุ้ริือปฏิิบัติงาน

เต็มีเวลัาที�บริิษััทหุ้รืิอองค์กริอื�น ทั�งนี� เพื�อใหุ้�กริริมีการิผู้้�จัด้การิจัด้สิริริเวลัาในการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ในบริิษััทหุ้รืิอบริิษััทย่อยอย่างเพียงพอ กริริมีการิ 

ผู้้�จัด้การิไมี่ควริด้ำริงตำแหุ้น่งในบริิษััทจด้ทะเบียนเกินกว่า 5 บริิษััท ริวมีทั�งจะต�องไมี่ด้ำริงตำแหุ้น่งในกิจการิอื�นซึ่ึ�งมีีลัักษัณ์ะเป็นการิแข้่งขั้นกับ

กิจการิข้องบริิษััทหุ้ริือบริิษััทย่อย โด้ยในการิไปด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิที�บริิษััทอื�นจะต�องริายงานใหุ้�คณ์ะกริริมีการิริับทริาบ

ในปี 2564 จนถืึงปัจจ้บัน กริริมีการิผู้้�จัด้การิ ได้�แก่ นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ โด้ยไมี่ใช่บ้คคลัเด้ียวกับปริะธานกริริมีการิ

• วาระการดำารงตำำาแหน่ง

กริริมีการิมีีวาริะการิด้ำริงตำแหุ้น่งคริาวลัะ 3 (สิามี) ปี ในการิปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นสิามีัญ่ปริะจำปีท้กคริั�ง ใหุ้�กริริมีการิออกจากตำแหุ้น่ง 

1/3 (หุ้นึ�งในสิามี) เป็นอัตริา ถื�าจำนวนกริริมีการิที�จะแบ่งออกใหุ้�ตริงเป็นสิามีส่ิวนไม่ีได้� กใ็หุ้�ออกโด้ยจำนวนใกลั�เคียงที�สิด้้กับส่ิวน 1/3 (หุ้นึ�งในสิามี)
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ในกริณี์ที�ตำแหุ้น่งกริริมีการิว่างลังเพริาะเหุ้ตอ้ื�น นอกจากถึืงคริาวออกตามีวาริะ ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิ โด้ยมีติด้�วยคะแนนเสีิยงไม่ีน�อยกว่า 

3/4 (สิามีในสิี�) ข้องจำนวนกริริมีการิที�ยังเหุ้ลืัออย้่ เลืัอกบ้คคลัซึึ่�งมีีค้ณ์สิมีบัติ แลัะไม่ีมีีลัักษัณ์ะต�องหุ้�ามีตามีกฎหุ้มีายเข้�าเป็นกริริมีการิแทนใน 

การิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิคริาวถืัด้ไป เว�นแต่วาริะข้องกริริมีการิที�พ�นจากตำแหุ้น่งเหุ้ลัือน�อยกว่า 2 เด้ือน โด้ยบ้คคลัซึ่ึ�งเข้�าเป็นกริริมีการิแทน 

ด้ังกลั่าวจะอย้่ในตำแหุ้น่งกริริมีการิได้�เพียงเท่าวาริะที�เหุ้ลัืออย้่ข้องกริริมีการิที�ตนแทน แลัะอาจถื้กเลัือกเข้�าด้ำริงตำแหุ้น่งใหุ้มี่ก็ได้�

• การพัฒนากรรมการ

กริริมีการิเข้�าใหุ้ม่ีท้กคนจะได้�ริับปฐมีนิเทศน์ (Orientation) ในฐานะกริริมีการิบริิษััทหุ้ลัักทรัิพย์ พริ�อมีใหุ้�ข้�อมี้ลัที�เป็นปริะโยชน์ 

ต่อการิปฏิิบัติหุ้น�าที�กริริมีการิข้องบริิษััท อาทิ ข้�อมี้ลัเกี�ยวกับลัักษัณ์ะการิปริะกอบธ้ริกิจ ปริะวัติความีเป็นมีาข้องบริิษััท วิสิัยทัศน์ พันธกิจ แลัะ 

ค่านิยมีข้องบริิษััท ตลัอด้จนวัฒนธริริมีองค์กริต่าง ๆ พริ�อมีรัิบคำชี�แจงเกี�ยวกับโคริงสิริ�างองค์กริ นโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิ ริะบบควบค้มี

ภายในพริ�อมีเอกสิาริปริะกอบ โด้ยมีีผู้้�บริิหุ้าริที�รัิบผิู้ด้ชอบในตำแหุ้น่งเลัข้านก้าริบริษิัทั เป็นผู้้�สิริป้ข้�อม้ีลัที�จำเป็นต่อการิปฏิบิติัหุ้น�าที�ข้องกริริมีการิใหุ้ม่ี 

ในปี 2564 บริิษััทได้�จัด้ปฐมีนิเทศใหุ้�กริริมีการิใหุ้มี่จำนวน 2 คน ได้�แก่ นางพัชลัีพริ วริวิบ้ลัย์สิวัสิด้ิ� ซึ่ึ�งด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิ 

เมีื�อวันที� 13 มีกริาคมี 2564 แลัะนายสิิทธิริัตน์ ด้ริงคมีาศ ซึ่ึ�งด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 2 มีิถื้นายน 2564

บริิษััทมีีนโยบายส่ิงเสิริิมีใหุ้�กริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริข้องบริิษััทเป็นผู้้�มีีความีร้ิ� ความีสิามีาริถืแลัะศักยภาพอย่างต่อเนื�อง โด้ยสินับสิน้น 

ใหุ้�กริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้งข้องบริิษััทเข้�าริ่วมีในการิอบริมีหุ้ลัักสิ้ตริที�เกี�ยวข้�องกับกริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้ง เช่น DCP DAP แลัะอื�น ๆ  

ซึ่ึ�งจัด้โด้ยสิมีาคมีสิ่งเสิริิมีสิถืาบันกริริมีการิบริิษััทไทย (IOD) ปัจจ้บันมีีกริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้งที�ได้�ริับปริะกาศนียบัตริด้ังกลั่าวข้�างต�น ด้ังนี�

 1. ด้ริ. ณ์ริงค์ชัย  อัคริเศริณ์ี ปริะธานกริริมีการิ  - 5/2003 -

 2. ด้ริ. โชคชัย อักษัรินันท์ ริองปริะธานกริริมีการิ Refresh 50/2006 ACP 22/2008 
   แลัะปริะธานคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ 1/2008  UFS 3/2006 
      RCP 11/2005

 3. นายสิด้าว้ธ เตชะอ้บลั กริริมีการิ - 66/2007 CGI 14/2016 
   แลัะปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ

 4. พลัเอกเลัิศริัตน์ ริัตนวานิช กริริมีการิ  30/2003 - ACEP 5/2013 
   กริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน   RCP 28/2012 
      RCC 13/2011 
      FSD 13/2011 
      FND 1/2001 
      RCP 1/2000

 5. นายสิ้ริพลั ข้วัญ่ใจธัญ่ญ่า กริริมีการิ กริริมีการิบริิหุ้าริ  44/2004 14/2004 CGI 8/2015 
   ปริะธานคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้า   RCP 32/2013 
   แลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน

 6. นางสิาวจ้ฬาริัตน์ สิ้ธีธริ กริริมีการิ  72/2006 40/2005 RCL 21/2020
      ITG 10/2020 
      BMD 10/2020
      BMT 6/2018
      ACP 39/2012

รุ่นการอบรม 
อ่�น ๆDAP รุ่นที�DCP รุ่นที�ช่�อ-สกุล ตำำาแหน่ง
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      ELP 7/ 2017
      BNCP 1/2017
      RCC 20/2015
      DCPU 4/2015
      AACP 15/2014
      ACEP 10/2014
      RCP 28/2012
      FGP 4/2012
      RNG 3/2012
      ACP 39/2012
      FSD 10/2010
      FND 28/2006

 7. นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี กริริมีการิ แลัะกริริมีการิบริิหุ้าริ 35/2003 - ITG 14/2020 
      AAEP 12/2014

 8. นายเทอด้ธริริมี สิ้วิชาวริพันธ้์ กริริมีการิ  278/2019 119/2015 BMD 10/2020 
      CGE 7/2016 
      ACP 32/2010 
      CSP 36/2010

 9. ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์ กริริมีการิอิสิริะ ปริะธานคณ์ะกริริมีการิ  - 63/2007 AACP 23/2016 
   บริิหุ้าริความีเสิี�ยง แลัะกริริมีการิ   RCP 39/2016 
   ตริวจสิอบ    SFE 22/2014 
      ACEP 7/2013

 10. นายบิน วีริิงกา กริริมีการิอิสิริะ กริริมีการิตริวจสิอบ - 183/2021 - 
   กริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน

 11. นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ กริริมีการิ แลัะกริริมีการิบริหิุ้าริความีเสิี�ยง - 142/2017 CGI 19/2017

 12. นางพัชลัีพริ วริวิบ้ลัย์สิวัสิด้ิ� กริริมีการิ - - SFE 31/2019

 13. นางพัณ์ณ์ริัชต์ บริริพโต ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิอาว้โสิ - 44/2005 - 
   สิายบริิหุ้าริกองท้น

 14. ด้ริ.เจริิญ่ชัย เลั็งศิริิวัฒน์ ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ  - 99/2012 COSO: Enterprise 
   แลัะเลัข้าน้การิคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ    Risk  
   ความีเสิี�ยง    Management

 15. นายอน้พงษั์ จันทริ์จิเริศริัศมีี ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายบัญ่ชี   - - ACPG 19/2015 
   แลัะการิเงินบริิษััท

16. นางสิาวศศิวิมีลั สิิงหุ้์เงิน ผู้้�อำนวยการิ ฝ่่ายกฎหุ้มีาย  - - CSP 73/2016 
   แลัะเลัข้าน้การิบริิษััท

รุ่นการอบรม 
อ่�น ๆDAP รุ่นที�DCP รุ่นที�ช่�อ-สกุล ตำำาแหน่ง
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โด้ยในปี 2564 มีีกริริมีการิข้องบริิษััทมีีการิเข้�าริ่วมีริับการิพัฒนาแลัะฝ่ึกอบริมี จำนวน 1 ริาย ด้ังนี�

1.  นายบิน วีริิงกา กริริมีการิอิสิริะ กริริมีการิตริวจสิอบ หุ้ลัักสิ้ตริ Director Accreditation Program  
   กริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน (DAP) ริ้่นที� 183/2021 จัด้โด้ยสิถืาบันสิ่งเสิริิมี 
    กริริมีการิบริิษััทไทย (IOD)

ตำำาแหน่ง ตำำาแหน่งช่�อ-สกุล

• การประเมินผู้ลการปฏิิบัตำิหน้าที�ของคณะกรรมการ

คณ์ะกริริมีการิได้�ปริะเมิีนผู้ลัการิปฏิิบตังิานตนเอง (Self Assessment) ปริะจำปี 2564 ตามีแนวทางข้องตลัาด้หุ้ลักัทรัิพยแ์หุ้ง่ปริะเทศไทย 

โด้ยผู้ลัคะแนนเฉลัี�ยในแต่ลัะด้�านเป็นด้ังนี� 

(1) การิปริะเมีินตนเองข้องคณ์ะกริริมีการิริายคณ์ะ

 •  ด้�านโคริงสิริ�างแลัะค้ณ์สิมีบัติข้องคณ์ะกริริมีการิ ได้�คะแนน 3.73 จากคะแนนเต็มี 4.00

 •  ด้�านการิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ ได้�คะแนน 3.94 จากคะแนนเต็มี 4.00

 •  ด้�านบทบาท หุ้น�าที� แลัะความีริับผู้ิด้ชอบข้องคณ์ะกริริมีการิ ได้�คะแนน 3.79 จากคะแนนเต็มี 4.00

 •  ด้�านอื�น ๆ ได้�คะแนน 3.67 จากคะแนนเต็มี 4.00 

(2) การิปริะเมีินตนเองข้องคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อยแบบริายคณ์ะ

 •  ด้�านโคริงสิริ�างแลัะค้ณ์สิมีบัติข้องคณ์ะกริริมีการิ ได้�คะแนน 3.74 จากคะแนนเต็มี 4.00  

 •  ด้�านการิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อย ได้�คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็มี 4.00

 •  ด้�านบทบาท หุ้น�าที� แลัะความีริับผู้ิด้ชอบข้องคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อย 

   >  คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ ได้�คะแนน 3.63 จากคะแนนเต็มี 4.00

   > คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ ได้�คะแนน 4.00 จากคะแนนเต็มี 4.00

   > คณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน ได้�คะแนน 3.33 จากคะแนนเต็มี 4.00

   > คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง ได้�คะแนน 4.00 จากคะแนนเต็มี 4.00

   > คณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี ได้�คะแนน 3.75 จากคะแนนเต็มี 4.00

(3) การิปริะเมีินตนเองข้องคณ์ะกริริมีการิแลัะคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อยริายบ้คคลั

 •  ด้�านโคริงสิริ�างแลัะค้ณ์สิมีบัติข้องคณ์ะกริริมีการิ ได้�คะแนน 3.77 จากคะแนนเต็มี 4.00  

 •  ด้�านการิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ ได้�คะแนน 3.90 จากคะแนนเต็มี 4.00

 •  ด้�านบทบาท หุ้น�าที� แลัะความีริับผู้ิด้ชอบข้องคณ์ะกริริมีการิ ได้�คะแนน 3.92 จากคะแนนเต็มี 4.00

• แผู้นส่บทอดตำำาแหน่ง

คณ์ะกริริมีการิมีีหุ้น�าที�ด้้แลัใหุ้�บริิษััทมีีแผู้นสิืบทอด้ตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิแลัะตำแหุ้น่งที�มีีความีสิำคัญ่ เพื�อใหุ้�บริิษััทมีีความีพริ�อมี

ด้�านบ้คลัากริสิอด้คลั�องกับวิสิัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหุ้มีาย แลัะกลัย้ทธ์ข้ององค์กริ แลัะทำใหุ้�การิด้ำเนินงานข้ององค์กริเป็นไปอย่างต่อเนื�อง 
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ทั�งริะยะสิั�นแลัะริะยะยาว โด้ยคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนเป็นผู้้�พิจาริณ์าแลัะนำเสินอแผู้นสืิบทอด้ตำแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จัด้การิ 

เพื�อใหุ้�คณ์ะกริริมีการิพิจาริณ์า ริวมีทั�งด้้แลัใหุ้�บริิษััทมีีแผู้นการิสิืบทอด้ตำแหุ้น่ง (Succession plan) สิำหุ้ริับผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับสิ้งอื�น ๆ  ริวมีถืึงตำแหุ้น่ง

ที�มีีความีสิำคัญ่ต่อธ้ริกิจข้องบริิษััท ทั�งนี� โด้ยพิจาริณ์าจากบ้คคลัที�มีีความีริ้�ความีสิามีาริถืแลัะเหุ้มีาะสิมีในด้�านต่าง ๆ ข้�อกำหุ้นด้กฎหุ้มีายที�เป็น

หุ้ลัักการิเบื�องต�น ข้�อบังคับข้องบริิษััท แลัะหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี ริวมีทั�งได้�ริับการิพัฒนาแลัะฝ่ึกอบริมีตามีข้ั�นตอนข้องบริิษััท

บริิษััทจะคัด้เลัือกผู้้�สิืบทอด้ตำแหุ้น่งโด้ยพิจาริณ์าค้ณ์สิมีบัติแลัะข้ีด้ความีสิามีาริถืในการิทำงานข้องพนักงานโด้ยปริะเมีินจาก  

Competency Mapping ลัักษัณ์ะงาน ผู้ลัการิปริะเมิีนข้องผู้้�บังคับบัญ่ชา ปริะสิบการิณ์์ทำงาน แลัะความีสิามีาริถืพิเศษั (ตามีความีจำเป็น)  

โด้ยมีีข้ั�นตอนด้ำเนินการิโด้ยสิริ้ปด้ังนี�

(1) ริะบ้ตำแหุ้น่งงานที�ต�องการิจัด้หุ้าผู้้�สิืบทอด้ตำแหุ้น่ง

(2) ด้ำเนินการิตามีกริะบวนการิสิริริหุ้าแลัะคัด้เลัือก

(3) จดั้ใหุ้�ผู้้�ที�ผู้า่นการิคดั้เลัอืกเข้�าสิ้แ่ผู้นการิพฒันาผู้้�สิบืทอด้ตำแหุ้นง่เปน็ริายบค้คลั โด้ยฝ่า่ยบริหิุ้าริทริพัยากริบค้คลัทำหุ้น�าที�ตดิ้ตามี

