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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)2
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้้านบาท) 
Consolidated Statement of Financial Position (Million Baht)     

	 สิินทรััพย์์รัวม	 1,739.62	 1,467.62	 1,328.51	 1,397.33	 1,513.99 
 Total Asset 

	 เงิินสิดและเงิินฝากสิถาบัันการัเงิิน	 229.83	 93.80	 126.07	 76.14	 170.26 
 Cash & Deposit of Financial Institutions 

	 เงิินลงิทุน	 1,114.87	 997.90	 947.47	 1,061.65	 1,082.24 
 Investments

	 หน้�สิินรัวม	 419.39	 403.60	 225.98	 214.94	 251.76 
 Total Liabilities

	 ทุนจดทะเบั้ย์นเรั้ย์กชำรัะแล้ว	 125.62	 125.62	 125.62	 125.62	 125.49 
 Registered and Paid-up Capital 

	 มูลค่่าท้�ตรัาไว้ต่อหุ้น	(บัาท)	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00 
	 Par	Value	(Baht)	

	 สิ่วนของิผูู้้ถือหุ้น	 1,320.23	 1,064.03	 1,102.53	 1,182.38	 1,262.23	 
 Total Shareholders’ Equity 

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้้านบาท) 
Consolidated Income Statement (Million Baht)

	 รัาย์ได้ค่่าธรัรัมเน้ย์ม	 1,495.01	 884.85	 873.49	 877.77	 843.65 
 Fee Income 

	 รัาย์ได้รัวม	 1,525.67	 915.07	 916.57	 913.94	 908.57 
 Total Income 

	 ค่่าใช้จ่าย์ในการัดำเนินงิานรัวม	 1,143.99	 731.71	 750.56	 706.25	 720.03 
 Total Operating Expenses 

	 กำไรัสิุทธิ	 306.15	 148.10	 130.45	 168.08	 142.68 
 Net Profit 

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ (งบการเงินรวม)
Financial Overview (Consolidated Financial Statements)

ณ	วันท่ี	หรือ	สำาหรับปีสิ �นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม
As	of	or	for	the	years	ended	December	31,
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อััตราส่วนทางการเงิน 
Financial Ratio    

	 กำไรัสิุทธิต่อหุ้น	(บัาท)	 2.44	 1.18	 1.04	 1.34	 1.15 
	 Earnings	per	Share	(Baht)	

	 เงิินปัันผู้ลต่อหุ้น	(บัาท)	 N/A	 1.10	 1.00	 1.30	 1.40 
	 Dividend	Per	Share	(Baht)

	 อัตรัาสิ่วนค่่าใช้จ่าย์ในการัดำเนินงิานต่อรัาย์ได้รัวม	(%)	 74.98	 79.96	 81.89	 77.28	 79.25 
	 Operating	Expenses	to	Total	Income	(%)	

	 อัตรัาผู้ลตอบัแทนต่อสิินทรััพย์์รัวม	(%)	 17.60	 10.09	 9.82	 12.03	 9.42 
	 Return	on	Assets	(ROA)	(%)	

	 อัตรัาผู้ลตอบัแทนต่อสิ่วนของิผูู้้ถือหุ้น	(%)	 23.19	 13.92	 11.83	 14.22	 11.30 
	 Return	of	Equity	(ROE)	(%)	

	 อัตรัาการัเติบัโตของิสิินทรััพย์์รัวม	(%)	 18.53	 10.47	 (4.93)	 (7.71)	 (4.15) 
	 Total	Assets	Growth	(%)	

	 อัตรัาการัเติบัโตของิสิ่วนของิผูู้้ถือหุ้น	(%)	 24.08	 (3.49)	 (6.75)	 (6.33)	 (5.73) 
	 Equity	Growth	(%)	

	 อัตรัาการัเติบัโตของิรัาย์ได้ค่่าธรัรัมเน้ย์ม	(%)	 68.96	 1.30	 (0.49)	 4.05	 6.33 
	 Fee	Income	Growth	(%)	

	 อัตรัาการัเติบัโตของิรัาย์ได้รัวม	(%)	 66.73	 (0.16)	 0.29	 0.59	 (1.04) 
	 Total	Income	Growth	(%)	

	 อัตรัาการัเติบัโตของิค่่าใช้จ่าย์การัดำเนินงิาน	(%)	 56.35	 (2.51)	 6.27	 (1.91)	 5.93 
	 Operating	Expenses	Growth	(%)	

	 อัตรัาการัเติบัโตของิกำไรัสิุทธิ	(%)	 106.71	 13.54	 (22.39)	 17.80	 (23.91) 
	 Net	Profit	Growth	(%)

	 อัตรัาการัเติบัโตของิกำไรัสิุทธิต่อหุ้น	(%)	 106.78	 13.46	 (22.39)	 16.52	 (25.81) 
	 EPS	Growth	(%)	

	 อัตรัากำไรัสิุทธิต่อรัาย์ได้รัวม	(%)	 20.07	 16.18	 14.23	 18.39	 15.70 
	 Net	Profit	Margin	(%)	

	 มูลค่่าตามบััญช้ต่อหุ้น	(บัาท)	 10.51	 8.47	 8.78	 9.41	 10.14 
	 Book	Value	per	Share	(Baht)	

	 อัตรัาสิ่วนเงิินปัันผู้ลต่อกำไรัสิุทธิ	(%)	 N/A	 94.24	 95.92	 96.73	 92.72 
	 Dividend	Payout	Ratio	(%)	

ณ	วันท่ี	หรือ	สำาหรับปีสิ �นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)4
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

ในรัอบัปัี	2564	ทุกปัรัะเทศทั�วโลกต่างิเผู้ชิญวิกฤติการัรัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19	 เปั็นปัีท้�	2	 โดย์ม้การัรัะบัาดของิเชื�อไวรััสิท้�กลาย์พันธุ์

เป็ันสิาย์พันธ์ุเดลต้าในช่วงิเดือนกรักฎาค่ม	2564	และสิาย์พันธุโ์อไมค่รัอนในช่วงิปัลาย์ปีั	2564	โดย์เรัิ�มเห็นได้ชดัเจนว่าปัรัะเทศท้�มอั้ตรัาการัฉ้ีดวัค่ซ้ีน

อย์ู่ในรัะดับัสิูงิม้แนวโน้มค่วามรัุนแรังิของิโรัค่น้อย์กว่าการัรัะบัาดในปัี	2563	 และม้อัตรัาการัเสิ้ย์ช้วิตท้�ลดลงิอย์่างิม้นัย์สิำค่ัญ	 ทำให้สิถานการัณ์์ 

ทั�วโลกกลับัมาด้ข้�น	ม้การัผู้่อนค่ลาย์	lock	down	ตั�งิแต่ช่วงิปัลาย์ปัี	2564	ถ้งิปััจจุบััน	

สิำหรัับัเศรัษฐกิจโลกในปัี	2565	 ค่าดการัณ์์ว่าม้แนวโน้มเติบัโตลดลงิจากปัี	2564	 หลังิหลาย์ปัรัะเทศทั�วโลกยั์งิเผู้ชิญกับัผู้ลกรัะทบั 

ทางิเศรัษฐกิจท้�เกิดจากการัรัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19	 รัะลอกใหม่	 ปััญหาเงิินเฟ้้อท้�เพิ�มสิูงิข้�น	 และค่วามไม่แน่นอนของิทั�งินโย์บัาย์การัค่ลังิและ 

การัเงิินท้�อาจก่อให้เกิดภาวะต้งิตัวทางิการัเงิินทั�วโลก	 โดย์ธนาค่ารัโลกปัรัะเมินว่า	 เศรัษฐกิจของิปัรัะเทศพัฒนาแล้วจะฟ้้�นตัวอย์่างิเต็มท้�ภาย์ใน 

ปัี	2566	ขณ์ะท้�เศรัษฐกิจปัรัะเทศกำลังิพัฒนาจะย์ังิต�ำกว่ารัะดับัก่อนการัรัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19	

ในช่วงิรัะหว่างิปัี	2564	ดัชน้ตลาดหลักทรััพย์์แห่งิปัรัะเทศไทย์ปัรัับัตัวเพิ�มข้�นจาก	1,449.35	จุด	ณ์	สิิ�นปัี	2563	และปัิดท้�	1,657.62	จุด	

ณ์	สิิ�นปีั	2564	เพิ�มข้�น	208.27	จดุจากตน้ปั	ีหรัอืเพิ�มข้�นค่ดิเปัน็ร้ัอย์ละ	14.37	โดย์ตลาดทนุทั�วโลกสิว่นใหญ่กม็ก้ารัปัรับััตวัข้�นเชน่เดย้์วกนั	โดย์เฉีพาะ

หุ้นในตลาดปัรัะเทศเว้ย์ดนาม	 ม้การัปัรัับัตัวสูิงิข้�นอย่์างิมาก	 ขณ์ะท้�ตลาดหุ้นจ้นได้รัับัผู้ลกรัะทบัจากการักำกับัจากหน่วย์งิานภาค่รััฐและนโย์บัาย์

ค่วามเจรัิญรัุ่งิเรัืองิรั่วมกัน	(Common	Prosperity)	รัวมถ้งิเกิดปััญหาในภาค่อสิังิหารัิมทรััพย์์ของิจ้น

จากสิภาพเศรัษฐกิจและปััจจัย์ด้านต่างิ	ๆ	ข้างิต้น	ทำให้ในปัี	2564	บัรัิษัทต้องิเรั่งิปัรัับัปัรัุงิรัะบับังิานโดย์มุ่งิสิู่การัให้บัรัิการัแบับัดิจิทัล

เต็มรัูปัแบับั	เพื�อให้สิอดค่ล้องิกับัการัเปัล้�ย์นแปัลงิในย์ุค่	New	Normal	ออกผู้ลิตภัณ์ฑ์์ท้�ม้ค่วามหลากหลาย์และตรังิกับัค่วามต้องิการัของินักลงิทุน	

รัวมถง้ิปัรับััแผู้นการัดำเนนิงิานและการับัรัหิารัจัดการักองิทนุเพื�อรัองิรับััผู้ลกรัะทบัดงัิกล่าว	ซี้�งิการัแตง่ิตั�งินาย์ธนโชต	ิรัุง่ิสิทิธวิฒัน	์ใหด้ำรังิตำแหนง่ิ

กรัรัมการัผูู้จ้ดัการัค่นใหม่	ม้ผู้ลเมื�อวนัท้�	23	กุมภาพนัธ์	2564	สิอดค่ล้องิกับัทศิทางิและกลย์ทุธ์ในการัปัรัะกอบัธรุักิจของิบัริัษทั	ทำให้ผู้ลการัดำเนนิงิาน	

ทั�งิรัาย์ได้และกำไรัเพิ�มข้�นอย์่างิม้นัย์สิำค่ัญ	โดย์งิบัการัเงิินรัวมของิบัรัิษัทในปัี	2564	บัรัิษัทม้รัาย์ได้รัวม	1,525.67	ล้านบัาท	เพิ�มจากปัี	2563	ค่ิดเปั็น

รั้อย์ละ	66.73	ขณ์ะท้�ค่่าใช้จ่าย์รัวมปัี	2564	อย์ู่ท้�	1,143.99	ล้านบัาท	เพิ�มข้�นจากปัี	2563	ค่ิดเปั็นรั้อย์ละ	56.35	สิ่งิผู้ลให้ในปัี	2564	บัรัิษัทม้กำไรั

สิุทธิ	306.15	ล้านบัาทหรัือ	 เท่ากับั	2.44	บัาทต่อหุ้น	ทั�งิน้�	นับัแต่เกิดสิถานการัณ์์รัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19	ตั�งิแต่ปัี	2563	 เปั็นต้นมา	บัรัิษัทไม่ม้

นโย์บัาย์ในการัลดพนักงิาน	ลดเวลาการัทำงิาน	และลดผู้ลตอบัแทนพนักงิาน

บัรัษิทัมุง่ิมั�นในการัดำเนินธรุักจิภาย์ใต้หลกัธรัรัมาภิบัาลและมค้่วามรับััผิู้ดชอบัต่อสิงัิค่มและสิิ�งิแวดล้อม	โดย์ในปีั	2564	ค่ณ์ะกรัรัมการั

ไดท้บัทวนนโย์บัาย์การักำกบััดูแลกจิการัโดย์เนน้ใหก้ารักำกบััดูแลกจิการัจะตอ้งินำไปัสิูผู่้ล	4	ปัรัะการั	ไดแ้ก	่(1)	สิามารัถแขง่ิขันไดแ้ละมผู้้ลปัรัะกอบั

การัท้�ด้โดย์ค่ำน้งิผู้ลกรัะทบัในรัะย์ะย์าว	(Competitiveness	and	performance	with	long-term	perspective)	(2)	ปัรัะกอบัธุรักิจอย์่างิม้จรัิย์ธรัรัม	

เค่ารัพสิิทธิ	และม้ค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อผูู้้ถือหุ้นและผูู้้ม้สิ่วนได้เสิ้ย์	(Ethical	and	responsible	business)	(3)	เปั็นปัรัะโย์ชน์ต่อสิังิค่มและพัฒนาหรัือ

ลดผู้ลกรัะทบัด้านลบัต่อสิิ�งิแวดล้อม	(Good	corporate	citizenship)	 และ	(4)	 สิามารัถปัรัับัตัวได้ภาย์ใต้ปััจจัย์การัเปัล้�ย์นแปัลงิ	(Corporate	 

resilience)	 บัรัิษัทย์้ดมั�นการัปัรัะกอบัธุรักิจโดย์เค่ารัพสิิทธิมนุษย์ชนตลอดห่วงิโซี่คุ่ณ์ค่่าของิธุรักิจ	 ส่ิงิเสิริัมการัม้สิ่วนร่ัวมพัฒนาชุมชนและสิังิค่ม	

และสิง่ิเสิริัมการัพัฒนาดา้นการัศก้ษา	รัวมทั�งิตรัะหนกัถง้ิค่วามสิำค่ญัของิผู้ลกรัะทบัของิการัเปัล้�ย์นแปัลงิสิภาพภูมอิากาศ	โดย์มน้โย์บัาย์ให้ทกุหนว่ย์

งิานของิองิค่์กรัรั่วมกันลดกิจกรัรัมท้�ก่อให้เกิดก๊าซีเรัือนกรัะจก	 เพื�อนำไปัสิู่เปั้าหมาย์การัปัล่อย์ก๊าซีเรัือนกรัะจกสิุทธิเปั็นศูนย์์	(Net	Zero	Carbon	

Emissions)	และกำหนดแนวปัฏิบิััตใินการัค่ัดเลอืกหลกัทรัพัย์์เพื�อการัลงิทุนโดย์นำปัจัจัย์ด้านการัดำเนนิธรุักิจโดย์ค่ำนง้ิถง้ิค่วามรัับัผู้ดิชอบัต่อสิังิค่ม