แลัะปริะเมีินผู้ลัตามีตัวชี�วัด้ที�กำหุ้นด้

(4) สิริ้ปผู้ลัการิพัฒนาแลัะการิฝ่ึกอบริมี พริ�อมีทั�งติด้ตามีผู้ลัการิปฏิิบัติงานข้องผู้้�ที�ได้�ริับเลัือกเป็นผู้้�สิืบทอด้ตำแหุ้น่ง

8.1.2	 การเข�าร่วมประช้้มและการจ่ายค่าติอบแที่นคณะกรรมการรายบ้คคล

การประชุมของคณะกรรมการ

คณ์ะกริริมีการิกำหุ้นด้ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิจะต�องมีีการิปริะช้มีอย่างน�อย 6 ครัิ�งต่อปี แลัะอาจจัด้การิปริะช้มีเพิ�มีเติมีตามีที�ปริะธาน

กริริมีการิเหุ้็นสิมีควริ ทั�งนี� การิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิอาจจัด้ในริ้ปแบบข้องการิปริะช้มีผู้่านสิื�ออิเลั็กทริอนิกสิ์ตามีกฎหุ้มีายว่าด้�วยการิปริะช้มีผู้่าน

สิื�ออเิลัก็ทริอนิกสิ ์(e-Meeting) กไ็ด้� ในเดื้อนใด้ที�ไมีม่ีกีาริจัด้ปริะชม้ี ใหุ้�กริริมีการิผู้้�จัด้การิหุ้ริอืบค้คลัที�ได้�ริบัมีอบหุ้มีายจากคณ์ะกริริมีการิ ริายงาน

ผู้ลัการิด้ำเนนิงานใหุ้�คณ์ะกริริมีการิทริาบ เพื�อใหุ้�คณ์ะกริริมีการิสิามีาริถืกำกบั ควบคม้ี แลัะด้แ้ลัการิปฏิบิตังิานข้องฝ่า่ยจดั้การิได้�อยา่งตอ่เนื�องแลัะ

ทันเหุ้ต้การิณ์์ ทั�งนี� กริริมีการิท้กคนควริมีีสิัด้สิ่วนการิเข้�าริ่วมีปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิไมี่น�อยกว่าริ�อยลัะ 75 ข้องการิปริะช้มีทั�งปี โด้ยใหุ้�นับริวมีทั�ง

การิเข้�าปริะช้มีด้�วยตนเองแลัะการิปริะช้มีผู้่านสิื�ออิเลั็กทริอนิกสิ์

ในการิเริียกปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ ใหุ้�ปริะธานกริริมีการิหุ้ริือผู้้�ซึ่ึ�งได้�ริับมีอบหุ้มีายจากปริะธานกริริมีการิสิ่งหุ้นังสิือเชิญ่ปริะช้มีไปยัง

กริริมีการิไมี่น�อยกว่า 7 (เจ็ด้) วันก่อนวันปริะช้มี หุ้นังสิือนัด้ปริะช้มีจะต�องกำหุ้นด้วัน เวลัา สิถืานที� แลัะริะเบียบวาริะการิปริะช้มี เว�นแต่ในกริณ์ี

จำเป็นริีบด้่วน เพื�อริักษัาสิิทธิแลัะปริะโยชน์ข้องบริิษััท จะแจ�งการินัด้ปริะช้มีโด้ยวิธีอื�นแลัะกำหุ้นด้วันนัด้ปริะช้มีเริ็วกว่านั�นก็ได้�

กริริมีการิแลัะฝ่่ายจัด้การิแต่ลัะคนมีีสิิทธิที�จะเสินอเริื�องที�เป็นปริะโยชน์ต่อบริิษััทเข้�าสิ้่วาริะการิปริะช้มี โด้ยจะต�องแจ�งใหุ้�ปริะธาน

กริริมีการิหุ้ริือผู้้�ซึ่ึ�งได้�ริับมีอบหุ้มีายจากปริะธานกริริมีการิพิจาริณ์าเริื�องที�เสินอลั่วงหุ้น�าไมี่น�อยกว่า 14 วันก่อนวันปริะช้มี ทั�งนี� ปริะธานกริริมีการิ

หุ้ริือผู้้�ซึ่ึ�งได้�ริับมีอบหุ้มีายจากปริะธานกริริมีการิมีีสิิทธิที�จะไมี่บริริจ้เริื�องที�เสินอเป็นวาริะการิปริะช้มี ในกริณ์ีด้ังต่อไปนี�

(ก) เป็นเริื�องที�เกี�ยวกับการิด้ำเนินธ้ริกิจปกติข้องบริิษััท แลัะข้�อเท็จจริิงที�กลั่าวอ�างผู้้�เสินอเริื�องไมี่ได้�แสิด้งถืึงเหุ้ต้อันควริสิงสิัยเกี�ยวกับ

ความีไมี่ปกติข้องเริื�องด้ังกลั่าว

(ข้) เปน็เรืิ�องที�คณ์ะกริริมีการิหุ้ริอืที�ปริะชม้ีผู้้�ถือืหุ้้�นได้�พจิาริณ์าแลั�วในริอบ 12 เดื้อนที�ผู้า่นมีา เว�นแต่ข้�อเทจ็จริงิในการินำเสินอคริั�งใหุ้ม่ี

ได้�เปลัี�ยนแปลังไปอย่างมีีนัยสิำคัญ่จากข้�อเท็จจริิงที�ได้�เคยนำเสินอไว�

(ค)  เป็นเริื�องที�อย้่นอกอำนาจข้องที�ปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิหุ้ริือที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น

(ง) เอกสิาริหุ้ริือหุ้ลัักฐานปริะกอบการิเสินอมีีความีไมี่สิมีบ้ริณ์์ ไมี่ชัด้เจน หุ้ริือไมี่เป็นไปตามีข้�อเท็จจริิง
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(จ) เป็นเริื�องที�ข้ัด้ต่อข้�อบังคับ ริะเบียบ นโยบาย หุ้ริือจริริยาบริริณ์ข้องบริิษััท กฎหุ้มีาย ริะเบียบ หุ้ริือกฎเกณ์ฑ์์ต่าง ๆ  ข้องหุ้น่วยงาน

ที�กำกับด้้แลับริิษััท หุ้ริือหุ้ลัักการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี

(ฉ) เป็นเริื�องที�ไมี่เกี�ยวข้�องแลัะไมี่เป็นปริะโยชน์ต่อบริิษััทหุ้ริือผู้้�ถืือหุ้้�นโด้ยริวมีอย่างแท�จริิง

ปริะธานกริริมีการิอาจเริียกปริะช้มีเป็นกริณี์พิเศษัได้�เมีื�อเหุ้็นว่าจำเป็น หุ้ริือได้�รัิบการิริ�องข้อจากกริริมีการิบริิษััทตั�งแต่ 2 คนขึ้�นไป  

เพื�อพิจาริณ์าริะเบียบวาริะที�จำเป็นต�องหุ้าริือริ่วมีกนัเปน็พิเศษันอกเหุ้นอืจากการิปริะช้มีตามีปกติ ทั�งนี� ในกริณ์ทีี�กริริมีการิตั�งแต ่2 คนข้ึ�นไปริ�องข้อ

ใหุ้�ปริะธานกริริมีการิหุ้ริือกริริมีการิที�ได้�ริับมีอบหุ้มีายจากปริะธานกริริมีการิกำหุ้นด้วันปริะช้มีภายใน 14 วันนับแต่วันที�ได้�ริับการิริ�องข้อ

นอกจากนั�น ใหุ้�คณ์ะกริริมีการิจัด้ปริะช้มีริะหุ้ว่างกริริมีการิที�ไมี่เป็นผู้้�บริิหุ้าริอย่างน�อยปีลัะ 1 คริั�ง โด้ยไมี่มีีฝ่่ายจัด้การิเข้�าริ่วมีปริะช้มี 

เพื�ออภิปริายในปริะเด้็นสิำคัญ่ด้�านความีเสิี�ยง ด้�านการิกำกับด้้แลั แลัะด้�านการิตริวจสิอบ ริวมีทั�งริับทริาบริายงานความีริ่วมีมีือในการิปฏิิบัติงาน

ข้องฝ่า่ยงานด้�านกำกบัด้แ้ลั ได้�แก ่ฝ่า่ยบริหิุ้าริความีเสิี�ยง ฝ่า่ยตริวจสิอบกจิการิภายในแลัะเทคโนโลัยสีิาริสินเทศ แลัะฝ่า่ยกำกบัด้แ้ลัการิปฏิบิตังิาน

ในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิมีีการิจัด้ปริะช้มีริวมีทั�งสิิ�น 10 คริั�ง โด้ยเป็นการิจัด้ปริะช้มีในสิถืานที�ที�กำหุ้นด้ (Physical Meeting) 2 คริั�ง 

แลัะเป็นการิจัด้ปริะช้มีผู้่านสิื�ออิเลั็กทริอนิกสิ์ (e-Meeting) 8 คริั�ง 

การิเข้�าริ่วมีปริะช้มีข้องกริริมีการิแต่ลัะคณ์ะในปี 2564

 1 ด้ริ. ณ์ริงค์ชัย อัคริเศริณ์ี 2/2 8/8      1/1

 2 ด้ริ. โชคชัย อักษัรินันท์ 2/2 8/8  12/12    1/1

 3 นายสิด้าว้ธ เตชะอ้บลั 2/2 8/8 13/13    1/3 1/1

 4 พลัเอกเลัิศริัตน์ ริัตนวานิช 2/2 8/8   6/6   1/1

 5 นายสิ้ริพลั ข้วัญ่ใจธัญ่ญ่า 2/2 8/8 13/13  6/6  3/3 1/1

 6 นางสิาวจ้ฬาริัตน์ สิ้ธีธริ 2/2 8/8      1/1

 7 นายเทอด้ธริริมี สิ้วิชาวริพันธ้์ 2/2 7/8      1/1

 8 ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์ 2/2 8/8  12/12  6/6  1/1

 9 นายบิน วีริิงกา(1) 2/2 7/8  11/12 6/6   1/1

 10 นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี(2) 2/2 8/8 13/13     1/1

การประชุม
ใหญ ่

สามัญ 
ผูู้้ถื่อหุ้น

ประชุม 
1 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
ด้านการ

กำากับดูแล
กิจการที�ดี

ประชุม 
3 ครั�ง

คณะ
กรรมการ

บริหาร
ความเสี�ยง

ประชุม 
6 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตำอบแทน

ประชุม 
6 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
ตำรวจสอบ

ประชุม 
12 ครั�ง

คณะ
กรรมการ

บริหาร

ประชุม 
13 ครั�ง

คณะกรรมการ

ประชุม 10 ครั�ง
Physical 
Meeting

e-Meeting

ลำาดับ รายช่�อ

หมายเหตุุ :

 (1) นายบิน วีริิงกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิอิสิริะ กริริมีการิตริวจสิอบ  แลัะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทนเมีื�อวันที� 21 ธันวาคมี  

  2564  ต่อมีาบริิษััทได้�แต่งตั�งนายจ้มีพลั ริิมีสิาคริ ใหุ้�ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิอิสิริะ กริริมีการิตริวจสิอบ  แลัะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ 

  ค่าตอบแทน มีีผู้ลัเมีื�อวันที� 31 มีกริาคมี 2565

 (2) นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิแลัะกริริมีการิบริิหุ้าริเมีื�อวันที� 10 ก้มีภาพันธ์ 2565



Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) 79
MFC Asset Management Public Company Limited

ค่าตำอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2564 บริิษััทจ่ายค่าตอบแทนแก่คณ์ะกริริมีการิในริ้ปค่าเบี�ยปริะช้มี ค่าตอบแทนริายเด้ือน บำเหุ้น็จ แลัะโบนัสิ ด้ังนี�

ก) ค่าตุอบแทน้คณะกรัรัมการัและคณะกรัรัมการับรัิหารั

 11 นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์(3) 2/2 8/8 10/10   6/6 3/3 1/1

 12 นางพัชลัีพริ วริวิบ้ลัย์สิวัสิด้ิ�(4) 2/2 7/8      0/1

 13 นายสิิทธิริัตน์ ด้ริงคมีาศ(5) 1/1 4/4      0/0

 14 นายจักริกฤศฏิิ� พาริาพันธก้ลั       3/3 

 15 นางพัณ์ณ์ริัชต์ บริริพโต      6/6  

 16 ด้ริ. เจริิญ่ชัย เลั็งศิริิวัฒน์      6/6  

 1 ด้ริ. ณ์ริงค์ชัย  อคัริเศริณี์ ปริะธานกริริมีการิ 340,000.00 192,000.00 160,000.00 307,060.60 999,060.60

 2 ด้ริ. โชคชัย อกัษัรินนัท์ ริองปริะธานกริริมีการิ 255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

 3 นายสิด้าวธ้ เตชะอบ้ลั กริริมีการิ 580,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 1,045,530.31 
   ปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริหิุ้าริ     

 4 พลัเอกเลัศิริตัน์ ริตันวานชิ กริริมีการิ 255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

 5 นายสิร้ิพลั ข้วญั่ใจธญั่ญ่า กริริมีการิ 498,750.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 964,280.31 
   กริริมีการิบริิหุ้าริ      

 6 ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์  กริริมีการิ 255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

 7 นางสิาวจ้ฬารัิตน์ สิธ้ธีริ กริริมีการิ 255,000.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 720,530.31

รวม

โบนัส       
ประจำาปี 

2563  
(บาท)

บำาเหน็จ
กรรมการ   
(บาท/ปี)

ค่าตำอบแทน
รายเด่อน 
(บาท/ปี)

เบี�ยประชุม 
(บาท/ปี)ตำำาแหน่งอันดับ รายช่�อคณะกรรมการ

หมายเหตุุ :

 (3)  นายธนโชต ิริ้ง่สิทิธวิฒัน ์ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิ 13 มีนีาคมี 2563 ตอ่มีาได้�รัิบการิแตง่ตั�งใหุ้�ด้ำริงแหุ้น่งกริริมีการิผู้้�จดั้การิเมีื�อวนัที� 23 กม้ีภาพนัธ์  

  2564 แลัะด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิบริิหุ้าริเมีื�อวันที� 25 มีีนาคมี 2564

 (4)  นางพัชลัีพริ วริวิบ้ลัย์สิวัสิด้ิ� ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 13 มีกริาคมี 2564

 (5) นายสิิทธิริัตน์ ด้ริงคมีาศ ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 2 มีิถื้นายน 2564

การประชุม
ใหญ ่

สามัญ 
ผูู้้ถื่อหุ้น

ประชุม 
1 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
ด้านการ

กำากับดูแล
กิจการที�ดี

ประชุม 
3 ครั�ง

คณะ
กรรมการ

บริหาร
ความเสี�ยง

ประชุม 
6 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตำอบแทน

ประชุม 
6 ครั�ง

คณะ
กรรมการ
ตำรวจสอบ

ประชุม 
12 ครั�ง

คณะ
กรรมการ

บริหาร

ประชุม 
13 ครั�ง

คณะกรรมการ

ประชุม 10 ครั�ง
Physical 
Meeting

e-Meeting

ลำาดับ รายช่�อ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

ข) ค่าตุอบแทน้คณะกรัรัมการัตุรัวจสอบ

 8 ด้ริ. พริชัย ฐรีิะเวช(1) กริริมีการิ - - - 153,530.31 153,530.31

 9 นายมีงคลั ลีัลัาธริริมี(2) กริริมีการิ 498,750.00 192,000.00 120,000.00 127,941.92 938,691.92 
   กริริมีการิบริิหุ้าริ     

 10 นายเทอด้ธริริมี สิว้ชิาวริพันธ้ ์ กริริมีการิ 229,500.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 695,030.31

 11 นายบนิ วรีิงิกา(3) กริริมีการิ 229,500.00 192,000.00 120,000.00 153,530.31 695,030.31

 12 นายธนโชต ิริ้ง่สิทิธวิฒัน์(4) กริริมีการิ 255,000.00 192,000.00 120,000.00 127,941.92 694,941.92

 13 นางพชัลีัพริ วริวิบล้ัย์สิวสัิด้ิ�(5) กริริมีการิ 229,500.00 192,000.00 120,000.00 - 541,500.00

 14 นายสิทิธริิตัน์ ด้ริงคมีาศ(6) กริริมีการิ 127,500.00 112,000.00 70,000.00 - 309,500.00