และสิ่งิแวดล้อมมาใช้ปัรัะเมินค่วามเหมาะสิมของิหลักทรััพย์์ท้�จะเข้าลงิทุนด้วย์

สารจากประธานกรรมการ
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บัรัิษัทได้รัับัการัรัับัรัองิให้เปั็นสิมาชิกของิแนวร่ัวมปัฏิิบััติของิภาค่เอกชนไทย์ในการัต่อต้านทุจรัิต	(Thai	Private	Sector	Collective	

Action	Against	Corruption	หรัือ	CAC)	เปั็นรัะย์ะเวลา	3	ปัี	นับัตั�งิแต่วันท้�	4	กุมภาพันธ์	2562	ถ้งิวันท้�	3	กุมภาพันธ์	2565	ทั�งิน้�	ในปัี	2564	ค่ณ์ะ

กรัรัมการัไดอ้นมุัตใิห้บัรัษิทัจดัสิง่ิแบับัปัรัะเมนิตนเองิเพื�อพฒันารัะบับัต่อตา้นค่อรัร์ััปัชั�น	(ฉีบัับัปัรัับัปัรัุงิ)	เพื�อขอรับััรัองิการัเปัน็สิมาชกิโค่รังิการัแนว

รั่วมต่อต้านค่อรั์รััปัชั�นของิภาค่เอกชนไทย์รัอบัต่อไปัแล้ว

ค่ณ์ะกรัรัมการัขอขอบัคุ่ณ์ผูู้้ถือหุ้นทุกท่าน	ผูู้้ถือหน่วย์ลงิทุนของิกองิทุนต่างิ	ๆ	ภาย์ใต้การัจัดการัของิบัรัิษัท	องิค่์กรัภาค่รััฐและเอกชน	

รัวมถ้งิหน่วย์งิานกำกับัดูแล	 ท้�ได้ให้การัสินับัสินุนธุรักิจบัรัิษัทด้วย์ด้ตลอดมา	 และขอขอบัคุ่ณ์ฝ่าย์จัดการั	 ผูู้้บัริัหารัและพนักงิานบัรัิษัททุกค่นท้�ให้

ค่วามรั่วมมือทำงิาน	ปัรัับัปัรัุงิและพัฒนากรัะบัวนการัทำงิานเพื�อให้บัรัิษัทเจรัิญเติบัโตก้าวหน้าอย์่างิมั�นค่งิและต่อเนื�องิ

(ดร. ณรงค์์ชััย อััค์รเศรณี)

ปัรัะธานกรัรัมการั



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)6
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

คณะกรรมการ

[1]	 ดร.	ณรงค์ชัย	อัครเศรณ ี
 ประธานกรรมการ

[2]	 ดร.	โชคชัย	อักษรนันท ์
 รองประธานกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

[3]	 นายสดาวุธ	เตชะอุบล 
 กรรมการ	 
	 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
	 กรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

[4]	 นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	 
 กรรมการ	ประธานคณะกรรมการสรรหา 
	 และกำาหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร 
	 กรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

[5]	 ดร.	วิกรม	คุ้มไพโรจน ์
 กรรมการอิสระ 
	 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 กรรมการตรวจสอบ

[6]	 พลเอก	เลิศรัตน์	รัตนวานิช 
 กรรมการ 
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

[7]	 นางสาวจุฬารัตน์	สุธีธร 
 กรรมการ

4

1

5
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[8]  นายมงคล	ลีลาธรรม
	 กรรมการ	กรรมการบริหาร
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	9	กุมภาพันธ์	2565)

[9]	 นายเทอดธรรม	สุวิชาวรพันธุ์ 
 กรรมการ

[10]	 นางพัชลีพร	วรวิบูลย์สวัสดิ ์
 กรรมการ

[11]	 นายธนโชติ	รุ่งสิทธิวัฒน ์
 กรรมการ 
	 กรรมการบริหาร 
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
	 กรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

[12]	 นายจุมพล	ริมสาคร 
 กรรมการอิสระ	 
 (ดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่	31	มกราคม	2565) 
	 กรรมการตรวจสอบ	 
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

[13]	 นายสิทธิรัตน์	ดรงคมาศ 
 กรรมการ

[14]	 นายบิน	วีริงกา 
 กรรมการอิสระ	 
	 กรรมการตรวจสอบ 
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่	20	ธันวาคม	2564)

11

8

12

9

13

10

14
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

คณะจัดการ

[1]	 นายธนโชติ	รุ่งสิทธิวัฒน ์
 กรรมการผู้จัดการ

[2]	 นางพัณณรัชต์	บรรพโต 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 
	 สายบริหารกองทุน

[3]	 นายชาคริต	พืชพันธ ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 
	 สายบริหารกองทุน

[4]	 นายประสิทธิ์	พรปฏิมากร 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 
	 สายการตลาดกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

[5]	 นายกิตติคม	สุทธิวงศ ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 
	 ฝ่ายลูกค้าสถาบัน

[6]	 ดร.	เจริญชัย	เล็งศิริวัฒน ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
	 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

[7]	 นางสาวนริศรา	อมาตยกุล 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
	 ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

[8]	 นายอนุพงษ์	จันทร์จิเรศรัศม ี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
	 ฝ่ายบัญชี	และการเงินบริษัท

5

1

6

2

7

3

8
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน
ส่วนที่	1	:	

 1	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ

1.1.1 ประวัติิความเป็นมาและภาพรวมการประกอบธุุรกิจของบริษััท

บัรัษิทัหลักทรัพัย์์จัดการักองิทุน	เอ็มเอฟ้ซ้ี	จำกัด	(มหาชน)	เปัน็บัริัษทัจัดการักองิทุนแห่งิแรักของิปัรัะเทศ	ไดจ้ดทะเบัย้์นปัรัะกอบัธุรักิจ

เมื�อวันท้�	14	ม้นาค่ม	2518	ภาย์ใต้ชื�อเมื�อจดทะเบั้ย์นแรักเรัิ�มว่า	“บัรัิษัท	กองิทุนรัวม	จำกัด”	โดย์ม้วัตถุปัรัะสิงิค่์ในการัจัดตั�งิให้เปั็นสิถาบัันการัเงิิน

ท้�ม้สิ่วนรั่วมในการัรัะดมเงิินออมจากปัรัะชาชนทั�วไปัเพื�อพัฒนาตลาดทุนของิปัรัะเทศ	ทั�งิน้�	 เปั็นการัรั่วมมือรัะหว่างิรััฐบัาลไทย์และบัรัรัษัทการัเงิิน

รัะหว่างิปัรัะเทศ	(International	Finance	Corporation	หรัือ	 IFC)	 และได้รัับัอนุญาตจากกรัะทรัวงิการัค่ลังิให้ปัรัะกอบัธุรักิจหลักทรััพย์์ปัรัะเภท	

“กิจการัจัดการัลงิทุน”	เมื�อวันท้�	29	ธันวาค่ม	2518

ปััจจุบัันผูู้้ถือหุ้นใหญ่ของิบัรัิษัทปัรัะกอบัด้วย์	กรัะทรัวงิการัค่ลังิ	ธนาค่ารัออมสิิน	และบัรัิษัท	ค่ันทรั้�	กรัุ๊ปั	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	(มหาชน)	

ในปัี	2536	 บัรัิษัทได้ดำเนินการัขอจดทะเบั้ย์นเปั็นบัรัิษัทจดทะเบั้ย์นของิตลาดหลักทรััพย์์แห่งิปัรัะเทศไทย์	 (SET)	 และได้รัับัค่วามเห็นชอบั 

การัจดทะเบั้ย์นดังิกล่าวเมื�อวันท้�	12	พฤศจิกาย์น	2536	และในปัี	2544	บัรัิษัทได้ดำเนินการัเปัล้�ย์นชื�อบัรัิษัทกับักรัะทรัวงิพาณ์ิชย์์	 โดย์เปัล้�ย์นชื�อ

บัริัษัทจากเดิม	 “บัริัษัทหลักทรััพย์์	 กองิทุนรัวม	 จำกัด	(มหาชน)”	 เปั็นชื�อใหม่	 “บัริัษัทหลักทรััพย์์จัดการักองิทุน	 เอ็มเอฟ้ซี้	 จำกัด	(มหาชน)” 

เมื�อวันท้�	9	ม้นาค่ม	2544	ทั�งิน้�	 เพื�อให้ชื�อของิบัรัิษัทสิะท้อนถ้งิลักษณ์ะการัปัรัะกอบัธุรักิจจัดการักองิทุนท้�ชัดเจนม้ค่วามโดดเด่น	และเปั็นท้�จดจำ 

ได้งิ่าย์สิำหรัับัลูกค่้าและนักลงิทุนทั�วไปั	ในขณ์ะเด้ย์วกันบัรัิษัทได้ปัรัับัเปัล้�ย์นสิัญลักษณ์์	(Logo)	ของิบัรัิษัทใหม่ในโอกาสิน้�ด้วย์

ธุรักิจจัดการักองิทุนท้�บัรัิษัทได้รัับัอนุญาตให้ดำเนินการัม้	6	ปัรัะเภท	โดย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ดดังิน้�

(1)	 กองทุนรวม	

ได้รัับัอนุญาตจากกรัะทรัวงิการัค่ลังิ	 ให้ปัรัะกอบัธุรักิจหลักทรััพย์์ปัรัะเภท	 “กิจการัจัดการัลงิทุน”	 ตามใบัอนุญาตเลขท้�	103/2518	 

เมื�อวนัท้�	29	ธันวาค่ม	2518	ทำหน้าท้�บัรัหิารัจัดการักองิทุนภาย์ใต้การักำกับัดแูลของิสิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับัหลักทรัพัย์แ์ละตลาดหลักทรัพัย์	์

โดย์บัรัิหารัจัดการักองิทุนรัวมทุกปัรัะเภทรัวมถ้งิกองิทุนรัวมอสิังิหารัิมทรััพย์์

(2)	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 

ไดร้ับััอนญุาตจากกรัะทรัวงิการัค่ลงัิใหเ้ปัน็ผูู้จ้ดัการักองิทนุสิำรัองิเล้�ย์งิชพ้ตามกฎกรัะทรัวงิการัค่ลังิ	ฉีบับััท้�	162	(พ.ศ.	2526)	ในปั	ี2527	

โดย์อย์ู่ภาย์ใต้การักำกับัดูแลของิสิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับัหลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์	 บัริัษัททำหน้าท้�บัริัหารักองิทุนและดูแลงิานด้าน

รัะบับัทะเบัย้์นสิมาชกิใหก้บัักลุม่ลกูค่า้ท้�หลากหลาย์	อาท	ิรัฐัวสิิาหกจิ	ภาค่เอกชน	สิถาบันัการัศก้ษา	และสิหกรัณ์	์โดย์มเ้ปัา้หมาย์ในการัสิรัา้งิค่วาม

พ้งิพอใจสิูงิสิุดต่อสิมาชิกและค่ณ์ะกรัรัมการักองิทุน	 บัรัิษัทม้รัูปัแบับักองิทุนหลาย์ปัรัะเภทท้�มุ่งิเน้นให้ตรังิตามค่วามต้องิการัของิลูกค่้า	 ภาย์ใต ้

การับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิท้�สิมาชิกย์อมรัับัได้	การัให้ค่ำปัรั้กษาเรัื�องิต่างิ	ๆ	ท้�เก้�ย์วกับักองิทุน	การัรัับัโอนกองิทุน	(เปัล้�ย์นผูู้้จัดการักองิทุน)	การัจัดทำ

ข้อบัังิค่ับักองิทุน	 การัดำเนินการัย์ื�นจดทะเบั้ย์นกองิทุนต่อนาย์ทะเบั้ย์น	 และการัจัดทำเอกสิารัต่างิ	 ๆ	 ของิกองิทุนตามข้อตกลงิ	 และภาย์ใต้ 

ข้อกำหนดของิกฎหมาย์หรัือกฎรัะเบั้ย์บัของินาย์ทะเบั้ย์น
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

(3)	 กองทุนส่วนบุคคล  

ได้รัับัอนุญาตจากกรัะทรัวงิการัค่ลังิให้ปัรัะกอบัธุรักิจหลักทรััพย์์ปัรัะเภท	“การัจัดการักองิทุนสิ่วนบัุค่ค่ล”	เมื�อวันท้�	15	ม้นาค่ม	2540	

ด้วย์จุดมุ่งิหมาย์ท้�จะขย์าย์การัให้บัรัิการัแก่นักลงิทุนในรัูปัแบับัต่างิ	 ๆ	 กองิทุนสิ่วนบัุค่ค่ลเปั็นกองิทุนท้�สิามารัถกำหนดรัูปัแบับัการัลงิทุนให้เปั็นไปั

ตามค่วามต้องิการัของิลูกค่้าแต่ละรัาย์	ซี้�งิได้แก่	บัุค่ค่ลธรัรัมดาทั�วไปั	นิติบัุค่ค่ล	รัวมถ้งิค่ณ์ะบัุค่ค่ลทั�งิชาวไทย์และต่างิปัรัะเทศ		

(4)	 นายทะเบียน 

บัรัิษัทได้รัับัอนุญาตให้ทำหน้าท้�เปั็นนาย์ทะเบั้ย์นหลักทรััพย์์จากกรัะทรัวงิการัค่ลังิในปัี	2525	 และจากสิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับั

หลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์	 ในปัี	2536	 บัรัิษัททำหน้าท้�เปั็นนาย์ทะเบั้ย์นให้แก่กองิทุนรัวมทั�งิในปัรัะเทศและต่างิปัรัะเทศท้�บัรัิษัทเปั็นผูู้้จัดการั

กองิทุน	

(5)	 ผู้จัดการทรัสต์

บัรัิษัทได้รัับัอนุญาตโดย์ม้กำหนดรัะย์ะเวลา	5	ปัี	รัะหว่างิวันท้�	9	สิิงิหาค่ม	2561	ถ้งิวันท้�	8	สิิงิหาค่ม	2566	จากสิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการั

กำกับัหลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์	ให้ทำหน้าท้�เปั็นผูู้้จัดการัสิำหรัับัการัจัดการัทรััสิต์เพื�อการัลงิทุนในอสิังิหารัิมทรััพย์์	(REITs)

(6)	 ทรัสตี	

บัรัิษัทได้รัับัอนุญาตให้ปัรัะกอบัธุรักิจทรััสิต้จากสิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับัหลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์	รัวม	4	ปัรัะเภท	ได้แก่	

การัเปั็นทรััสิต้ของิทรััสิต์เพื�อการัลงิทุนในอสิังิหารัิมทรััพย์์	(REITs)	โดย์ได้รัับัอนุญาตเมื�อวันท้�	26	สิิงิหาค่ม	2557	การัเปั็นทรััสิต้ของิทรััสิต์เพื�อกิจการั