 15 นายนำพริ ยมีนา(7) กริริมีการิ - - - 115,147.73 115,147.73

 16 นายพชริ ย้ตธิริริมีด้ำริง(8) กริริมีการิ - - - 12,794.19 12,794.19

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

 1 ด้ริ. โชคชัย อกัษัรินนัท์ ปริะธานคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ 300,000.00 - - 300,000.00

 2 ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์ กริริมีการิตริวจสิอบ 225,000.00 - - 225,000.00

 3 นายบนิ วรีิงิกา(1) กริริมีการิตริวจสิอบ 206,250.00   206,250.00

                      ริวมี   731,250.00  - - 731,250.00 

รวม

รวม

โบนัส       
ประจำาปี 

2563  
(บาท)

โบนัส       
ประจำาปี 2563 

(บาท)

บำาเหน็จ
กรรมการ   
(บาท/ปี)

บำาเหน็จ
กรรมการ   
(บาท/ปี)

ค่าตำอบแทน
รายเด่อน 
(บาท/ปี)

เบี�ยประชุม
(บาท/ปี) 

เบี�ยประชุม 
(บาท/ปี)ตำำาแหน่ง

ตำำาแหน่ง

อันดับ

อันดับ

รายช่�อคณะกรรมการ

รายช่�อคณะกรรมการ

หมายเหตุุ :

 (1) นายบิน วีริิงกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งเมีื�อวันที� 21 ธันวาคมี 2564

หมายเหตุุ :

 (1) ด้ริ. พริชัย ฐีริะเวช ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 5 มีกริาคมี 2564

 (2) นายมีงคลั ลัีลัาธริริมี ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิแลัะกริริมีการิบริิหุ้าริเมีื�อวันที� 10 ก้มีภาพันธ์ 2565

 (3) นายบิน วีริิงกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิอิสิริะแลัะกริริมีการิตริวจสิอบเมีื�อวันที� 21 ธันวาคมี 2564

 (4) นายธนโชติ ริ้่งสิิทธิวัฒน์ ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 13 มีีนาคมี 2563 แลัะด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิบริิหุ้าริเมีื�อวันที� 25 มีีนาคมี 2564

 (5) นางพัชลัีพริ วริวิบ้ลัย์สิวัสิด้ิ� ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 13 มีกริาคมี 2564

 (6) นายสิิทธิริัตน์ ด้ริงคมีาศ ด้ำริงตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 2 มีิถื้นายน 2564

 (7) นายนำพริ ยมีนา ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 30 กันยายน 2563

 (8) นายพชริ ย้ติธริริมีด้ำริง ลัาออกจากตำแหุ้น่งกริริมีการิเมีื�อวันที� 31 มีกริาคมี 2563
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ค) ค่าตุอบแทน้คณะกรัรัมการัสรัรัหาและกำหน้ดค่าตุอบแทน้

ง) ค่าตุอบแทน้คณะกรัรัมการับรัิหารัความเส่�ยง

จ) ค่าตุอบแทน้คณะกรัรัมการัด้าน้การักำกับดูแลกิจการัท่�ด่

 1 นายสิร้ิพลั ข้วญั่ใจธญั่ญ่า ปริะธานคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้า 132,000.00 -    -    132,000.00 
   แลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน

 2 พลัเอกเลัศิริตัน์  ริตันวานชิ กริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ 99,000.00 -    -    99,000.00 
   ค่าตอบแทน

 3 นายบนิ วรีิงิกา(1) กริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้  99,000.00 -    -    99,000.00 
   ค่าตอบแทน       

                    ริวมี  330,000.00 -    -    330,000.00

 1 ด้ริ. วิกริมี ค้�มีไพโริจน์ ปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริหิุ้าริ 132,000.00 -  -    132,000.00 
   ความีเสิี�ยง 

 3 นายธนโชต ิริ้ง่สิทิธวิฒัน์ กริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง - - - -

 4 นางพณั์ณ์ริชัต์ บริริพโต กริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง - - - -

 5 ด้ริ. เจริญิ่ชัย เลัง็ศริิวิฒัน์ กริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง - - - -

                ริวมี  132,000.00 -    -    132,000.00

 1 นายจกัริกฤศฏิิ�  พาริาพันธกล้ั ปริะธานคณ์ะกริริมีการิด้�านการิกำกับ 66,000.00  - - 66,000.00  
   ด้แ้ลักจิการิที�ด้ี

 2 นายสิด้าวธ้ เตชะอบ้ลั กริริมีการิด้�านการิกำกับด้แ้ลักจิการิที�ด้ ี 16,500.00 - - 16,500.00

 3 นายสิร้ิพลั  ข้วัญ่ใจธญั่ญ่า กริริมีการิด้�านการิกำกับด้แ้ลักจิการิที�ด้ ี 49,500.00  - - 49,500.00 

 4 นายธนโชต ิริ้ง่สิทิธวิฒัน์ กริริมีการิด้�านการิกำกับด้แ้ลักจิการิที�ด้ ี  -  - -  - 

                ริวมี   132,000.00  - - 132,000.00 

รวม

รวม

รวม

โบนัส       
ประจำาปี 2563 

(บาท)

โบนัส       
ประจำาปี 2563 

(บาท)

โบนัส       
ประจำาปี 2563 

(บาท)

บำาเหน็จ
กรรมการ   
(บาท/ปี)

บำาเหน็จ
กรรมการ   
(บาท/ปี)

บำาเหน็จ
กรรมการ   
(บาท/ปี)

เบี�ยประชุม
(บาท/ปี) 

เบี�ยประชุม
(บาท/ปี) 

เบี�ยประชุม
(บาท/ปี) 

ตำำาแหน่ง

ตำำาแหน่ง

ตำำาแหน่ง

อันดับ

อันดับ

อันดับ

รายช่�อคณะกรรมการ

รายช่�อคณะกรรมการ

รายช่�อคณะกรรมการ

หมายเหตุุ :

 (1) นายบิน วีริิงกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งเมีื�อวันที� 21 ธันวาคมี 2564
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

8.1.3	 การกำากับดููแลบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วม

คณ์ะกริริมีการิมีีหุ้น�าที�กำกับด้แ้ลัใหุ้�มีีกริอบแลัะกลัไกในการิกำกับด้แ้ลันโยบายแลัะการิด้ำเนินงานข้องบริษิัทัย่อยแลัะกิจการิอื�นที�บริษิัทั

ไปลังทน้อย่างมีนัียสิำคัญ่ ในริะดั้บที�เหุ้มีาะสิมีกับกจิการิแต่ลัะแหุ่้ง ริวมีทั�งด้แ้ลัใหุ้�บริษิัทัย่อยแลัะกิจการิอื�นที�บริษิัทัไปลังทน้มีคีวามีเข้�าใจในนโยบาย

การิกำกับด้้แลักิจการิข้องบริิษััทด้�วย 

8.1.4	 การติิดูติามใหุ้�ม่การปฏิิบัติิติามนโยบายและแนวปฏิิบัติิในการกำากับดููแลกิจการ	 

(1)  การป้องกันความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์

บริิษััทปฏิิบัติตามีกฎเกณ์ฑ์์ข้องสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์ แลัะตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์แหุ้่งปริะเทศไทย

อย่างเคริ่งคริัด้ โด้ยคณ์ะกริริมีการิใหุ้�ความีสิำคัญ่ในเริื�องการิจัด้การิเกี�ยวกับความีข้ัด้แย�งผู้ลัปริะโยชน์ข้องผู้้�เกี�ยวข้�องอย่างริอบคอบ เป็นธริริมีแลัะ

โปริ่งใสิ หุ้ากมีีริายการิที�เกี�ยวโยงกัน จะต�องพิจาริณ์าอย่างริอบคอบ เปิด้เผู้ยข้�อม้ีลัด้ังกล่ัาวอย่างชัด้เจนแลัะทันเวลัาเพื�อผู้ลัปริะโยชน์ข้องบริิษััท 

โด้ยริวมีเป็นสิำคัญ่ โด้ยมีีหุ้ลัักการิสิำคัญ่ด้ังนี�

• กำหุ้นด้โคริงสิริ�างการิถืือหุ้้�นที�ชัด้เจน เพื�อป้องกันไมี่ใหุ้�เกิด้ความีข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์

• มีีการิแบ่งแยกหุ้น�าที�ความีริับผู้ิด้ชอบอย่างชัด้เจนริะหุ้ว่างคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ คณ์ะกริริมีการิ แลัะผู้้�ถืือหุ้้�น จึงปริาศจากปัญ่หุ้า

การิก�าวก่ายหุ้น�าที�ความีริับผู้ิด้ชอบ 

• ในกริณ์ทีี�กริริมีการิบริิษััทหุ้ริอืผู้้�บริิหุ้าริคนหุ้นึ�งคนใด้มีสีิว่นได้�สิว่นเสิยีกบัผู้ลัปริะโยชนใ์นเริื�องที�กำลัังพจิาริณ์า กจ็ะไมีเ่ข้�าริว่มีปริะชม้ี 

หุ้ริืองด้ออกเสิียงเพื�อใหุ้�การิตัด้สิินใจข้องคณ์ะกริริมีการิ แลัะผู้้�บริิหุ้าริเป็นไปอย่างย้ติธริริมี เพื�อผู้ลัปริะโยชน์ข้องผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างแท�จริิง

ในปี 2564 บริิษััทได้�ทบทวนนโยบายป้องกันความีขั้ด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์ในการิจัด้การิกองท้นแลัะมีาตริการิป้องกันความีขั้ด้แย�ง 

ทางผู้ลัปริะโยชน์แลั�วเหุ้็นว่า นโยบายด้ังกลั่าวยังมีีความีเหุ้มีาะสิมีแลัะเป็นไปตามีกฎหุ้มีายที�เกี�ยวข้�อง

(2)  การใช้ข้อมูลภายในเพ่�อแสวงหาประโยชน์

บริิษััทกำหุ้นด้นโยบายการิกำกับด้้แลัการิใช�ข้�อมี้ลัภายในไว�ในอำนาจด้ำเนินการิข้องบริิษััท โด้ยมีีการิพิจาริณ์าทบทวนค่้มีือการิ 

ปฏิิบัติงานแลัะจริริยาบริริณ์การิทำงานโด้ยได้�เพิ�มีเติมีเกี�ยวกับนโยบายการิป้องกันความีขั้ด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์แลัะการิใช�ข้�อมี้ลัภายในสิำหุ้รัิบ 

ผู้้�จัด้การิกองท้นแลัะผู้้�ปฏิิบัติงานตามีเกณ์ฑ์์ที�สิำนักงานสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์กำหุ้นด้ พริ�อมีทั�งเผู้ยแพริ่ 

ใหุ้� พนักงาน ผู้้�บริิหุ้าริ แลัะกริริมีการิทริาบ พริ�อมีทั�งยังมีีบทลังโทษัชัด้เจนกริณ์ีที�ผู้้�บริิหุ้าริหุ้ริือพนักงานนำข้�อมี้ลัภายในข้องบริิษััทไปเปิด้เผู้ยต่อ

สิาธาริณ์ะหุ้ริือนำไปใช�ปริะโยชน์สิ่วนตน นอกจากนี� ยังหุ้�ามีซึ่ื�อข้ายหุ้ลัักทริัพย์ข้องบริิษััทในช่วงเวลัาที�กำหุ้นด้ (Blackout Period) ซึ่ึ�งนอกจากจะ

ริักษัาสิิทธิข้องผู้้�ถืือหุ้้�นแลั�ว ยังเป็นการิป้องกันความีข้ัด้แย�งข้องผู้ลัปริะโยชน์อีกทางหุ้นึ�งด้�วย ทั�งนี� ในปี 2564 ไมี่พบว่ากริริมีการิหุ้ริือผู้้�บริิหุ้าริมีี 

การิซึ่ื�อข้ายหุ้ลัักทริัพย์ในช่วงที�หุ้�ามีการิซึ่ื�อข้าย

(3)  การตำ่อตำ้านทุจริตำคอร์รัปชั�น

บริษิัทัมีนีโยบายต่อต�านการิทจ้ริิตคอร์ิรัิปชั�นทก้ร้ิปแบบ ไม่ีจา่ยสินิบนเพื�อผู้ลัปริะโยชน์ทางธร้ิกิจ ไม่ีใหุ้�ความีร่ิวมีมีอืหุ้ริอืสินับสินน้บค้คลั

ใด้ ๆ ที�ทำธ้ริกิจผู้ิด้กฎหุ้มีาย หุ้รืิอเป็นภัยต่อสิังคมีแลัะความีมีั�นคงข้องปริะเทศ โด้ยนับตั�งแต่ปี 2558 เป็นต�นมีา บริิษััทได้�ปริะกาศนโยบาย 

การิป้องกันการิหุ้าผู้ลัปริะโยชน์ในหุ้น�าที�โด้ยมีิชอบแลัะกำหุ้นด้เริื�องการิต่อต�านท้จริิตท้กริ้ปแบบอย่างชัด้เจน แลัะได้�จัด้ทำนโยบายต่อต�าน 

การิใหุ้�สิินบนแลัะคอริ์ริัปชั�น (Anti-Bribery and Corruption Policy) ค้่มีือปฏิิบัติ แลัะนโยบายการิแจ�งเบาะแสิ (Whistle Blowing Policy) เป็น 
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ลัายลัักษัณ์์อักษัริข้ึ�น เพื�อเป็นแนวทางการิปฏิิบัติที�ชัด้เจนในการิด้ำเนินธ้ริกิจ พริ�อมีทั�ง เผู้ยแพริ่ นโยบายแลัะการิปฏิิบัติตามีแนวทางด้ังกลั่าว แลัะ 

ชอ่งทางการิแจ�งเบาะแสิแลัะริ�องเริยีนไว�อยา่งชดั้เจนในเวบ็ไซึ่ตข์้องบริษิัทั ทั�งนี� ผู้้�ฝ่า่ฝ่นืหุ้ริอืไมีป่ฏิบิตัติามีนโยบายจะได้�ริบัการิพจิาริณ์าโทษัทางวนิยั

ตามีริะเบยีบหุ้ริอืข้�อบงัคบัเกี�ยวกบัการิทํางานที�บริิษััทกำหุ้นด้ แลัะอาจจะมีโีทษัตามีกฎหุ้มีาย คณ์ะกริริมีการิได้�ทบทวนนโยบายต่อต�านการิใหุ้�สินิบน

แลัะคอริ์ริัปชั�นเป็นปริะจำท้กปี โด้ยในปี 2564 คณ์ะกริริมีการิได้�อน้มีัติใหุ้�แก�ไข้นโยบายด้ังกลั่าวโด้ยเพิ�มีแนวปฏิิบัติเริื�องการิจ�างพนักงานริัฐไว�ใน

นโยบายด้ังกลั่าวด้�วย

บริิษััทได้�เข้�าริ่วมีลังนามีแสิด้งเจตนาริมีณ์์ในโคริงการิแนวริ่วมีต่อต�านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective 

Action Against Corruption หุ้ริือ CAC) แลัะได้�ริับมีติริับริองใหุ้�เป็นสิมีาชิกข้องแนวริ่วมีปฏิิบัติข้องภาคเอกชนไทยในการิต่อต�านท้จริิตแลั�วในการิ

ปริะช้มีข้องคณ์ะกริริมีการิแนวริ่วมีต่อต�านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกชนไทย ปริะจำไตริมีาสิที� 4/2558 เมีื�อวันที� 22 มีกริาคมี 2559 แลัะได้�เข้�าริับมีอบ

ปริะกาศนยีบตัริริบัริองการิเปน็สิมีาชกิแนวริว่มีตอ่ต�านคอริรั์ิปชั�นข้องภาคเอกชนไทยในการิตอ่ต�านท้จริติอยา่งสิมีบร้ิณ์ ์เมีื�อวันที� 29 กม้ีภาพนัธ ์2559 

โด้ยบริิษััทได้�ริับการิปริะเมีินผู้ลั Anti-corruption progress indicator อย้่ในริะด้ับ “ได้�ริับการิริับริอง CAC” เนื�องจากบริิษััทมีีการิแสิด้งใหุ้�เหุ้็นถืึง

การินำไปปฏิิบัติโด้ยมีีการิสิอบทานความีคริบถื�วนเพียงพอข้องกริะบวนการิทั�งหุ้มีด้จากคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ ต่อมีาที�ปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ 

แนวริ่วมีต่อต�านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกชนไทย ปริะจำไตริมีาสิ 4/2561 เมีื�อวันที� 4 ก้มีภาพันธ์ 2562 ได้�มีีมีติใหุ้�การิริับริองการิต่ออาย้แก่บริิษััทใน