เงิินรั่วมลงิทุน	และการัเปั็นทรััสิต้ของิทรััสิต์ท้�ม้นโย์บัาย์การัลงิทุนในทรััพย์์สิินกิจการัโค่รังิสิรั้างิพื�นฐาน	โดย์ได้รัับัอนุญาตเมื�อวันท้�	30	ม้นาค่ม	2558	

และการัเปั็นทรััสิต้ของิทรััสิต์สิำหรัับัธุรักรัรัมการัเสินอขาย์โทเค่นดิจิทัลท้�อ้างิอิงิหรัือม้กรัะแสิรัาย์รัับัจากอสิังิหารัิมทรััพย์์	 โดย์ได้รัับัอนุญาตเมื�อวันท้�	

24	มิถุนาย์น	2564

1.1.2 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษััท

วิสัยทัศน์	(Vision)

“เปั็นบัรัิษัทจัดการับัรัิหารัค่วามมั�งิค่ั�งิ	3	อันดับัแรักในปัรัะเทศไทย์	โดย์มุ่งิเน้นธุรักิจท้�สิรั้างิการัเติบัโตและรัาย์ได้ท้�ย์ั�งิย์ืนให้กับับัรัิษัท”

ภารกิจ	(Mission)

“ใหบ้ัริัการัด้านการับัรัหิารัค่วามมั�งิค่ั�งิ	โดย์ทม้งิานบัคุ่ลากรัมืออาชพ้	และรัะบับังิานท้�ไดร้ับััการัพัฒนาอย์า่งิต่อเนื�องิตามมาตรัฐานสิากล	

เพื�อสิรั้างิค่วามพ้งิพอใจให้แก่ลูกค่้าและสิังิค่ม”

ค่านิยม	(Core	Value)

(1) การให้้ค์วามสำค์ัญกับลู้กค์้า (Customer Oriented) 

ลูกค่้า	ค่ือ	ค่นสิำค่ัญท้�สิุดเสิมอ	ดังินั�น	เรัาจ้งิมุ่งิมั�นท้�จะนำเสินอบัรัิการัท้�ด้ท้�สิุดให้กับัลูกค่้า	เพื�อให้เกิดค่วามพ้งิพอใจสิูงิสิุด	เพรัาะเรัา

เชื�อว่าค่วามพอใจและค่วามมั�นใจของิลูกค่้าท้�ม้ให้จะเปั็นตัวผู้ลักดันให้องิค่์กรัปัรัะสิบัค่วามสิำเรั็จ	

(2) ค์วามเป็็นมือัอัาชัีพ (Professionalism) 

เรัาดำเนินงิานโดย์ท้มงิานท้�ม้ค่วามรัู้	 ค่วามสิามารัถ	ค่วามรัับัผู้ิดชอบั	ม้หลักการัและคุ่ณ์ธรัรัมในการัปัฏิิบััติงิาน	ภาย์ใต้หลักบัรัรัษัท 

ภิบัาลท้�โปัรั่งิใสิ	สิามารัถตรัวจสิอบัได้	ด้วย์ค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อสิังิค่ม
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(3) ค์วามพร้อัมในการป็รับตัว (Change Catalyst) 

เรัาพร้ัอมท้�จะปัรัับัตัว	หรัอืเป็ันผูู้น้ำด้านการัเปัล้�ย์นแปัลงิโดย์ย์ด้ผู้ลปัรัะโย์ชน์ของิลูกค้่าเป็ันหลัก	เพื�อค่วามเป็ันผูู้น้ำในอุตสิาหกรัรัม	และ

พัฒนาองิค่์กรัให้ม้ค่วามก้าวหน้าอย์่างิต่อเนื�องิและย์ั�งิย์ืน

(4) ค์ำมั�นสัญญา (Commitment) 

เรัาย์้ดถือในข้อตกลงิและค่ำมั�นสิัญญาท้�ให้ไว้กับับัรัิษัท	 เพื�อนรั่วมงิาน	ลูกค่้า	ผูู้้ถือหุ้น	อย์่างิเค่รั่งิค่รััด	และมั�นค่งิ	ปัฏิิบััติตามค่ำมั�น

สิัญญาให้เกิดผู้ลสิำเรั็จ		

(5) ค์วามร่วมมือัเพื�อัชััยชันะ (Winning Team Spirit) 

เรัาปัรัารัถนาอย่์างิแรังิกล้าท้�จะชนะ	ด้วย์ค่วามร่ัวมมือร่ัวมใจกันของิพนกังิานทกุค่น	และทกุฝ่าย์ในองิค์่กรั	เพื�อไปัให้ถ้งิเป้ัาหมาย์ท้�วางิไว้

1.1.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคัญเก่�ยวกับการประกอบธุุรกิจและการบริหารงาน  
     ในรอบ 5 ปี

   	ปัี	2560	กองิทุนรัวมท้�จัดตั�งิข้�นใหม่ในปัี	2560	ม้ทั�งิสิิ�น	19	กองิทุน	ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวม	10,756	ล้านบัาท	ณ์	วัน 

จดทะเบัย้์นกองิทรัพัย์ส์ินิของิแตล่ะกองิทนุ	ซี้�งิปัรัะกอบัดว้ย์	กองิทนุรัวมตรัาสิารัหน้�ท้�กำหนดรัะย์ะเวลาลงิทนุท้�ลงิทนุในและตา่งิปัรัะเทศ	10	กองิทนุ	

กองิทุนรัวมผู้สิมแบับัไม่กำหนดสิัดสิ่วนการัลงิทุนในตรัาสิารัแห่งิทุนท้�ม้ลักษณ์ะ	Target	Fund	ลงิทุนในปัรัะเทศ	3	กองิทุน	กองิทุนรัวมผู้สิมแบับั 

ไม่กำหนดสิัดสิ่วนการัลงิทุนในตรัาสิารัแห่งิทุนท้�ม้ลักษณ์ะ	Target	Fund	ลงิทุนในต่างิปัรัะเทศ	2	กองิทุน	กองิทุนรัวมเปัิดท้�เน้นลงิทุนในตรัาสิารัหน้�

ต่างิปัรัะเทศ	2	กองิทุน	และกองิทุนรัวมหุ้นรัะย์ะย์าว	2	กองิทุน

   	ปัี	2561	กองิทุนรัวมท้�จัดตั�งิข้�นใหม่ในปัี	2561	ม้ทั�งิสิิ�น	16	กองิทุน	ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวม	5,416		ล้านบัาท	ณ์	วัน 

จดทะเบั้ย์นกองิทรััพย์์สิินของิแต่ละกองิทุน	ซี้�งิปัรัะกอบัด้วย์	กองิทุนรัวมตรัาสิารัหน้�ท้�กำหนดรัะย์ะเวลาลงิทุนท้�ลงิทุนในและต่างิปัรัะเทศ	4	กองิทุน			

กองิทุนรัวมผู้สิมแบับัไม่กำหนดสิัดสิ่วนการัลงิทุนในตรัาสิารัแห่งิทุนท้�ม้ลักษณ์ะ	Target	Fund	ลงิทุนในปัรัะเทศ	1	กองิทุน	กองิทุนรัวมผู้สิมแบับัไม่

กำหนดสิัดสิ่วนการัลงิทุนในตรัาสิารัแห่งิทุนท้�ม้ลักษณ์ะ	Target	Fund	ลงิทุนในต่างิปัรัะเทศ	3	กองิทุน	กองิทุนรัวมตรัาสิารัทุนในปัรัะเทศ	1	กองิทุน	

กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในต่างิปัรัะเทศ	3	กองิทุน	กองิทุนรัวมเพื�อการัเล้�ย์งิช้พ	3	กองิทุน	และกองิทุนรัวมหุ้นรัะย์ะย์าว	1	กองิทุน

	 	 	 	 นอกจากน้�	กองิทนุรัวมโค่รังิสิร้ัางิพื�นฐานเพื�ออนาค่ตปัรัะเทศไทย์	หรัอื	Thailand	Future	Fund	(TFFIF)	ซี้�งิ	บัลจ.	เอม็เอฟ้ซ้ี	 

และ	บัลจ.กรังุิไทย์	เป็ันผูู้้จัดการักองิทนุ	ได้เพิ�มทนุจดทะเบัย้์นโดย์เสินอขาย์หน่วย์ลงิทนุส่ิวนเพิ�มทนุให้แก่ปัรัะชาชนทั�วไปั	เมื�อวันท้�	28	ตลุาค่ม	2561	 

ม้ทุนจดทะเบั้ย์นหลังิเพิ�มทุนจำนวน	45,700	ล้านบัาท		โดย์ได้นำเงิินท้�ได้จากการัเพิ�มทุนไปัลงิทุนในโค่รังิสิรั้างิพื�นฐานของิภาค่รััฐเพื�อเพิ�มข้ดค่วาม

สิามารัถทางิการัแข่งิขันของิปัรัะเทศ	

   	ปัี	2562	 กองิทุนรัวมท้�จัดตั�งิข้�นใหม่ในปัี	2562	 ม้ทั�งิสิิ�น	12	 กองิทุน	 ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวม	8,593	 	 ล้านบัาท 

ณ์	 วันจดทะเบั้ย์นกองิทรััพย์์สิินของิแต่ละกองิทุน	 ซี้�งิปัรัะกอบัด้วย์	 กองิทุนรัวมตรัาสิารัหน้�ท้�กำหนดรัะย์ะเวลาลงิทุนท้�ลงิทุนในและต่างิปัรัะเทศ 

9	 กองิทุน	 กองิทุนรัวมตรัาสิารัทุนในปัรัะเทศ	1	 กองิทุน	 กองิทุนรัวมผู้สิมท้�เน้นลงิทุนในกลุ่มอุตสิาหกรัรัมอสิังิหารัิมทรััพย์์และ/หรัือโค่รังิสิรั้างิ 

พื�นฐาน	ทั�งิในและต่างิปัรัะเทศ	1	กองิทุน	และกองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในตรัาสิารัทุนทั�งิในและต่างิปัรัะเทศ	1	กองิทุน

   	ปัี	2563	กองิทุนรัวมท้�จัดตั�งิข้�นใหม่ในปัี	2563	ม้ทั�งิสิิ�น	15	กองิทุน	ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวม	5,439	ล้านบัาท	ณ์	วัน 

จดทะเบั้ย์นกองิทรััพย์์สิินของิแต่ละกองิทุน	โดย์ม้มูลค่่าทรััพย์์สิิน	ณ์	สิิ�นเดือนธันวาค่ม	2563	รัวมกัน	10,890	ล้านบัาท	ซี้�งิกองิทุนรัวมท้�ออกใหม่น้�

ปัรัะกอบัด้วย์	กองิทุนรัวมตรัาสิารัหน้�ท้�กำหนดรัะย์ะเวลาลงิทุน	4	กองิทุน	กองิทุนรัวมตรัาสิารัหน้�ท้�ลงิทุนทั�งิในและต่างิปัรัะเทศ	1	กองิทุน	กองิทุน

รัวมตรัาสิารัทุนในปัรัะเทศ	1	กองิทุน	กองิทุนรัวมผู้สิมท้�ลงิทุนทั�งิในและต่างิปัรัะเทศ	1	กองิทุน	กองิทุนรัวมผู้สิมท้�ลงิทุนต่างิปัรัะเทศ	1	กองิทุน	

กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในตรัาสิารัทุนต่างิปัรัะเทศ	4	กองิทุน	กองิทุนรัวมเพื�อการัออม	2	กองิทุน	และกองิทุนรัวมเพื�อการัเล้�ย์งิช้พ	1	กองิทุน	นอกจาก

น้�	บัรัิษัทได้เปัิดเสินอขาย์ชนิดหน่วย์ลงิทุนปัรัะเภทต่างิ	ๆ	เพิ�มเติมเพื�อรัองิรัับัค่วามต้องิการัของินักลงิทุน	เช่น	ชนิดผูู้้ลงิทุนสิถาบััน	ชนิดเพื�อการั

ออม	และชนิดย์ูนิตลิงิค่์	เปั็นต้น
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

   	ปัี	2564	ม้การัเปัล้�ย์นแปัลงิท้�สิำค่ัญ	ดังิน้�

	 	 	 	 •	กองิทุนรัวมท้�จัดตั�งิข้�นใหม่ในปีั	2564	 ม้ทั�งิสิิ�น	21	 กองิทุน	 ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสุิทธิรัวม	14,951.40	 ล้านบัาท	 ณ์	 วัน 

	 	 	 	 	 	 	 จดทะเบั้ย์นกองิทรััพย์์สิินของิแต่ละกองิทุน	 โดย์ม้มูลค่่าทรััพย์์สิิน	 ณ์	 สิิ�นเดือนธันวาค่ม	2564	 รัวมกัน	16,482.09	 

	 	 	 	 	 	 	 ล้านบัาท	ซี้�งิกองิทุนรัวมท้�ออกใหม่น้�ปัรัะกอบัด้วย์	กองิทุนรัวมตรัาสิารัหน้�ท้�กำหนดรัะย์ะเวลาลงิทุน	7	กองิทุน		กองิทุน	 

	 	 	 	 	 	 	 Trigger	Fund	ในปัรัะเทศ	2	กองิทุน	กองิทุน	Trigger	Fund	ต่างิปัรัะเทศ	2	กองิทุน	กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในตรัาสิาหน้� 

	 	 	 	 	 	 	 ต่างิปัรัะเทศ	2	 กองิทุน	 กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในตรัาสิารัทุนต่างิปัรัะเทศ	7	 กองิทุน	 และกองิทุนรัวมเพื�อการัเล้�ย์งิช้พ	 

	 	 	 	 	 	 	 1	 กองิทุน	 นอกจากน้�	 บัรัิษัทได้เปัิดเสินอขาย์ชนิดหน่วย์ลงิทุนปัรัะเภทต่างิ	 ๆ	 เพิ�มเติมเพื�อรัองิรัับัค่วามต้องิการัของิ 

	 	 	 	 	 	 	 นักลงิทุน	เช่น	ชนิดผูู้้ลงิทุนสิถาบััน	ชนิดเพื�อการัออม	และชนิดย์ูนิตลิงิค่์	เปั็นต้น

	 	 	 	 •	บัรัิษัทแต่งิตั�งินาย์ธนโชติ	รัุ่งิสิิทธิวัฒน์	ให้ดำรังิตำแหน่งิกรัรัมการัผูู้้จัดการั	ม้ผู้ลเมื�อวันท้�	23	กุมภาพันธ์	2564

	 	 	 	 •	บัริัษัทได้รัับัใบัอนุญาตปัรัะกอบัธุรักิจการัเป็ันทรััสิต้ของิทรััสิต์สิำหรัับัธุรักรัรัมการัเสินอขาย์โทเค่นดิจิทัลท้�อ้างิอิงิหรืัอม้ 

	 	 	 	 	 	 	 กรัะแสิรัาย์รัับัจากอสัิงิหาริัมทรััพย์์	 จากสิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับัหลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์	 เมื�อวันท้�	24	 

	 	 	 	 	 	 	 มิถุนาย์น	2564

1.1.4 ชื่่�อ สถานท่�ติั�งสำานักงานใหญ่ ประเภทธุุรกิจ เลขทะเบ่ยนบริษััท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซติ์บริษััท  
     จำานวนและชื่นิดของหุ�นท่�จำาหน่ายได�แล�วทั�งหมดของบริษััท

 ชัื�อับริษััท :	บัรัิษัทหลักทรััพย์์จัดการักองิทุน	เอ็มเอฟ้ซี้	จำกัด	(มหาชน)

 ป็ระเภทธุุรกิจ :	การัจัดการักองิทุน 

 เล้ขทะเบียน :	 0107536001371

 รอับระยะเวล้าบัญชัี : 1	มกรัาค่ม	-	31	ธันวาค่ม

 ทุนจดทะเบียน :	 125,615,708	บัาท 

 ทุนชัำระแล้้ว :	 125,615,708	บัาท

 จำนวนหุ้้นที�อัอักจำห้น่าย :	หุ้นสิามัญ		125,615,708	หุ้น	

 มูล้ค์่าที�ตราไว้ :	หุ้นละ	1	บัาท

 สำนักงานให้ญ่ : ชั�น	จ้	และ	ชั�น	21	-	23	อาค่ารัค่อลัมน์	ทาวเวอรั์	 

	 	 	 เลขท้�	199	ถนนรััชดาภิเษก	แขวงิค่ลองิเตย์	เขตค่ลองิเตย์	กรัุงิเทพมหานค่รั	10110	ปัรัะเทศไทย์

 ห้มายเล้ขโทรศัพท์ : 0-2649-2000	

 ห้มายเล้ขโทรสาร : 0-2649-2100	และ	0-2649-2111

 บริการสอับถามข้อัมูล้ ทางโทรศัพท์อััตโนมัติ (IVR)  :	02-649-2000	

 เว็บไซต์ :		www.mfcfund.com
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 1.2 ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ

1.2.1 โครงสร�างรายได�

โค่รังิสิรั้างิรัาย์ได้ของิบัรัิษัทและบัรัิษัทย์่อย์ตามงิบัการัเงิินรัวมสิำหรัับัปัีสิิ�นสิุดวันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	ม้ดังิน้�

ค่่าธรัรัมเน้ย์มและบัรัิการั	 873.49	 95.30	 884.85	 96.70	 1,495.01	 97.99

กำไรัและผู้ลตอบัแทนจากเค่รัื�องิมือทางิการัเงิิน	 40.33	 4.40	 29.26	 3.20	 29.71	 1.95

รัาย์ได้อื�น	 	 2.76	 0.30	 0.95	 0.10	 0.95	 0.06

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 916.58 100.00 915.07 100.00 1,525.67 100.00

ประเภทรายได้
% % %

ปี	2562 ปี	2563 ปี	2564
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

1.2.2 ลักษัณะผลิติภัณฑ์์หรือบริการ

ปััจจุบัันบัรัิษัทปัรัะกอบัธุรักิจตามใบัอนุญาตซี้�งิค่รัอบัค่ลุมผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบัรัิการัต่อไปัน้�	

(1)	 การจัดการกองทุนรวม

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทม้กองิทุนรัวมภาย์ใต้การัจัดการัทั�งิสิิ�น	140	กองิทุน	ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวมทั�งิสิิ�น	281,106.45	ล้าน

บัาท	ปัรัะกอบัด้วย์

•	 กองิทุนรัวมในปัรัะเทศ	(Local	Mutual	Fund)	87	กองิทุน	ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวม	41,844.66	ล้านบัาท	แย์กได้เปั็นกองิทุนรัวม 

	 	 	 ตรัาสิารัแห่งิทุน	(Equity	Fund)	27	กองิทุน	กองิทุนรัวมผู้สิม	(Mixed	Portfolio	Fund)	18	กองิทุน	กองิทุนรัวมหน่วย์ลงิทุนกองิทุน 

	 	 	 รัวมอสิังิหารัิมทรััพย์์	(Fund	of	Funds)	2	กองิทุน	กองิทุนรัวมตรัาสิารัแห่งิหน้�	(Fixed	Income	Fund)	21	กองิทุน	กองิทุนรัวม 

	 	 	 ตลาดเงิิน	(Money	Market	Fund)	1	กองิทุน	กองิทุนรัวมเพื�อการัเล้�ย์งิช้พ	(Retirement	Mutual	Fund)	9	กองิทุน	กองิทุนรัวม 

	 	 	 หุ้นรัะย์ะย์าว	(Long	term	Equity	Fund)	7	กองิทุน	และกองิทุนรัวมเพื�อการัออม	(Super	Savings	Fund)	2	กองิทุน

•	 กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในต่างิปัรัะเทศ	40	 กองิทุน	 ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสุิทธิรัวม	26,649.14	 ล้านบัาท	 แย์กเป็ันกองิทุนรัวมตรัาสิารั 

	 	 	 แห่งิทุน	(Equity	Fund)	17	กองิทุน	กองิทุนรัวมตรัาสิารัแห่งิหน้�	(Fixed	Income	Fund)	5	กองิทุน	กองิทุนรัวมผู้สิม	(Mixed	 

	 	 	 Portfolio	Fund)		9	กองิทุน	กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในสิินค่้าโภค่ภัณ์ฑ์์	(Commodity	Fund)	4	กองิทุน	กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในกองิทุน 

	 	 	 อสิังิหารัิมทรััพย์์ต่างิปัรัะเทศ	2	กองิทุน	และกองิทุนรัวมเพื�อการัเล้�ย์งิช้พ	(Retirement	Mutual	Fund)	3	กองิทุน

•	 กองิทุนรัวมอสิังิหารัิมทรััพย์์และกองิทุนรัวมโค่รังิสิรั้างิพื�นฐาน	(Property	Fund	&	Infrastructure	Fund)	จำนวน	12	กองิทุน	(รัวม 

	 	 	 ทรัสัิต์เพื�อการัลงิทุนในอสัิงิหารัมิทรัพัย์ซ์ี้�งิบัรัษิทัเปัน็ผูู้จ้ดัการัทรัสัิต์)	มมู้ลค่า่ทรัพัย์ส์ินิสุิทธริัวม	42,444.07	ล้านบัาท	ไดแ้ก	่กองิทนุ 

	 	 	 รัวมอสิังิหารัิมทรััพย์์	(กองิ	1)	7	กองิทุน	กองิทุนรัวมอสิังิหารัิมทรััพย์์และสิิทธิเรั้ย์กรั้องิ	(กองิ	4)	3	กองิทุน	ทรััสิต์เพื�อการัลงิทุนใน 

	 	 	 อสิังิหารัิมทรััพย์์	1	กองิทุน	และกองิทุนรัวมโค่รังิสิรั้างิพื�นฐานเพื�ออนาค่ตปัรัะเทศไทย์	1	กองิทุน

•	 กองิทุนรัวมวาย์ุภักษ์	หน้�งิ	จำนวน	1	กองิทุน	ม้มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวม	170,168.56	ล้านบัาท