การิเป็นสิมีาชิกข้องแนวริ่วมีต่อต�านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกชนไทย เป็นริะยะเวลัา 3 ปี นับตั�งแต่วันที� 4 ก้มีภาพันธ์ 2562 ถืึงวันที� 3 ก้มีภาพันธ์ 

2565 ทั�งนี� ที�ปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิ คริั�งที� 9/2564 เมีื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2564 ได้�อน้มีัติใหุ้�บริิษััทจัด้สิ่งแบบปริะเมีินตนเองเพื�อพัฒนาริะบบ 

ต่อต�านคอริ์ริัปชั�น (ฉบับปริับปริ้ง) เพื�อข้อริับริองการิเป็นสิมีาชิกโคริงการิแนวริ่วมีต่อต�านคอริ์ริัปชั�นข้องภาคเอกชนไทยริอบต่อไป

เพื�อสิ่งเสิริิมีการิปฏิิบัติตามีแนวนโยบายต่อต�านการิใหุ้�สิินบนแลัะคอริ์รัิปชั�น บริิษััทได้�มีีหุ้นังสิือแจ�งค่้ค�าแลัะตัวแทน โด้ยข้อความี 

ริ่วมีมืีอปฏิิบัติตามีนโยบายต่อต�านคอร์ิรัิปชั�นแลัะงด้เว�นการิใหุ้�ข้องข้วัญ่แก่ผู้้�บริิหุ้าริแลัะพนักงานข้องบริิษััท แลัะได้�เผู้ยแพร่ิใหุ้�บ้คคลัทั�วไป 

ทริาบเพิ�มีเติมีบนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท ภายใต�ปริะกาศนโยบายต่อต�านคอริ์ริัปชั�น

บริษิัทัมีนีโยบายสิง่เสิริิมีใหุ้�พนกังานมีีความีริ้�ความีเข้�าใจในเริื�องด้งักล่ัาว โด้ยการิจดั้สิมัีมีนาหุ้ลักัสิต้ริ “นโยบายการิตอ่ต�านคอริร์ิปัชั�น” 

ไว�เป็นสิ่วนหุ้นึ�งข้องการิอบริมีปริะจำปีข้องพนักงาน เพื�อใหุ้�พนักงานมีีความีริ้�ความีเข้�าใจที�ถื้กต�องแลัะสิามีาริถืนำนโยบายไปปฏิิบัติใหุ้�เป็นริ้ปธริริมี

ได้�อย่างเกิด้ปริะสิิทธิผู้ลั นอกจากนั�น บริิษััทยังได้�จัด้สิ่งพนักงานเข้�าริ่วมีการิอบริมีหุ้ลัักสิ้ตริที�เกี�ยวข้�องกับการิป้องกันการิท้จริิตคอริ์ริัปชั�นที�จัด้โด้ย

สิถืาบันต่าง ๆ  เพื�อศึกษัา ทบทวน แลัะพัฒนาการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัเกี�ยวกับการิต่อต�านท้จริิตคอริ์ริัปชั�นข้องบริิษััท พริ�อมีกันนี�บริิษััทยังจัด้สิ่งพนักงาน

ในหุ้น่วยงานที�เกี�ยวข้�องกับการิตริวจสิอบแลัะติด้ตามีความีเสีิ�ยงจากการิท้จริิตเข้�าอบริมีในหุ้ลัักส้ิตริที�เกี�ยวข้�องกับการิตริวจสิอบแลัะติด้ตามี 

ความีเสิี�ยงจากการิท้จริิตด้ังกลั่าว ซึ่ึ�งจัด้โด้ยสิมีาคมีสิถืาบันการิศึกษัาธนาคาริแลัะการิเงินไทย ริ่วมีกับ สิมีาคมีธนาคาริไทยแลัะชมีริมีตริวจสิอบ

แลัะป้องกันการิท้จริิตอย้่เสิมีออีกด้�วย 

ในการิควบค้มี การิติด้ตามีการิปฏิิบัติตามีนโยบาย แลัะการิติด้ตามีความีเสิี�ยงจากการิท้จริิตคอริ์ริัปชั�น คณ์ะกริริมีการิกำหุ้นด้ใหุ้�ฝ่่าย

กำกับด้้แลัการิปฏิิบัติงาน ฝ่่ายบริิหุ้าริความีเสิี�ยง แลัะฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในแลัะเทคโนโลัยีสิาริสินเทศ ริับผู้ิด้ชอบริ่วมีกันในการิทด้สิอบแลัะ

ปริะเมีินความีเสิี�ยงจากการิท้จริิตแลัะคอริ์ริัปชั�นอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหุ้�การินำมีาตริการิต่อต�านการิท้จริิตคอริ์ริัปชั�นไปปฏิิบัติอย่างมีีปริะสิิทธิผู้ลั  

ตลัอด้จนติด้ตามี ทบทวน แลัะปริับปริ้งมีาตริการิต่อต�านการิท้จริิตแลัะคอริ์ริัปชั�นอย่างสิมี�ำเสิมีอ โด้ยเสินอผู้ลัการิปริะเมีินต่อคณ์ะกริริมีการิด้�าน

กำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ แลัะริายงานต่อคณ์ะกริริมีการิตามีลัำด้ับ โด้ยในปี 2564 บริิษััทไมี่พบการิปฏิิบัติผู้ิด้ปกติที�ไมี่เป็นไป

ตามีนโยบายที�กำหุ้นด้ ไมีพ่บกจิกริริมีที�มีีความีเสิี�ยงสิง้เกี�ยวกบัการิใหุ้�สินิบนแลัะคอริร์ิปัชั�น นอกจากนั�น ฝ่า่ยบริหิุ้าริความีเสิี�ยงได้�จดั้ทำการิปริะเมีนิ

ความีเสิี�ยงด้�านคอริ์ริัปชั�นในการิด้ำเนินธ้ริกิจข้องบริิษััท โด้ยมีีผู้ลัการิปริะเมีินความีเสิี�ยงอย้่ในริะด้ับต�ำ 

(4)  การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) และการคุ้มครองผูู้้แจ้งเบาะแส

บริิษััทได้�จัด้ทำนโยบายการิแจ�งเบาะแสิ (Whistle Blowing Policy) โด้ยได้�ริับอน้มีัตินโยบายจากคณ์ะกริริมีการิเมีื�อวันที� 17 กันยายน 

2561 เพื�อสินับสิน้นแลัะใหุ้�ความีสิำคัญ่แก่ผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียท้กภาคสิ่วน ไมี่ว่าจะเป็นบ้คลัากริจากองค์กริภายใน หุ้ริือจากบ้คคลัภายนอกสิามีาริถืแจ�ง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)84
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เบาะแสิในกริณี์ที�อาจเกิด้การิท้จริิต การิคอร์ิริัปชั�น การิใหุ้�สิินบนแก่เจ�าหุ้น�าที� หุ้ริือผู้ิด้ต่อจริิยธริริมีทางธ้ริกิจ หุ้ริือข้ัด้ต่อกฎริะเบียบที�เกี�ยวข้�อง  

เพื�อชว่ยกนัปริบัปริง้แก�ไข้ หุ้ริอืด้ำเนินการิใหุ้�เกดิ้ความีถืก้ต�อง เหุ้มีาะสิมี โปริง่ใสิ แลัะมีปีริะสิทิธภิาพในการิด้ำเนนิธร้ิกจิมีากยิ�งข้ึ�น ริวมีถืงึมีาตริการิ

ค้�มีคริองผู้้�แจ�งเบาะแสิเพื�อสิริ�างความีเชื�อมัี�นใหุ้�กับบ้คคลัเหุ้ล่ัานั�นในการิใหุ้�ความีริ่วมีมีืออย่างเต็มีที� แลัะได้�จัด้ใหุ้�มีีช่องทางการิแจ�งเบาะแสิ  

โด้ยสิามีาริถืสิ่งริายลัะเอียด้ได้�ตามีช่องทางด้ังต่อไปนี� 

คณะกรัรัมการัรัับแจ้งเบาะแส หรัือ คณะกรัรัมการัตุรัวจสอบ

บริิษััทหุ้ลัักทริัพย์จัด้การิกองท้น เอ็มีเอฟซึ่ี จำกัด้ (มีหุ้าชน)

เลัข้ที� 199 อาคาริคอลััมีน์ทาวเวอริ์ ชั�น 22 

ถืนนริัชด้าภิเษัก แข้วงคลัองเตย เข้ตคลัองเตย กริ้งเทพมีหุ้านคริ 10110

โทริศัพท์แจ�งเบาะแสิที�หุ้มีายเลัข้ 02-649-2140  ผู้้�บริิหุ้าริฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในฯ  

  หุ้ริือ 02-649-2161  ผู้้�บริิหุ้าริฝ่่ายกำกับด้้แลัการิปฏิิบัติงาน

อีเมีลั์ whistleblowing@mfcfund.com 

ทั�งนี� เพื�อใหุ้�ผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียท้กกลั้่มีสิามีาริถืติด้ต่อหุ้ริือริ�องเริียนต่อคณ์ะกริริมีการิได้�โด้ยตริง ตามีนโยบายแลัะมีาตริการิต่อต�าน 

การิคอร์ิริัปชั�นที�เปิด้เผู้ยบนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท เพื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะผู้้�มีีส่ิวนได้�เสีิยมีีโอกาสิแสิด้งความีคิด้เห็ุ้นแลัะริ�องเรีิยนโด้ยตริงต่อคณ์ะกริริมีการิ 

ในกริณ์ีได้�ริับความีไมี่เป็นธริริมีหุ้ริือความีเด้ือด้ริ�อนจากการิกริะทำข้องบริิษััท 

นอกจากนี� พนักงานท้กคนมีีหุ้น�าที�ต�องริายงานใหุ้�ผู้้�บังคับบัญ่ชาหุ้ริือผู้้�บริิหุ้าริในลัำด้ับที�สิ้งกว่า หุ้ริือหุ้ริือคณ์ะกริริมีการิริับแจ�งเบาะแสิ 

ทริาบโด้ยทนัท ีถืงึเหุ้ตก้าริณ์์ หุ้ริอืพฤตกิริริมีในที�ทำงานที�ไมีถ่ืก้ต�องหุ้ริอืสิงสิยัวา่จะไมีถ่ืก้ต�องหุ้ริอืลัะเมีดิ้ตอ่ธริริมีาภบิาลัข้องบริษิัทั กฎริะเบยีบหุ้ริอื

กฎหุ้มีายใด้ ๆ หุ้ากพบเหุ้็นหุ้ริือสิงสิัยการิกริะทำใด้ ๆ ที�ไมี่ชอบด้�วยกฎหุ้มีายหุ้ริือฝ่่าฝ่ืนต่อหุ้ลัักในการิปฏิิบัติตามีนโยบายต่อต�านการิคอริ์ริัปชั�น 

ริะเบียบปฏิบิตัแิลัะค้ม่ีอืการิปฏิิบัตงิานข้องบริิษััทริวมีถึืงข้�อกำหุ้นด้ข้องกฎหุ้มีายที�เกี�ยวข้�อง ทั�งนี� บริษิัทัมีมีีาตริการิใหุ้�ความีค้�มีคริองแก่ผู้้�แจ�งเบาะแสิ

โด้ยข้�อมี้ลัข้องผู้้�แจ�งเบาะแสิ (Whistleblower) แลัะริายลัะเอียด้อื�น ๆ ที�ได้�ริับจะถื้กเก็บเป็นความีลัับไมี่เปิด้เผู้ยแก่บ้คคลัที�ไมี่เกี�ยวข้�องเพื�อสิริ�าง 

ความีมีั�นใจแก่ผู้้�แจ�งเบาะแสิ

ในปี 2564 บริิษััทไม่ีได้�ริับการิริ�องเรีิยนในเริื�องการิกริะทำท้จริิตคอร์ิรัิปชั�นที�ไม่ีชอบด้�วยกฎหุ้มีายหุ้รืิอฝ่่าฝื่นต่อหุ้ลัักในการิปฏิิบัติตามี

นโยบายต่อต�านการิคอริ์ริัปชั�น หุ้ริือเริื�องที�ผู้ิด้ต่อจริิยธริริมีทางธ้ริกิจ หุ้ริือข้ัด้ต่อกฎริะเบียบที�เกี�ยวข้�อง

(5)  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริิษััทยึด้ถืือแนวปฏิิบัติในการิด้ำเนินธ้ริกิจด้�วยความีริะมัีด้ริะวังในการิปริะกอบธ้ริกิจโด้ยไมี่ลัะเมีิด้หุ้ริือส่ิงเสิริิมีต่อการิลัะเมิีด้สิิทธ ิ

มีน้ษัยชน เคาริพความีเป็นสิ่วนตัว แลัะสิิทธิข้องแต่ลัะบ้คคลัที�ติด้ต่อปฏิิบัติงานด้�วย

(6)  นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริิษััทมีีนโยบายในการิปฏิิบัติเกี�ยวกับการิไมี่ลัะเมิีด้ทริัพย์สิินทางปัญ่ญ่า โด้ยบริิษััทกำหุ้นด้ใหุ้�กริริมีการิ ผู้้�บริิหุ้าริ แลัะพนักงานข้อง

บริิษััทจะต�องใช�ซึ่อฟแวริ์ที�มีีลัิข้สิิทธิ�ถื้กต�องตามีกฎหุ้มีายที�บริิษััทจัด้เตริียมีใหุ้�เท่านั�น พริ�อมีทั�งมีีการิกำหุ้นด้นโยบายการิใช�งานริะบบเทคโนโลัยี

สิาริสินเทศข้องบริิษััทแลัะมีีการิตริวจสิอบการิใช�ริะบบโปริแกริมีซึ่อฟแวริ์ในการิทำงานข้องพนักงาน เพื�อป้องกันการิใช�ซึ่อฟต์แวริ์ ที�ลัะเมีิด้ลัิข้สิิทธิ� 

หุ้ริือที�ไมี่เกี�ยวข้�องกับการิทำงาน
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(7)  นโยบายการรักษาความมั�นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy)

บริษิัทัมีกีาริจัด้ทำแลัะทบทวนนโยบายการิรัิกษัาความีมีั�นคงปลัอด้ภัยด้�านสิาริสินเทศใหุ้�สิอด้รัิบตามีมีาตริฐาน ISO 27001 ที�คริอบคลัม้ี

เริื�อง Cyber Security โด้ยมีีคณ์ะทำงานด้�าน IT Security ทำหุ้น�าที�กำกับด้้แลัการิปฏิิบัติตามีนโยบายดั้งกล่ัาวแลัะบริิหุ้าริจัด้การิเหุ้ต้การิณ์์ 

ความีมีั�นคงปลัอด้ภยัสิาริสินเทศ นอกจากนั�น บริิษััทยงัเข้�าร่ิวมีเปน็สิมีาชกิกับกล่้ัมีความีริว่มีมีอืด้�านการิยกริะด้บัความีพริ�อมีริบัมีอืภยัค้กคามีไซึ่เบอริ์

ในภาคธ้ริกิจตลัาด้ท้น (TCM-CERT) โด้ยความีริ่วมีมืีอข้องสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์ ตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์ 

แหุ้่งปริะเทศไทย แลัะสิมีาคมีบริิษััทจัด้การิลังท้น (AIMC) เพื�อเป็นการิแลักเปลีั�ยน แลัะ/หุ้รืิอริวบริวมีข้�อมี้ลั พริ�อมีแนวทางแก�ไข้ปัญ่หุ้าเริื�องภัย

ค้กคามีไซึ่เบอริ์ที�เกิด้ข้ึ�นในกลั้่มีผู้้�ปริะกอบธ้ริกิจตลัาด้ท้น ริวมีทั�งจัด้กิจกริริมีอบริมีภายในเพื�อใหุ้�ความีริ้�กับพนักงานในเริื�อง Security Awareness 

Training เพื�อสิริ�างความีร้ิ�ความีเข้�าใจที�ถื้กต�องซึ่ึ�งสิามีาริถืช่วยใหุ้�พนักงานตริะหุ้นักถืึงภัยค้กคามีทางด้�าน Cyber ที�ปัจจ้บันมีีความีริ้นแริงแลัะ 

สิ่งผู้ลักริะทบในการิด้ำเนินธ้ริกิจข้องบริิษััท เช่น การิควบค้มีการิใช�งานสิื�ออ้ปกริณ์์ปริะเภท Removable Media แลัะการิควบค้มีการิริั�วไหุ้ลัข้อง

ข้�อมี้ลั เป็นต�น

(8)  นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy)

บริิษััทเป็นบริิษััทจัด้การิกองท้นชั�นนำข้องปริะเทศ ด้ำเนินธ้ริกิจโด้ยใหุ้�ความีสิำคัญ่ต่อการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี โด้ยยึด้มีั�นใน 

ความีริบัผู้ดิ้ชอบตอ่สิงัคมีแลัะอด้้มีการิณ์ซ์ึ่ึ�งได้�ถือืปฏิบิตัสิิบืเนื�องกนัมีาเปน็เวลัานาน ภายใต�กริอบจริริยาบริริณ์ ที�มีกีาริพฒันาใหุ้�เหุ้มีาะสิมีกบัความี

เปลัี�ยนแปลังทางเศริษัฐกิจแลัะสิงัคมี แลัะเพื�อใหุ้�การิด้ำเนินการิตามีหุ้ลักัธริริมีาภิบาลัการิลังทน้บังเกดิ้ผู้ลัอย่างเปน็ริป้ธริริมี บริษิัทัจึงได้�ปริะกาศรัิบ

การิปฏิิบัติตามีหุ้ลัักธริริมีาภิบาลัการิลังท้น เมีื�อวันที� 15 มีิถื้นายน 2560 

บริิษััทได้�จัด้ทำนโยบายธริริมีาภิบาลัการิลังท้น (Investment Governance Policy) ซึึ่�งได้�รัิบอน้มัีตินโยบายจากคณ์ะกริริมีการิเมีื�อ 

วันที� 26 กริกฎาคมี 2561 เพื�อเป็นหุ้ลัักปฏิิบัติในการิจัด้การิลังท้นแลัะสิอด้คลั�องกับแนวทางเตริียมีความีพริ�อมีแลัะการิปฏิิบัติตามีหุ้ลัักธริริมีาภิบาลั

การิลังท้นข้องสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์ แลัะนำข้ึ�นเผู้ยแพริ่บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท

ทั�งนี� บริิษััทได้�กำหุ้นด้แนวทางปฏิิบัติที�สิอด้คลั�องแลัะเหุ้มีาะสิมีกับความีรัิบผู้ิด้ชอบแลัะบทบาทหุ้น�าที�ข้องบริิษััทจัด้การิจัด้การิลังท้น 

ซึ่ึ�งสิริ้ปได้�โด้ยสิังเข้ปไว� ด้ังนี�

(ก) จัด้ใหุ้�มีีนโยบายธริริมีภิบาลัการิลังท้นที�ชัด้เจนเป็นลัายลัักษัณ์์อักษัริ

(ข้) จัด้ใหุ้�มีีการิป้องกันแลัะจัด้การิความีข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์อย่างเพียงพอเพื�อปริะโยชน์ที�ด้ีที�สิ้ด้ข้องลั้กค�า

(ค) จัด้ใหุ้�มีีกริะบวนการิในการิตัด้สิินใจแลัะติด้ตามีบริิษััทที�เข้�าลังท้นอย่างใกลั�ชิด้แลัะทันเหุ้ต้การิณ์์ (actively) โด้ยมีีปริะเด้็นเริื�อง

กลัย้ทธ์ การิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี ความีริับผู้ิด้ชอบต่อสิังคมีแลัะสิิ�งแวด้ลั�อมีข้องบริิษััทที�ไปลังท้นเป็นสิ่วนหุ้นึ�งข้องการิตัด้สิินใจแลัะติด้ตามีผู้ลั

(ง) จัด้ใหุ้�มีีการิเพิ�มีริะด้ับการิติด้ตามีบริิษััทที�ลังท้น กริณ์ีเหุ้็นว่าการิติด้ตามีตามีหุ้ลัักปฏิิบัติในข้�อ 3 ไมี่เพียงพอ

(จ) จัด้ใหุ้�มีีการิเปิด้เผู้ยนโยบายการิใช�สิิทธิออกเสิียงแลัะผู้ลัการิใช�สิิทธิออกเสิียงต่อลั้กค�า

(ฉ) ริ่วมีมีือกับผู้้�ลังท้นอื�นตามีความีเหุ้มีาะสิมี เพื�อใหุ้�การิปฏิิบัติตามีหุ้ลัักธริริมีภิบาลัการิลังท้นเป็นไปอย่างมีีปริะสิิทธิภาพ

(ช) เปิด้เผู้ยนโยบายธริริมีภิบาลัการิลังท้น แลัะการิปฏิิบัติตามีหุ้ลัักธริริมีาภิบาลัการิลังท้นในเว็บไซึ่ต์แลัะริายงานปริะจำปี

ในปี 2564 ฝ่่ายงานที�เกี�ยวข้�องได้�ปฏิิบัติตามีแนวปฏิิบัติที�บริิษััทกำหุ้นด้ แลัะบริิษััทได้�ทบทวนนโยบายธริริมีภิบาลัการิลังท้นแลั�วเหุ้็นว่า 

นโยบายด้ังกลั่าวยังมีีความีเหุ้มีาะสิมีแลัะสิอด้คลั�องกับหุ้ลัักธริริมีาภิบาลัการิลังท้น
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(9)  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในป ี2564 บริษิัทัได้�กำหุ้นด้นโยบายค้�มีคริองข้�อมีล้ัสิว่นบค้คลัเพื�อเปน็แนวทางใหุ้�ผู้้�บริหิุ้าริแลัะพนกังานยดึ้ถือืแลัะปฏิบิตัติามีมีาตริการิ

ในการิเก็บริวบริวมี การิใช� แลัะการิเปิด้เผู้ย ริวมีทั�งบริิหุ้าริจัด้การิ ข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลัอย่างเหุ้มีาะสิมีแลัะเป็นไปตามีที�พริะริาชบัญ่ญ่ัติค้�มีคริองข้�อมี้ลั

สิว่นบค้คลั พ.ศ. 2562 ริวมีถืงึกฎหุ้มีายอื�นที�เกี�ยวข้�อง ทั�งนี� เพื�อสิริ�างความีเชื�อมีั�นในการิริกัษัาความีมีั�นคงปลัอด้ภยัข้องข้�อมีล้ัสิว่นบค้คลัตอ่เจ�าข้อง

ข้�อม้ีลัสิ่วนบ้คคลั โด้ยกำหุ้นด้ใหุ้�มีีการิทบทวนนโยบายอย่างน�อยปีลัะหุ้นึ�งครัิ�ง เพื�อใหุ้�สิอด้คลั�องต่อการิเปลีั�ยนแปลังกฎหุ้มีายแลัะกฎริะเบียบที�

เกี�ยวข้�อง

นโยบายค้�มีคริองข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลัคริอบคลั้มีเริื�องด้ังต่อไปนี�

(ก) การิเก็บริวบริวมี การิใช� แลัะการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั

(ข้) สิิทธิข้องเจ�าข้องข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั

(ค) บทบาทหุ้น�าที�ข้องหุ้น่วยงาน ผู้้�บริิหุ้าริ พนักงาน ซึ่ึ�งมีีสิ่วนเกี�ยวข้�องกับข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั

(ง) หุ้น�าที�แลัะความีริับผู้ิด้ชอบข้องผู้้�ควบค้มีข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลัแลัะผู้้�ปริะมีวลัผู้ลัข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั

(จ) หุ้น�าที�แลัะความีริับผู้ิด้ชอบข้องเจ�าหุ้น�าที�ค้�มีคริองข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั (Data Protection Officer : DPO)

(ฉ) ข้ั�นตอนหุ้ริือมีาตริการิริักษัาความีปลัอด้ภัยในการิค้�มีคริองข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั

(ช) การิริ�องเริียนแลัะการิแจ�งเบาะแสิ

นอกจากนั�น เพื�อใหุ้�พนักงานท้กริะด้ับตริะหุ้นักถืึงความีสิำคัญ่แลัะเข้�าใจหุ้ลัักกฎหุ้มีายแลัะวิธีปฏิิบัติ บริิษััทจึงกำหุ้นด้ใหุ้�มีีการิจัด้การิ

อบริมีใหุ้�ความีริ้�เกี�ยวกับการิตามีกฎหุ้มีายค้�มีคริองข้�อมี้ลัสิ่วนบ้คคลั ใหุ้�กับผู้้�บริิหุ้าริแลัะพนักงานท้กริะด้ับ อย่างน�อยปีลัะ 1 คริั�ง

	 8.2	รายงานผู้ลการปฏิิบัติิหุ้น�าที่่�ของคณะกรรมการติรวจส่อบในรอบปีที่่�ผู้่านมา

ริายลัะเอียด้การิเข้�าปริะช้มีข้องคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบปริากฏิในหุ้น�าที� 78 หุ้ัวข้�อ 8.1.2 การิเข้�าริ่วมีปริะช้มีแลัะการิจ่ายค่าตอบแทน

คณ์ะกริริมีการิริายบค้คลั สิำหุ้รัิบผู้ลัการิปฏิบิตัหิุ้น�าที�ข้องคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบในริอบป ี2564 ปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 6 ริายงานคณ์ะกริริมีการิ

ตริวจสิอบ

	 8.3	ส่ร้ปผู้ลการปฏิิบัติิหุ้น�าที่่�ของคณะกรรมการช้้ดูย่อยอื�น	ๆ 

ผู้ลัการิปฏิิบัติหุ้น�าที�ข้องคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อยอื�น ๆ ในริอบปี 2564 ปริากฏิตามีเอกสิาริแนบ 7 

	 8.4	การส่นับส่น้นการม่ส่่วนร่วมและการส่ื�อส่ารกับผูู้�ถืือหุ้้�น

บริิษััทใหุ้�ความีสิำคัญ่เกี�ยวกับการิมีีสิ่วนริ่วมีในการิตัด้สิินใจในเริื�องที�สิำคัญ่ข้องบริิษััทข้องผู้้�ถืือหุ้้�น มีีการิปฏิิบัติต่อผู้้�ถืือหุ้้�นท้กริาย 

อย่างเท่าเทียมีกัน ริวมีทั�งปฏิิบัติต่อผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียท้กฝ่่ายอย่างเป็นธริริมี โปริ่งใสิ มีีปริะสิิทธิภาพ แลัะเอื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นสิามีาริถืใช�สิิทธิข้องตน เช่น 

สิิทธิในการิได้�ริับข้�อมี้ลับริิษััท สิิทธิในการิออกเสิียง สิิทธิในการิริับเงินปันผู้ลั สิิทธิที�จะได้�ริับการิด้้แลัอย่างเป็นธริริมี แลัะสิิทธิที�จะได้�ริับการิอำนวย

ความีสิะด้วกในการิปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น เป็นต�น ริวมีทั�งใหุ้�ความีสิำคัญ่แก่สิิทธิข้องผู้้�มีีสิ่วนได้�เสีิยท้กกล่้ัมี ไมี่ว่าจะเป็นผู้้�มีีสิ่วนได้�เสีิยภายในหุ้ริือผู้้�มีี 

สิ่วนได้�เสิียภายนอก โด้ยบริิษััทได้�กำหุ้นด้สิิทธิแลัะความีเท่าเทียมีกันข้องผู้้�ถืือหุ้้�น แลัะผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียกลั้่มีต่าง ๆ ด้ังนี�
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 ผูู้้ถื่อหุ้น

(1) ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิด้ังต่อไปนี�

(ก) สิิทธิในการิออกเสิียงแลัะแสิด้งความีคิด้เหุ้็น

(ข้) สิิทธิในการิมีีสิ่วนริ่วมีในการิตัด้สิินใจเริื�องที�สิำคัญ่

(ค) สิิทธิในการิเลัือกตั�งกริริมีการิ

(ง) สิิทธิในการิได้�ริับเงินปันผู้ลัแลัะผู้ลัตอบแทนอื�น ๆ โด้ยปัจจ้บันบริิษััทมีีนโยบายจ่ายเงินปันผู้ลัจากผู้ลัการิด้ำเนินงานในอัตริา 

ไมี่น�อยกว่าริ�อยลัะ 50 ข้องกำไริสิ้ทธิต่อหุ้้�น

(จ) สิิทธิในการิได้�ริับข้�อมี้ลัข้่าวสิาริอย่างโปริ่งใสิแลัะสิามีาริถืตริวจสิอบได้�

(2) บริิษัทัต�องจดั้การิปริะชม้ีผู้้�ถือืหุ้้�นปริะจำปภีายใน 4 เด้อืนหุ้ลังัจากวนัสิิ�นป ีโด้ยผู้้�ถือืหุ้้�นจะได้�ริบัหุ้นงัสิอืเชญิ่ปริะชม้ี แลัะสิาริสินเทศ

เกี�ยวกับสิถืานที� เวลัา วาริะ แลัะเริื�องที�ต�องพิจาริณ์า โด้ยปริะกาศผู้่านเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทแลัะจัด้สิ่งหุ้นังสิือนัด้ปริะช้มีแก่ผู้้�ถืือหุ้้�นลั่วงหุ้น�าเป็นเวลัา

อย่างน�อย 21 วัน ริวมีทั�งปริะกาศแจ�งการิจัด้ปริะช้มีในหุ้นังสิือพิมีพ์ริายวันอย่างน�อย 1 ฉบับ

(3) บริิษััทมีีนโยบายสิ่งเสิริิมีแลัะอำนวยความีสิะด้วกใหุ้�แก่ผู้้�ถืือหุ้้�นริวมีถึืงนักลังท้นสิถืาบัน ในการิเข้�าริ่วมีการิปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น  

โด้ยบริิษััทได้�คัด้เลัือกสิถืานที�จัด้การิปริะช้มีที�มีีการิคมีนาคมีสิะด้วกแลัะเพียงพอสิามีาริถืเข้�าถืึงได้�ทั�งการิเด้ินทางโด้ยริถืสิ่วนบ้คคลัแลัะริะบบ 

ข้นสิ่งมีวลัชน เพื�อใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นสิามีาริถืเด้ินทางเข้�าริ่วมีการิปริะช้มีได้�อย่างสิะด้วก

(4) เปิด้โอกาสิใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นจัด้สิ่งเอกสิาริลังทะเบียนเข้�าริ่วมีการิปริะช้มีแลัะสิ่งคำถืามีลั่วงหุ้น�าก่อนวันปริะช้มี เพื�อลัด้ริะยะเวลัาในการิ

ตริวจสิอบเอกสิาริในวันปริะช้มี แลัะจัด้ช่องทางการิลังทะเบียน ณ์ สิถืานที�จัด้การิปริะช้มีสิำหุ้รัิบผู้้�ถืือหุ้้�นบ้คคลัธริริมีด้าแลัะนักลังท้นสิถืาบัน  

โด้ยหุ้ากผู้้�ถืือหุ้้�นต�องการิสิอบถืามีข้�อมี้ลัเพิ�มีเติมี สิามีาริถืติด้ต่อได้�ที�ฝ่่ายเลัข้าน้การิบริิษััทผู้่านช่องทางด้ังนี�

  ฝ่่ายเลขานุ้การับรัิษััท

  บรัิษััทหลักทรััพย์จัดการักองทุน้ เอ็มเอฟซี่ จำกัด (มหาชน้)

  เลัข้ที� 199 อาคาริคอลััมีน์ ทาวเวอริ์ ชั�น 22 ถืนนริัชด้าภิเษัก

  แข้วงคลัองเตย เข้ตคลัองเตย กริ้งเทพมีหุ้านคริ

  โทริ. 0-2649-2131 - 37

  อีเมีลั Company_Secretary@mfcfund.com

(5) บริษัิัทอำนวยความีสิะด้วกใหุ้�แก่ผู้้�ถือืหุ้้�นในวันปริะชม้ี ด้�วยการินำริะบบบาร์ิโคด้ (Barcode) มีาใช�ในการิลังทะเบียนแลัะนับคะแนน

เสิียง เพื�อช่วยใหุ้�ขั้�นตอนการิลังทะเบียนแลัะการิปริะมีวลัผู้ลัการิลังคะแนนเสีิยงเป็นไปอย่างริวด้เร็ิวยิ�งข้ึ�น ริวมีทั�งได้�จัด้เตรีิยมีอากริแสิตมีป์ใหุ้�แก่ 

ผู้้�ถืือหุ้้�นในการิมีอบฉันทะ

(6) บริษิัทัต�องจัด้การิปริะชม้ีอย่างโปร่ิงใสิแลัะมีกีลัไกที�สิามีาริถืตริวจสิอบได้� เป็นไปตามีวิธกีาริจัด้ปริะชม้ีที�กำหุ้นด้ไว�ในข้�อบงัคบัข้อง

บริิษััท ซึ่ึ�งริวมีทั�งเป็นไปตามีวาริะแลัะริายลัะเอียด้ที�ปริากฏิในหุ้นังสิือนัด้ปริะช้มี พริ�อมีทั�งสินับสิน้นใหุ้�กริริมีการิ กริริมีการิผู้้�จัด้การิ ผู้้�บริิหุ้าริริะด้ับ

สิ้ง ที�ปริึกษัากฎหุ้มีายแลัะผู้้�สิอบบัญ่ชีเข้�าริ่วมีปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นอย่างพริ�อมีเพริียงกัน เพื�อตอบคำถืามีแลัะริับทริาบความีคิด้เหุ้็นข้องผู้้�ถืือหุ้้�น โด้ยก่อน

เริิ�มีการิปริะชม้ี ปริะธานในที�ปริะชม้ีได้�ชี�แจงใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นได้�ทริาบถึืงวิธลีังคะแนนเสิยีงแลัะสิทิธขิ้องผู้้�ถือืหุ้้�นไว�อยา่งชดั้เจน ริะหุ้วา่งการิปริะชม้ี ปริะธาน

ในที�ปริะช้มีได้�เปิด้โอกาสิใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิอย่างเท่าเทียมีกันในการิซึ่ักถืามีการิด้ำเนินงานข้องบริิษััท แลัะแสิด้งความีคิด้เหุ้็น ตลัอด้จนข้�อเสินอแนะ

ต่าง ๆ ก่อนการิออกเสิียงเพื�อลังมีติในแต่ลัะริะเบียบวาริะการิปริะช้มี โด้ยบริิษััทจัด้ใหุ้�มีีที�ปรึิกษัากฎหุ้มีายอิสิริะภายนอกเป็นผู้้�ตริวจสิอบการินับ

คะแนนเสิียง
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(7) กำหุ้นด้ใหุ้�วาริะด้ังต่อไปนี�เป็นวาริะที�สิำคัญ่ที�ต�องนำเสินอในที�ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นเพื�อพิจาริณ์าอน้มีัติ ปริะกอบด้�วย

 (ก) การิอน้มัีติการิแต่งตั�งกริริมีการิ โด้ยมีีข้�อมี้ลัปริะกอบการิพิจาริณ์าบ้คคลัที�เสินอแต่งตั�ง เช่น อาย้ การิศึกษัา ความีร้ิ�  

     ปริะสิบการิณ์์ในธ้ริกิจ เป็นต�น

 (ข้) การิอน้มีัติเกณ์ฑ์์การิกำหุ้นด้ค่าตอบแทนกริริมีการิ บ้คคลัที�คณ์ะกริริมีการิมีอบหุ้มีายใหุ้�ปฏิิบัติงาน

 (ค) การิอน้มีัติการิแต่งตั�งผู้้�สิอบบัญ่ชี แลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน

 (ง) การิอน้มีัติงบด้้ลัแลัะงบกำไริข้าด้ท้น

 (จ) การิอน้มีัติการิจ่ายเงินปันผู้ลั หุ้ริือผู้ลัตอบแทนอื�น ๆ

 (ฉ) ปริะเด้็นสิำคัญ่อื�น ๆ เช่น การิเพิ�มีท้น การิริวมีกิจการิ เป็นต�น (ถื�ามีี)

(8)  ภายหุ้ลังัจากเสิริจ็สิิ�นการิปริะชม้ี ใหุ้�บริิษัทัเปดิ้เผู้ยมีตทิี�ปริะชม้ีแลัะจดั้ทำริายงานการิปริะชม้ีอยา่งถืก้ต�องแลัะคริบถื�วน โด้ยบนัทกึ

สิาริะสิำคัญ่อย่างชัด้เจนเกี�ยวกับริายชื�อกริริมีการิที�เข้�าริ่วมีปริะช้มี ริวมีถืึงปริะเด้็นซึ่ักถืามีต่าง ๆ แลัะข้�อคิด้เหุ้็นโด้ยสิริ้ป ทั�งนี� มีติที�ปริะช้มีบันทึก

แยกเป็นคะแนนที�เห็ุ้นด้�วย ไมี่เห็ุ้นด้�วย หุ้ริืองด้ออกเสิียง แลัะจัด้เก็บริายงานการิปริะช้มีพริ�อมีทั�งได้�นำริายงานการิปริะช้มีดั้งกลั่าวเผู้ยแพริ่ผู้่าน

เว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััทที� www.mfcfund.com ภายใน 14 วัน นับจากวันปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�น เพื�อใหุ้�ท้กฝ่่ายสิามีาริถืตริวจสิอบได้� ซึ่ึ�งเป็นไปตามีหุ้ลัักการิ

กำกับด้้แลักิจการิที�ด้ี

โด้ยสิริ้ปในปี 2564 บริิษััทได้�มีีการิจัด้ปริะช้มีผู้้�ถืือหุ้้�นทั�งสิิ�น 1 คริั�ง คือ การิปริะช้มีใหุ้ญ่่สิามีัญ่ผู้้�ถืือหุ้้�นปริะจำปี คริั�งที� 47 เมีื�อวันที� 22 

เมีษัายน 2564 เวลัา 10.30 น. ณ์ หุ้�องคอลััมีน์ 1 ชั�น 2 อาคาริคอลััมีน์ ทาวเวอริ์ เลัข้ที� 199 ถืนนริัชด้าภิเษัก แข้วงคลัองเตย เข้ตคลัองเตย กริ้งเทพฯ 

10110 โด้ยมีีกริริมีการิข้องบริิษััทเข้�าริ่วมีปริะช้มี จำนวน 11 คน ซึ่ึ�งริวมีถืึง ปริะธานกริริมีการิ ปริะธานคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ ปริะธานคณ์ะ

กริริมีการิบริิหุ้าริ ปริะธานคณ์ะกริริมีการิสิริริหุ้าแลัะกำหุ้นด้ค่าตอบแทน ปริะธานคณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริความีเสิี�ยง แลัะคณ์ะจัด้การิข้องบริิษััทได้�

เข้�าริ่วมีปริะช้มีอย่างพริ�อมีเพริียงกัน ริวมีทั�งมีีผู้้�แทนข้องผู้้�สิอบบัญ่ชีได้�เข้�าริ่วมีปริะช้มีเพื�อใหุ้�ข้�อมี้ลัเพิ�มีเติมีแลัะตอบข้�อซึ่ักถืามี ซึ่ึ�งได้�แก่ นายอ้ด้มี 

ธน้ริัตนพงศ์ แลัะนางสิาวริฐาภัทริ์ ลัิ�มีสิก้ลั จากบริิษััท พีวี ออด้ิท จำกัด้ แลัะมีีที�ปริึกษัากฎหุ้มีายอิสิริะภายนอก ได้�แก่ นางสิาวภ้มีิฤทัย สิิงหุ้นาท 

จากบริิษััท วีริะวงค์, ชินวัฒน์ แลัะพาริ์ทเนอริ์สิ จำกัด้ เข้�าริ่วมีปริะช้มี ในฐานะผู้้�สิังเกตการิณ์์แลัะผู้้�ตริวจสิอบการินับคะแนนเสิียงในที�ปริะช้มี

ทั�งนี� ในวันปริะช้มีใหุ้ญ่่สิามีัญ่ผู้้�ถืือหุ้้�นปริะจำปี คริั�งที� 47 การิปริะช้มีด้ำเนินไปตามีลัำด้ับตามีริะเบียบวาริะการิปริะช้มีที�กำหุ้นด้ไว�ใน

หุ้นังสืิอนัด้ปริะชม้ี โด้ยก่อนเริิ�มีการิปริะชม้ี ปริะธานในที�ปริะชม้ีได้�ชี�แจงใหุ้�ผู้้�ถือืหุ้้�นได้�ทริาบถึืงวิธลีังคะแนนเสีิยงแลัะสิทิธิข้องผู้้�ถือืหุ้้�นไว�อย่างชัด้เจน 

ริะหุ้ว่างการิปริะช้มี ปริะธานในที�ปริะช้มีได้�เปิด้โอกาสิใหุ้�ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีสิิทธิอย่างเท่าเทียมีกันในการิสิอบถืามีแลัะตริวจสิอบการิด้ำเนินงานข้องบริิษััท 

แลัะแสิด้งความีคิด้เหุ้็น ตลัอด้จนข้�อเสินอแนะต่าง ๆ ก่อนการิออกเสิียงเพื�อลังมีติในแต่ลัะริะเบียบวาริะการิปริะช้มี

	ผูู้้มีส่วนได้เสียกลุ่มตำ่าง ๆ

บริิษััทด้ำเนินธ้ริกิจโด้ยยึด้มีั�นในความีริับผู้ิด้ชอบต่อผู้้�มีีสิ่วนเกี�ยวข้�องท้กฝ่่ายเพื�อปริะโยชน์ริ่วมีกันอย่างยั�งยืน โด้ยคณ์ะกริริมีการิใหุ้� 

ความีสิำคัญ่ในการิกำกับด้้แลัใหุ้�มีีริะบบการิบริิหุ้าริจัด้การิที�เชื�อมีั�นได้�ว่าบริิษััทริับริ้�สิิทธิข้องผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียต่าง ๆ ไมี่ว่าจะเป็นผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียภายใน  

ซึ่ึ�งได้�แก่ ผู้้�บริิหุ้าริแลัะพนักงานข้องบริิษััทแลัะบริิษััทย่อย หุ้ริือผู้้�มีีส่ิวนได้�เสีิยภายนอก ซึ่ึ�งได้�แก่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ล้ักค�า ค่้แข้่ง เจ�าหุ้นี� ภาคริัฐ แลัะ 

หุ้น่วยงานอื�น ๆ  ที�เกี�ยวข้�อง ทั�งนี� บริิษััทได้�ปฏิิบัติตามีข้�อกำหุ้นด้ข้องกฎหุ้มีายแลัะกฎริะเบียบต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้�อง ทั�งที�ได้�กำหุ้นด้ไว�ในกฎหุ้มีายแลัะ 

ที�ได้�กำหุ้นด้แนวทางไว�เป็นลัายลัักษัณ์์อักษัริอย่างชัด้เจนในหุ้ลัักบริริษััทภิบาลัแลัะจริริยาบริริณ์ข้องบริิษััทเพื�อใหุ้�สิิทธิข้องผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียท้กฝ่่าย 

ได้�ริับการิด้้แลัเป็นอย่างด้ี
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การัดูแลสิทธิิของผิู้ม่ส่วน้ได้เส่ย แบ่งออกเป็็น้ 

ก.  ลูกค้า

บริิษััทมีีความีม่้ีงมีั�นที�จะใหุ้�ลั้กค�าได้�ริับปริะโยชน์สิ้งสิ้ด้ทั�งด้�านค้ณ์ภาพแลัะบริิการิ แลัะมี้่งหุ้มีายที�จะพัฒนาแลัะริักษัาความีสิัมีพันธ์ 

ที�ยั�งยืน ริักษัาความีลัับข้องลั้กค�า แลัะด้้แลัไม่ีใหุ้�ผู้้�หุ้นึ�งผู้้�ใด้นำความีลัับข้องลั้กค�าไปหุ้าผู้ลัปริะโยชน์สิ่วนตน แลัะผู้้�เกี�ยวข้�อง ริวมีทั�งจัด้ใหุ้�มี ี

หุ้น่วยงานริับผู้ิด้ชอบในการิใหุ้�ข้�อเสินอแนะ คำปริึกษัาการิลังท้น เพื�อใหุ้�ลั้กค�าได้�ริับความีพึงพอใจสิ้งสิ้ด้ในการิบริิการิ ด้ังนี�

 (1) ใหุ้�ความีสิำคัญ่ในการิใหุ้�บริิการิแลัะมีีความีริับผู้ิด้ชอบต่อลั้กค�าท้กริายอย่างเท่าเทียมีกัน

 (2) จัด้การิลังท้นด้�วยความีซึ่ื�อสิัตย์ ริะมีัด้ริะวังเยี�ยงผู้้�ปริะกอบวิชาชีพ

 (3) ริักษัาความีลัับข้องลั้กค�า แลัะด้้แลัไมี่ใหุ้�ผู้้�หุ้นึ�งผู้้�ใด้นำความีลัับข้องลั้กค�าไปหุ้าผู้ลัปริะโยชน์สิ่วนตน หุ้ริือเพื�อผู้้�อื�น

 (4) มีีหุ้น่วยงานที�ทำหุ้น�าที�ริับข้�อริ�องเริียนข้องลั้กค�า

ข.  คู่ค้าและคู่สัญญาทางธิุรักิจ

บริิษััทใหุ้�ความีสิำคัญ่กับการิใหุ้�ความีเป็นธริริมีอย่างเท่าเทียมีกับค้่ค�าแลัะค้่สิัญ่ญ่าทางธ้ริกิจด้�วยการิด้ำเนินการิภายใต�หุ้ลัักการิ ด้ังนี�

 (1) ปริะกอบกิจการิด้�วยความีเป็นธริริมี โด้ยปฏิิบัติต่อค้่ค�าแลัะกิจการิที�เกี�ยวข้�องกับการิปริะกอบธ้ริกิจอย่างเป็นธริริมี 

 (2) กำหุ้นด้หุ้ลัักเกณ์ฑ์์ในการิคัด้เลัือกค้่ค�าหุ้ริือจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�าง โด้ยกำหุ้นด้นโยบายแลัะริะเบียบปฏิิบัติในการิจัด้ซึ่ื�อจัด้จ�างที�เป็น 

     ลัายลัักษัณ์์อักษัริ ง่ายต่อการิเข้�าใจ แลัะเป็นไปในแนวทางเดี้ยวกัน แลัะเคาริพสิิทธิในทรัิพย์สิินโด้ยมีีการิตริวจสิอบอย่าง 

     เหุ้มีาะสิมีเพื�อใหุ้�แน่ใจว่าบริิษััทด้ำเนินกิจการิโด้ยได้�ริับอน้ญ่าตอย่างถื้กกฎหุ้มีายในการิใช�ทริัพย์สิินต่าง ๆ

 (3) จัด้ทำเอกสิาริสิัญ่ญ่าในริ้ปแบบที�เหุ้มีาะสิมีแลัะเป็นมีาตริฐานเด้ียวกัน

 (4) ปฏิิบัติตามีเงื�อนไข้สิัญ่ญ่า จริริยาบริริณ์บริิษััท แลัะคำมีั�นที�ใหุ้�ไว�กับค้่ธ้ริกิจ แลัะได้�ปฏิิบัติตามีข้�อตกลังทางกฎหุ้มีาย ริวมีถืึง 

     เงื�อนไข้การิใช�เงิน การิชำริะคืน แลัะข้�อตกลังแลัะหุ้น�าที�ที�พึงมีีอื�น ๆ ต่อค้่ค�าแลัะค้่สิัญ่ญ่าอย่างเคริ่งคริัด้

 (5) ริายงานข้�อม้ีลัทางการิเงนิแลัะข้�อม้ีลัทั�วไปอยา่งถืก้ต�อง คริบถื�วน ทนัเวลัา โปริง่ใสิ แลัะเปน็ไปตามีเกณ์ฑ์ข์้องตลัาด้หุ้ลักัทริพัย ์

     แหุ้่งปริะเทศไทย แลัะสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์

 (6) มีีนโยบายริักษัาความีลัับข้องค้่ค�าแลัะค้่สิัญ่ญ่า ในการิด้ำเนินธ้ริกิจอย่างเป็นธริริมีแลัะอิสิริะไมี่ด้ำเนินธ้ริกิจโด้ยมีิชอบริะหุ้ว่าง 

     ค้่ค�าแลัะค้่สิัญ่ญ่า ไมี่ติด้สิินบนหุ้ริือจัด้หุ้าสิิ�งข้องใหุ้�ผู้้�อื�นโด้ยหุ้วังผู้ลัปริะโยชน์ทางธ้ริกิจ 

ค.  เจ้าหน้่�

บริิษััทมี้่งมีั�นที�จะริักษัาสิัมีพันธภาพที�ยั�งยืนริะหุ้ว่างบริิษััทแลัะเจ�าหุ้นี�อย้่เสิมีอ โด้ยปฏิิบัติภายใต�หุ้ลัักการิ ด้ังนี� 

 (1) ปฏิิบัติต่อเจ�าหุ้นี�อย่างเสิมีอภาคแลัะเป็นธริริมี โด้ยใหุ้�ข้�อมี้ลัที�ถื้กต�อง โปริ่งใสิ แลัะตริวจสิอบได้�แก่เจ�าหุ้นี�

 (2) ปฏิิบัติตามีเงื�อนไข้สิัญ่ญ่า จริริยาบริริณ์บริิษััท แลัะคำมีั�นที�ใหุ้�ไว�กับค้่ธ้ริกิจ แลัะได้�ปฏิิบัติตามีข้�อตกลังทางกฎหุ้มีาย ริวมีทั�ง

ในเริื�องการิชำริะคืนเงินต�น ด้อกเบี�ยค่าธริริมีเนียมี การิด้ำริงอัตริาสิ่วนทางการิเงิน แลัะข้�อตกลังแลัะเงื�อนไข้อื�นๆ ต่อเจ�าหุ้นี�อย่างเคริ่งคริัด้

ง.  พน้ักงาน้  

บริิษััทใหุ้�ความีสิำคัญ่กับการิบริิหุ้าริทริัพยากริบ้คคลัมีาโด้ยตลัอด้ แลัะม่้ีงมัี�นที�จะใหุ้�พนักงานท้กคนมีีความีภาคภ้มีิใจแลัะเชื�อมีั�น 

ในองค์กริ บริิษััทมีีนโยบายสินับสิน้นบริริยากาศการิทำงานริ่วมีกัน เพื�อสิริ�างสิริริค์สิิ�งใหุ้มี่ ๆ แลัะริองริับการิข้ยายธ้ริกิจตามีวิสิัยทัศน์บริิษััท  

ตลัอด้จนสิ่งเสิริิมีวัฒนธริริมีองค์กริใหุ้�พนักงานเปิด้ใจริับฟัง กลั�าคิด้ กลั�าแสิด้งออก แลัะใฝ่่เริียนริ้�อย่างต่อเนื�อง ด้ังนี�
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

 (1) กำหุ้นด้วิธีการิแลัะเงื�อนไข้การิจ�างงานที�เป็นธริริมีแลัะเท่าเทียมีกัน 

 (2) ใหุ้�ความีมีั�นคงแลัะก�าวหุ้น�าในการิทำงาน ริวมีถืึงการิจัด้ใหุ้�มีีการิฝ่ึกอบริมี การิใหุ้�ความีริ้�แลัะพัฒนาพนักงาน

 (3) ใหุ้�ผู้ลัตอบแทนแลัะจัด้สิวัสิด้ิการิที�เหุ้มีาะสิมี จ้งใจ แลัะทัด้เทียมีกับบริิษััทที�อย้่ในธ้ริกิจเด้ียวกันแลัะสิถืาบันการิเงินทั�วไป

 (4) มีีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์แลัะวิธีการิแต่งตั�ง โยกย�าย หุ้ริือเลัื�อนตำแหุ้น่งพนักงานด้�วยความีสิ้จริิตแลัะเป็นธริริมี โด้ยพิจาริณ์าจากความีริ้�  

     ความีสิามีาริถื แลัะความีเหุ้มีาะสิมี  

 (5) จัด้ใหุ้�มีีสิภาพแวด้ลั�อมีแลัะสิ้ข้อนามีัยที�ด้ีในการิสิถืานที�ทำงาน ใหุ้�มีีความีปลัอด้ภัยต่อชีวิตแลัะทริัพย์สิินทั�งข้องพนักงานแลัะ 

     ข้องบริิษััท พริ�อมีทั�งได้�จัด้ใหุ้�มีีการิอบริมีอย่างสิมี�ำเสิมีอแก่ผู้้�บริิหุ้าริแลัะพนักงานเพื�อตริะหุ้นักถืึงนโยบายแลัะแนวปฏิิบัต ิ

     เกี�ยวกับความีปลัอด้ภัยแลัะสิ้ข้อนามีัยในสิถืานที�ทำงานเพื�อใหุ้�สิามีาริถืปฏิิบัติตามีได้�อย่างมีีปริะสิิทธิภาพ

 (6) สิริ�างความีสิัมีพันธ์ที�ด้ีกับพนักงานริวมีถืึงเคาริพต่อความีเป็นปัจเจกชนแลัะศักด้ิ�ศริีข้องบ้คคลั

 (7) เผู้ยแพริ่แนวปฏิิบัติข้องการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีแลัะข้�อพึงปฏิิบัติทางจริิยธริริมีแก่พนักงานท้กคนโด้ยสิมี�ำเสิมีอ

 (8) ควบค้มีด้้แลัใหุ้�พนักงานปฏิิบัติตามีกฎ ริะเบียบ แลัะแนวปฏิิบัติการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีด้ังกลั่าวข้�างต�น 

จ.  คู่แข่ง

บริิษััทปฏิิบัติตามีกริอบการิแข่้งขั้นทางการิค�าที�สิ้จริิต โด้ยยึด้มีั�นในการิด้ำเนินธ้ริกิจด้�วยความีเป็นธริริมี ภายใต�กริอบข้องกฎหุ้มีาย 

แลัะจริริยาบริริณ์ ด้ังนี�

 (1) ไมี่แสิวงหุ้าข้�อมี้ลัที�เป็นความีลัับข้องค้่แข้่งด้�วยวิธีการิที�ไมี่สิ้จริิต ผู้ิด้กฎหุ้มีาย

 (2) ไมี่ทำลัายชื�อเสิียงข้องค้่แข้่งด้�วยการิกลั่าวริ�าย หุ้ริือกริะทำการิใด้ๆ โด้ยปริาศจากความีจริิงแลัะไมี่เป็นธริริมี

 (3) ไมี่ทำข้�อตกลังกับค้่แข้่งหุ้ริือผู้้�ปริะกอบธ้ริกิจอื�นที�เป็นการิผู้้กข้าด้หุ้ริือลัด้การิแข้่งข้ันในตลัาด้

ฉ.  หน้่วยงาน้ของรััฐ

ปฏิิบัติตามีกฎ ริะเบียบ แลัะข้�อกำหุ้นด้ข้องหุ้น่วยงานภาคริัฐที�เกี�ยวข้�อง เช่น กริะทริวงการิคลััง ธนาคาริแหุ้่งปริะเทศไทย 

ตลัาด้หุ้ลักัทรัิพย์แหุ่้งปริะเทศไทย สิำนักงานป้องกันแลัะปริาบปริามีการิฟอกเงิน แลัะสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลักัทรัิพย์แลัะตลัาด้หุ้ลักัทรัิพย์ 

เป็นต�น

ช.  สังคมและสิ�งแวดล้อม

บริษิัทัยึด้มัี�นในการิด้ำเนินธร้ิกิจภายใต�หุ้ลักัจริิยธริริมีแลัะการิกำกับด้แ้ลักิจการิที�ด้ ีควบค้ไ่ปกับการิรัิบผู้ดิ้ชอบต่อสิงัคมีแลัะสิิ�งแวด้ลั�อมี 

เพื�อนำไปสิ้ก่าริพัฒนาธร้ิกจิอย่างยั�งยนื โด้ยใหุ้�ความีสิำคัญ่เปน็อยา่งมีาก ในการิรัิกษัาสิิ�งแวด้ลั�อมีอย่างจริงิจงัแลัะตอ่เนื�อง ริวมีถืงึสินบัสินน้กิจกริริมี

เพื�อสิ่งเสิริิมีค้ณ์ภาพข้องสิังคมีด้�านต่างๆ ริ่วมีกับช้มีชนท�องถิื�น โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งการิเพิ�มีโอกาสิในการิศึกษัาแลัะพัฒนาศักยภาพข้องเยาวชน  

โด้ยบริิษััทยึด้ถืือปฏิิบัติตามีแนวทางความีริับผู้ิด้ชอบต่อสิังคมี ด้ังนี� 

 (1) สิ่งเสิริิมีการิกำกับด้้แลักิจการิที�ด้ีโด้ยจัด้ใหุ้�มีีริะบบงานที�มีีการิควบค้มีภายในที�ด้ีเป็นไปตามีกฎหุ้มีายที�เกี�ยวข้�อง มีีการิตริวจ

สิอบภายในแลัะริายงานตอ่คณ์ะกริริมีการิอยา่งสิมี�ำเสิมีอ มีีการิบริหิุ้าริความีเสิี�ยง แลัะเผู้ยแพริก่าริกำกบัด้แ้ลักจิการิที�ด้ขี้องบริษิัทัในริายงานปริะจำ

ปีแลัะบนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท

 (2) มีีความีริับผู้ิด้ชอบต่อผู้้�บริิโภค โด้ยปฏิิบัติตามีมีาตริฐานการิปฏิิบัติงานในการิติด้ต่อแลัะใหุ้�บริิการิแก่ลั้กค�า

 (3) สิ่งเสิริิมีการิมีีสิ่วนริ่วมีแลัะพัฒนาช้มีชนแลัะสิังคมี ริวมีถืึงการิด้ำเนินงานใด้ ๆ ที�เป็นปริะโยชน์ต่อช้มีชนแลัะสิังคมีโด้ยริวมี

 (4) ไมี่กริะทำการิใด้ ๆ ที�จะมีีผู้ลัเสิียหุ้ายต่อชื�อเสิียงข้องปริะเทศ ทริัพยากริธริริมีชาติ แลัะสิิ�งแวด้ลั�อมี
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 (5) ปลั้กฝ่ังจิตสิำนึกความีริับผู้ิด้ชอบต่อช้มีชนแลัะสิังคมีสิ่วนริวมีใหุ้�เกิด้ข้ึ�นในบริิษััทแลัะพนักงานท้กริะด้ับอย่างต่อเนื�อง

 (6) ปลั้กฝ่ังจิตสิำนึกในการิต่อต�านการิท้จริิตคอริ์ริัปชั�น

 (7) ใช�ทรัิพยากริอย่างค้�มีค่าแลัะมีีปริะสิิทธิภาพ มีีมีาตริการิปริะหุ้ยัด้การิใช�พลัังงานภายในองค์กริ แลัะส่ิงเสิริิมีนำทรัิพยากริ 

     กลัับมีาใช�ใหุ้มี่

ซี.  ความสัมพัน้ธิ์กับผิู้ลงทุน้

บริิษััทกำหุ้นด้ใหุ้�การิเผู้ยแพร่ิข้�อมี้ลัข้องบริิษััทแก่นักลังท้น ทั�งที�เป็นผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะผู้้�ที�สินใจจะถืือหุ้้�นในอนาคตเป็นอำนาจข้องปริะธาน

กริริมีการิแลัะกริริมีการิผู้้�จดั้การิ นอกจากนี� บริษิัทัยงัได้�มีอบหุ้มีายใหุ้�สิายกลัยท้ธอ์งคก์ริเปน็ผู้้�ริบัผู้ดิ้ชอบงานนกัลังทน้สิมัีพนัธ ์(Investor Relations) 

เพื�อทำหุ้น�าที�ติด้ต่อสิื�อสิาริกับนักลังท้นสิถืาบัน ผู้้�ถืือหุ้้�น ริวมีทั�งนักวิเคริาะหุ้์แลัะหุ้น่วยงานภาคริัฐที�เกี�ยวข้�องอย่างเท่าเทียมีกันแลัะเป็นธริริมี 

	 8.5	การรักษัาความน่าเช้ื�อถืือที่างการเงินและการเปิดูเผู้ยข�อมูล

บริษิัทัใหุ้�ความีสิำคัญ่เริื�องการิเปิด้เผู้ยข้�อม้ีลัแลัะสิาริสินเทศ เนื�องจากเป็นเริื�องที�มีผีู้ลักริะทบต่อการิตัด้สินิใจข้องผู้้�ลังทน้แลัะผู้้�มีส่ีิวนได้�

เสิีย จึงจำเป็นที�จะต�องมีีการิควบค้มีแลัะกำหุ้นด้มีาตริการิในการิเปิด้เผู้ยสิาริสินเทศ ทั�งที�เป็นข้�อมี้ลัทางการิเงินแลัะไมี่ใช่ข้�อมี้ลัทางการิเงิน  

ใหุ้�ถื้กต�องตามีที�กฎหุ้มีายกำหุ้นด้ โด้ยมีีสิาริะสิำคัญ่คริบถื�วน เพียงพอ โปริ่งใสิ เชื�อถืือได้� แลัะทันเวลัา ทั�งภาษัาไทยแลัะภาษัาอังกฤษั โด้ยเปิด้เผู้ย

บนเว็บไซึ่ต์ข้องตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์แหุ้่งปริะเทศไทยแลัะเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท นอกจากนั�น ยังได้�จัด้ตั�งหุ้น่วยงานนักลังท้นสิัมีพันธ์ทำหุ้น�าที�ติด้ต่อสิื�อสิาริ

กับนักลังท้นสิถืาบัน ผู้้�ถืือหุ้้�น ริวมีทั�งนักวิเคริาะหุ้์แลัะหุ้น่วยงานภาคริัฐที�เกี�ยวข้�อง อย่างเท่าเทียมีกันแลัะเป็นธริริมี

“ข้�อมี้ลัทางการิเงิน” ได้�แก่ งบการิเงิน ซึ่ึ�งปริะกอบด้�วย ฐานะการิเงินแลัะผู้ลัการิด้ำเนินงาน โด้ยมีีริายลัะเอียด้ตามีมีาตริฐานบัญ่ชี 

แลัะเป็นไปตามีข้�อกำหุ้นด้ข้องตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์แหุ้่งปริะเทศไทยแลัะปริะกาศข้องสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทริัพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์  

คำอธิบายแลัะการิวิเคริาะหุ้์ข้องฝ่่ายจัด้การิ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

“ข้�อมี้ลัทั�วไปที�ไมี่ใช่ข้�อมี้ลัทางการิเงิน” ได้�แก่ ข้�อมี้ลัสิำคัญ่ที�บริิษััทต�องเปิด้เผู้ยตามีข้�อกำหุ้นด้ข้องตลัาด้หุ้ลัักทริัพย์แหุ้่งปริะเทศไทย

แลัะปริะกาศข้องสิำนักงานคณ์ะกริริมีการิกำกับหุ้ลัักทรัิพย์แลัะตลัาด้หุ้ลัักทรัิพย์ เช่น การิเปิด้เผู้ยการิมีีส่ิวนได้�เสีิยข้องกริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริ  

การิได้�มีาแลัะจำหุ้น่ายไปซึ่ึ�งสิินทริัพย์ข้องบริิษััท ริายการิริะหุ้ว่างบริิษััท บริิษััทในเคริือ นิติบ้คคลัหุ้ริือบ้คคลัที�เกี�ยวข้�องกัน โคริงสิริ�างการิถืือหุ้้�น  

องคป์ริะกอบข้องคณ์ะกริริมีการิ หุ้น�าที�แลัะความีริบัผู้ดิ้ชอบข้องคณ์ะกริริมีการิแลัะคณ์ะกริริมีการิชด้้ยอ่ย คา่ตอบแทนกริริมีการิแลัะผู้้�บริหิุ้าริ ปจัจยั

ความีเสิี�ยง การิกำกับด้้แลักิจการิ เป็นต�น

การเปิดเผู้ยข้อมูล

(1) กำหุ้นด้ใหุ้�ฝ่่ายจัด้การิริายงานผู้ลัการิด้ำเนินงานด้�านการิเงินต่อคณ์ะกริริมีการิ คณ์ะกริริมีการิบริิหุ้าริ แลัะคณ์ะกริริมีการิ 

ตริวจสิอบเป็นปริะจำ ริวมีทั�งติด้ตามีด้้แลัสิภาพคลั่องทางการิเงินแลัะความีสิามีาริถืในการิชำริะหุ้นี�

(2) กำกับด้้แลัใหุ้�บริิษััทมีีแผู้นในการิแก�ไข้ปัญ่หุ้าเมีื�อปริะสิบปัญ่หุ้าทางการิเงินหุ้รืิอมีีแนวโน�มีจะปริะสิบปัญ่หุ้า หุ้ริือมีีกลัไกอื�นที�จะ

สิามีาริถืแก�ไข้ปัญ่หุ้าทางการิเงินได้� โด้ยคำนึงถืึงผู้้�มีีสิ่วนได้�เสิียเป็นสิำคัญ่

(3) มีอบหุ้มีายใหุ้�คณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบริ่วมีกับฝ่่ายจัด้การิ ผู้้�สิอบบัญ่ชี แลัะผู้้�บริิหุ้าริฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในแลัะเทคโนโลัยี

สิาริสินเทศ ทำการิสิอบทานแลัะด้้แลัใหุ้�งบการิเงินริะหุ้ว่างกาลัหุ้ริือริายงานทางการิเงินอื�น ๆ จัด้ทำแลัะเปิด้เผู้ยอย่างถื้กต�อง เพียงพอ ทันเวลัา 

แลัะเป็นไปตามีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ที�เกี�ยวข้�อง
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(4) กำหุ้นด้นโยบายใหุ้�กริริมีการิแลัะผู้้�บริิหุ้าริต�องริายงานการิมีีสิ่วนได้�เสิียข้องตนแลัะบ้คคลัที�มีีความีเกี�ยวข้�อง ตามีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์  

ริ้ปแบบ แลัะวิธีการิที�บริิษััทกำหุ้นด้

(5) กำหุ้นด้นโยบายใหุ้�กริริมีการิต�องเปิด้เผู้ยริายงานการิซึ่ื�อข้ายหุ้รืิอการิถืือคริองหุ้้�นสิามีัญ่ข้องบริิษััทข้องตน ค้่สิมีริสิหุ้ริือผู้้�ที�อย้่กิน

ด้�วยกันฉันสิามีีภริริยา แลัะบ้ตริที�ยังไมี่บริริลั้นิติภาวะ ตามีหุ้ลัักเกณ์ฑ์์ ริ้ปแบบ แลัะวิธีการิที�บริิษััทกำหุ้นด้ แลัะเปิด้เผู้ยจำนวนหุ้้�นที�ถืือ ณ์ ต�นปี 

สิิ�นปี แลัะที�มีีการิซึ่ื�อข้ายริะหุ้ว่างปีไว�ในริายงานปริะจำปี

(6) จัด้ทำริายงานความีริับผู้ิด้ชอบข้องคณ์ะกริริมีการิต่อริายงานทางการิเงิน แลัะเปิด้เผู้ยไว�ในริายงานปริะจำปี

(7) เผู้ยแพร่ิหุ้นังสิือนัด้ปริะช้มีสิามัีญ่ผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะริายงานปริะจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิิ�นสิ้ด้ริอบปีบัญ่ชี ซึ่ึ�งริวมีถึืงริายงาน 

การิปริะช้มีสิามีัญ่ผู้้�ถืือหุ้้�นคริั�งลั่าสิ้ด้ ไว�บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท

(8) เปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัต่อไปนี�ไว�ในริายงานปริะจำปีแลัะบนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท

 (ก) ชื�อกริริมีการิ วันเด้ือนปีที�ได้�ริับการิแต่งตั�ง บทบาทหุ้น�าที�ข้องคณ์ะกริริมีการิแลัะคณ์ะกริริมีการิช้ด้ย่อย จำนวนคริั�งข้อง 

     การิปริะช้มีแลัะจำนวนครัิ�งข้องกริริมีการิแต่ลัะคนที�เข้�าริ่วมีปริะช้มี แลัะข้�อมี้ลัการิเข้�าริ่วมีอบริมีหุ้ลัักส้ิตริที�เกี�ยวข้�องกับ 

     การิปฏิิบัติหุ้น�าที�เป็นริายบ้คคลั

 (ข้) วธิกีาริสิริริหุ้ากริริมีการิ การิปริะเมีนิผู้ลัการิปฏิบิตังิานข้องคณ์ะกริริมีการิ นโยบายการิจา่ยคา่ตอบแทนกริริมีการิแลัะผู้้�บริหิุ้าริ  

     ริวมีทั�งริ้ปแบบ ลัักษัณ์ะ จำนวนค่าตอบแทนที�กริริมีการิแต่ลัะคนได้�ริับ แลัะค่าตอบแทนริวมีข้องผู้้�บริิหุ้าริ

 (ค) โคริงสิริ�างการิด้ำเนินงาน โคริงสิริ�างการิถืือหุ้้�น การิลังท้นในบริิษััทย่อยหุ้ริือบริิษััทริ่วมี

 (ง) ชื�อผู้้�สิอบบัญ่ชี ค่าสิอบบัญ่ชีแลัะค่าบริิการิอื�นนอกเหุ้นือจากค่าสิอบบัญ่ชี

 (จ) นโยบายการิกำกับด้้แลักิจการิแลัะผู้ลัการิปฏิิบัติตามีนโยบาย

 (ฉ) นโยบายด้�านความียั�งยืนแลัะริายงานการิพัฒนาด้�านความียั�งยืน

(9) เปิด้เผู้ยข้�อบังคับข้องบริิษััทไว�บนเว็บไซึ่ต์ข้องบริิษััท

ในปี 2564 บริิษััทได้�เผู้ยแพริ่ข้่าวปริะชาสิัมีพันธ์ ความีเคลัื�อนไหุ้วทางธ้ริกิจ ความีคืบหุ้น�าข้องการิด้ำเนินงาน แลัะกิจกริริมีต่างๆ ข้อง

บริิษััท ริวมีทั�งใหุ้�ข้�อมี้ลัแลัะอำนวยความีสิะด้วกแก่สิื�อมีวลัชนอย่างต่อเนื�อง สิริ้ปได้� ด้ังนี�

ข้่าวปริะชาสิัมีพันธ์ แลัะภาพข้่าว 25 คริั�ง 25 คริั�ง

สิัมีภาษัณ์์  11 คริั�ง 27 คริั�ง

การิจัด้งานแถืลังข้่าว - -

การิปริะเมีินผู้ลัความีคิด้เหุ้็นข้องสิื�อมีวลัชนต่อบริิษััท - -

ปี 2563 ปี 2564
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 9 การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน
	 9.1	การควบค้มภายใน	

บริิษััทได้�ใหุ้�ความีสิำคัญ่ต่อการิควบค้มีภายในอย่างต่อเนื�อง โด้ยเลั็งเหุ้็นว่ากริะบวนการิควบค้มีภายในที�ด้ีจะสิ่งผู้ลัใหุ้�บริิษััทสิามีาริถื

ด้ำเนินธ้ริกิจได้�อย่างมีีปริะสิิทธิภาพแลัะบริริลั้เป้าหุ้มีาย ริวมีถืึงช่วยป้องกันความีเสิียหุ้ายต่าง ๆ การิแสิวงหุ้าปริะโยชน์โด้ยมีิชอบ แลัะการิท้จริิต 

ที�อาจจะเกดิ้ข้ึ�น จงึจดั้ใหุ้�มีรีิะบบการิควบคม้ีภายในที�ริดั้กม้ี เหุ้มีาะสิมี เพยีงพอ แลัะมีปีริะสิทิธภิาพ โด้ยคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบได้�สิอบทานความี

เพียงพอข้องริะบบการิควบคม้ีภายใน ซึ่ึ�งปริะยก้ตใ์ช�ตามีกริอบแนวทางควบคม้ีภายในข้อง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission) ปริะกอบด้�วยสิาริะสิำคัญ่ 5 สิ่วน ด้ังนี�

1)  การิควบค้มีภายในองค์กริ 

2)  การิปริะเมีินความีเสิี�ยง 

3)  การิควบค้มีการิปฏิิบัติงาน 

4)  ริะบบสิาริสินเทศแลัะการิสิื�อสิาริข้�อมี้ลั 

5)  ริะบบการิติด้ตามี 

9.1.1	 ความเพียงพอและเหุ้มาะส่มของระบบควบค้มภายใน

ในการิปริะช้มีคณ์ะกริริมีการิคริั�งที� 1/2565 เมีื�อวันที� 20 มีกริาคมี 2565 คณ์ะกริริมีการิได้�พิจาริณ์าแลัะริับทริาบผู้ลัการิปริะเมีินริะบบ

การิควบค้มีภายในข้องบริิษััทปริะจำปี 2564 แลัะมีีความีเหุ้็นว่าบริิษััทมีีริะบบการิควบค้มีภายในอย่างเหุ้มีาะสิมีแลัะเพียงพอ ตามีผู้ลัการิปริะเมีิน

ข้องคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ โด้ยคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบไมี่มีีความีเหุ้็นที�แตกต่างไปจากคณ์ะกริริมีการิ

9.1.2	 ความเหุ้็นของผูู้�ส่อบบัญช้่

ผู้้�สิอบบญั่ชทีี�ได้�ริบัการิแตง่ตั�งใหุ้�ตริวจสิอบงบการิเงนิข้องบริษิัทั ปริะจำป ี2564 คอื นายปริะวทิย ์ววิริริณ์ธนานต้ริ ์ผู้้�สิอบบญั่ชทีะเบยีน

เลัข้ที� 4917 หุ้ริือนายเทอด้ทอง เทพมีังกริ ผู้้�สิอบบัญ่ชีทะเบียนเลัข้ที� 3787 หุ้ริือนายอ้ด้มี ธน้ริัตน์พงศ์ ผู้้�สิอบบัญ่ชีทะเบียนเลัข้ที� 8501 หุ้ริือนางสิาว

ช้ติมีา วงษั์ศริาพันธ์ชัย ผู้้�สิอบบัญ่ชีทะเบียนเลัข้ที� 9622 หุ้ริือนางสิาวริฐาภัทริ ลัิ�มีสิก้ลั ผู้้�สิอบบัญ่ชีทะเบียนเลัข้ที� 10508 หุ้ริือผู้้�สิอบบัญ่ชีท่านอื�น

ภายในสิำนักงานเด้ียวกัน แหุ้่งสิำนักงานบริิษััท พีวี ออด้ิท จำกัด้ โด้ยผู้้�สิอบบัญ่ชีที�ลังนามีแสิด้งความีเหุ้็นในริายงานข้องผู้้�สิอบบัญ่ชี คือ นางสิาว

ริฐาภัทริ ลัิ�มีสิก้ลั ผู้้�สิอบบัญ่ชีทะเบียนเลัข้ที� 10508 โด้ยได้�แสิด้งความีเหุ้็นสิริ้ปว่า ไมี่พบข้�อบกพริ่องที�เป็นสิาริะสิำคัญ่ข้องริะบบการิควบค้มีภายใน

ด้�านบัญ่ชีที�มีีผู้ลักริะทบอย่างเป็นสิาริะสิำคัญ่ต่อการิแสิด้งความีเหุ้็นต่องบการิเงินข้องบริิษััท สิำหุ้ริับปีสิิ�นสิ้ด้วันที� 31 ธันวาคมี 2564

9.1.3	 การแติ่งติั�งหุ้ัวหุ้น�างานติรวจส่อบภายใน

บริิษััทได้�มีอบหุ้มีายใหุ้�นายกฤษัฎา ฉัตริบริริยง ผู้้�ช่วยกริริมีการิผู้้�จัด้การิ ฝ่่ายตริวจสิอบกิจการิภายในแลัะเทคโนโลัยีสิาริสินเทศ ด้ำริง

ตำแหุ้น่งหุ้ัวหุ้น�างานตริวจสิอบภายในข้องบริิษััท โด้ยได้�ริับความีเหุ้็นชอบจากคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ เนื�องจากเป็นผู้้�มีีค้ณ์ว้ฒิแลัะปริะสิบการิณ์์

ทำงานที�เกี�ยวข้�องกับการิตริวจสิอบแลัะกำกับด้้แลัการิปฏิิบัติงานในธ้ริกิจหุ้ลัักทรัิพย์ที�มีีลัักษัณ์ะเดี้ยวกับบริิษััทมีาเป็นริะยะเวลัากว่า 10 ปี อีกทั�ง 

มีีความีริ้�ความีเข้�าใจในกิจกริริมีแลัะการิด้ำเนินงานข้องบริิษััท แลัะได้�ริับการิอบริมีที�เหุ้มีาะสิมีเพียงพอกับการิปฏิิบัติหุ้น�าที� 
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ฝ่า่ยตริวจสิอบกจิการิภายในแลัะเทคโนโลัยสีิาริสินเทศเปน็หุ้นว่ยงานที�เปน็อสิิริะ ข้ึ�นตริงต่อคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ การิพจิาริณ์าแลัะ

อน้มีัติ แต่งตั�ง ถือด้ถือน โยกย�ายผู้้�ด้ำริงตำแหุ้น่งหุ้ัวหุ้น�าหุ้น่วยงานตริวจสิอบภายในข้องบริิษััทจะต�องผู้่านการิอน้มีัติจากคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบ 

โด้ยค้ณ์สิมีบัติข้องผู้้�ด้ำริงตำแหุ้น่งหุ้ัวหุ้น�าตริวจสิอบภายในปริากฏิในเอกสิาริแนบ 3

	 9.2	รายการระหุ้ว่างกัน

ข้�อมีล้ัริายการิริะหุ้ว่างกนัข้องบริิษััทหุ้ลักัทริพัย์จัด้การิกองท้น เอ็มีเอฟซึ่ ีจำกัด้ (มีหุ้าชน) (MFC) แลัะบริษิัทัย่อย ได้�แก่ บริิษัทั เอม็ีเอฟ  

โฮลัด้ิ�งส์ิ จำกัด้ (MFH) แลัะบริิษััท ที�ปริึกษัาเอ็มีเอฟซึ่ี จำกัด้ (MFCA) กับบ้คคลัที�อาจมีีความีข้ัด้แย�งทางผู้ลัปริะโยชน์ในปี 2564 สิามีาริถืสิริ้ปได้�

ด้ังนี�

บริษิัทัมีนีโยบายในการิทำริายการิริะหุ้วา่งกนัโด้ยคำนงึถืงึปริะโยชนส์ิง้สิด้้ข้องบริษิัทัเปน็สิำคญั่ ทั�งนี� ในการิทำธร้ิกริริมีด้งักลัา่วข้�างต�น 

บริษัิัทได้�คำนึงถึืงความีจำเป็นแลัะความีสิมีเหุ้ตส้ิมีผู้ลัข้องริายการิดั้งกล่ัาวว่าเป็นไปเพื�อปริะโยชน์สิง้สิด้้ข้องบริษิัทัแลัะถือืเสิมืีอนเป็นริายการิที�กริะทำ

กับบ้คคลัภายนอก นอกจากนี� การิพิจาริณ์าอน้มีัติธ้ริกริริมีด้ังกลั่าวได้�กริะทำโด้ยผู้้�ที�ไมี่มีีสิ่วนได้�เสิียในธ้ริกริริมีนั�น

ริายลัะเอียด้ข้องริายการิบัญ่ชีกับบ้คคลัหุ้ริือกิจการิที�เกี�ยวข้�องกันสิามีาริถืด้้เพิ�มีเติมีได้�จากหุ้มีายเหุ้ต้ปริะกอบงบการิเงินปริะจำปี 2564

1. ธนาคาริออมีสินิ (GSB)

2. ธนาคาริอาคาริสิงเคริาะห์ุ้  
 (GHB)

3. ธนาคาริทหุ้าริไทยธนชาต  
 (TTB)

เป็นผู้้�ถือืหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ข้อง 
MFC

เป็นบริิษััทที�ผู้้�ถือืหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ 
ข้อง MFC (กริะทริวงการิ
คลังั) ถือืหุ้้�นเกนิ 10% ข้องทน้
จด้ทะเบยีน

เป็นบริิษััทที�ผู้้�ถือืหุ้้�นริายใหุ้ญ่่ 
ข้อง MFC (กริะทริวงการิคลังั) 
ถือืหุ้้�นเกนิ 10% ข้องทน้
จด้ทะเบยีน

-

ฝ่ากเงนิ
(ปริะจำ(3))

ฝ่ากเงนิ 
(กริะแสิริายวนั)

ฝ่ากเงนิ
(ปริะจำ)

ฝ่ากเงนิ
(ปริะจำ)

-

-

-

-

ฝ่ากเงนิ 
(ออมีทรัิพย์)

-

-

-

-

ฝ่ากเงนิ 
(ออมีทรัิพย์)

ฝ่ากเงนิ
(ปริะจำ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฝ่ากเงนิ 
(กริะแสิริายวนั)

ฝ่ากเงนิ
(ปริะจำ)

1,035.51  
บาท

0.24
ลั�านบาท

0.26
ลั�านบาท

80.00
ลั�านบาท

65.00
ลั�านบาท

0.23
ลั�านบาท

35.11
ลั�านบาท

7,450
บาท

3.27
ลั�านบาท

อ = 0.125%

อ = 0% 3

อ = 0 %

อ = 0.50%

อ = 0.70%

อ = 0.050 %

อ = 0.60%

อ = 0 %

อ = 0.70%

ข้อมูลอ่�น 2มูลค่า 1MFCAMFHMFC

รายการระหว่างกัน
ลักษณะความสัมพันธ์บุคคลที�อาจมีความ

ขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์

หมายเหตุุ :
1  มี้ลัค่า ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564
2  อ = อัตริาด้อกเบี�ยต่อปี ถืัวเฉลัี�ย ณ์ วันสิิ�นปี
3  อ = อัตริาด้อกเบี�ยเงินฝ่ากปริะจำ 1 ปี ข้อง GHB (ปัจจ้บันเท่ากับ 0.00%) สิำหุ้ริับเงินฝ่ากเพื�อค�ำปริะกันการิก้�ยืมีเงินเพื�อที�อย้่อาศัยซึ่ึ�งเป็นสิวัสิด้ิการิข้อง 

 พนักงานบริิษััท