กองิทนุรัวมท้�จดัตั�งิข้�นใหม่ในปั	ี2564	ม้ทั�งิสิิ�น	21	กองิทนุ	มมู้ลค่่าทรัพัย์ส์ินิสุิทธริัวม	14,951.40	ล้านบัาท	ณ์	วันจดทะเบัย้์นกองิทรัพัย์ส์ินิ

ของิแตล่ะกองิทนุ	ซี้�งิปัรัะกอบัดว้ย์	กองิทนุรัวมตรัาสิารัหน้�ท้�กำหนดรัะย์ะเวลาลงิทนุ	7	กองิทนุ	กองิทนุ	Trigger	Fund	ในปัรัะเทศ	2	กองิทนุ	กองิทนุ	

Trigger	Fund	ต่างิปัรัะเทศ	2	กองิทุน	กองิทุนรัวมตรัาสิารัหน้�ต่างิปัรัะเทศ	2	กองิทุน	กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในตรัาสิารัทุนต่างิปัรัะเทศ	7	กองิทุน	และ

กองิทุนรัวมเพื�อการัเล้�ย์งิช้พ	1	กองิทุน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

สิว่นแบ่ังิตลาดกองิทุนรัวมทุกปัรัะเภทของิบัริัษัทเทย้์บัเท่าปัรัะมาณ์ร้ัอย์ละ	5.23	ของิมลูค่่าทรัพัย์ส์ินิสุิทธทิั�งิรัะบับัปัรัะมาณ์	5,368,924.15	

ล้านบัาท	เปั็นอันดับั	6	จากจำนวนบัรัิษัทจัดการั	23	รัาย์	(ข้อมูลจากสิมาค่มบัรัิษัทจัดการัลงิทุน)	

จำานวนและมูลค่ากองทุนรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

กองิทุนรัวมในปัรัะเทศ	 1,380	 	 3,049,420	 87	 	 41,845

กองิทุนรัวมท้�ลงิทุนในต่างิปัรัะเทศ	 927	 	 1,234,518	 40	 	 26,649

กองิทุนรัวมอสิังิหารัิมทรััพย์์	 48	 	 145,409	 10	 	 15,026

ทรััสิต์เพื�อการัลงิทุนในอสิังิหารัิมทรััพย์์	 24	 	 205,163	 1	 	 826

กองิทุนรัวมโค่รังิสิรั้างิพื�นฐาน	 10	 	 395,025	 1*	 	 26,592

กองิทุนรัวมวาย์ุภักษ์	หน้�งิ	 1	 	 339,388	 1*	 	 170,169

ส่วนแบ่งตล้าด   100%   5.23%

ประเภทกองทุน
ล้านบาท ล้านบาท

ทั้งระบบ บลจ.	เอ็มเอฟซี
จำานวนกองทุน จำานวนกองทุน

ที�มา : ข้อมูลจากสิมาค่มบัรัิษัทจัดการัลงิทุน	(AIMC)

ห้มายเห้ตุ *	บัรัิษัทหลักทรััพย์์จัดการักองิทุน	เอ็มเอฟ้ซี้	จำกัด	(มหาชน)	และบัรัิษัทหลักทรััพย์์จัดการักองิทุน	กรัุงิไทย์	จำกัด	(มหาชน)	รั่วมกันบัรัิหารั

(2)	 การจัดการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทม้จำนวนกองิทุนสิำรัองิเล้�ย์งิช้พภาย์ใต้การัจัดการัทั�งิสิิ�น	31	กองิทุน	นาย์จ้างิจำนวน	729	รัาย์	และ

สิมาชิกกองิทุนจำนวน	233,422	รัาย์	รัวมมูลค่่ากองิทุน	111,714.12	ล้านบัาท	ค่รัองิสิ่วนแบั่งิตลาดเปั็นอันดับั	5	จากจำนวนบัรัิษัทจัดการักองิทุน

สิำรัองิเล้�ย์งิช้พทั�งิสิิ�น	16	รัาย์

นอกเหนือจากการับัรัิหารักองิทุนสิำรัองิเล้�ย์งิช้พให้กับัรััฐวิสิาหกิจ	 อาทิ	 การัไฟ้ฟ้้าฝ่าย์ผู้ลิตแห่งิปัรัะเทศไทย์	 บัรัิษัท	 โทรัค่มนาค่ม 

แห่งิชาติ	จำกัด	(มหาชน)	บัรัิษัท	ท่าอากาศย์านไทย์	จำกัด	(มหาชน)	ธนาค่ารัเพื�อการัเกษตรัและสิหกรัณ์์การัเกษตรั	การัเค่หะแห่งิชาติ	บัรัิษัท	

ขนสิ่งิ	จำกัด	และธนาค่ารัออมสิินแล้ว	บัรัิษัทย์ังิได้พัฒนากองิทุนปัรัะเภท	Pooled	Fund	 ในรัูปัแบับั	Master	Pooled	Fund	 ให้สิมาชิกกองิทุน 

ม้โอกาสิเลือกลงิทุนด้วย์ตนเองิ	(Employee’s	Choice)	ในหลากหลาย์รัูปัแบับั	เช่น	การัเลือกลงิทุนตามแผู้นท้�กรัรัมการักองิทุนกำหนด	การัเลือก

แผู้นการัลงิทุนแบับั	DIY	และแผู้นการัลงิทุนแบับัสิมดุลตามอาย์ุ	(Life	Path)	โดย์ม้นโย์บัาย์การัลงิทุน	(Sub	Fund)	ท้�หลากหลาย์	อาทิ	นโย์บัาย์ท้�

ลงิทุนตรัาสิารัหน้�ทั�วไปั	นโย์บัาย์ตรัาสิารัหน้�รัะย์ะสิั�น	นโย์บัาย์พันธบััตรั	นโย์บัาย์ตรัาสิารัทุน	ทั�งิแบับั	Active	Fund	และ	Passive	Fund	นโย์บัาย์ 

ท้�ลงิทุนในหุ้นขนาดใหญ่	นโย์บัาย์ท้�ลงิทุนในหุ้นขนาดกลางิและเล็ก	และนโย์บัาย์ตรัาสิารัทุนต่างิปัรัะเทศ	รัวมถ้งิการัลงิทุนทางิเลือก	ค่ือ	นโย์บัาย์

ท้�ลงิทุนในกองิทุนทองิค่ำ	 กองิทุนอิสิลามิก	 ฟั้นด์	 และกองิทุนอสิังิหารัิมทรััพย์์ทั�งิในปัรัะเทศและต่างิปัรัะเทศ	 	 และด้วย์ค่วามหลากหลาย์ด้าน 

การัลงิทุน	 เทค่โนโลย์้ท้�พัฒนาให้สิมาชิกเข้าถ้งิข้อมูลการัลงิทุนข้อมูลเงิินลงิทุนของิตนเองิได้อย่์างิรัวดเร็ัวผู่้าน	 Mobile	Application	 รัวมถ้งิ 

ค่วามเช้�ย์วชาญในการัปัรัะชาสิัมพันธ์ให้ค่วามรัู้ต่อค่ณ์ะกรัรัมการั	และสิมาชิกกองิทุน
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(3)	 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ในปัี	2564	น้�	บัรัิษัทย์ังิค่งิสินับัสินุนและสิ่งิเสิรัิมรัูปัแบับัการับัรัิหารัจัดการักองิทุนสิ่วนบัุค่ค่ล	เพื�อตอบัสินองิค่วามต้องิการัของินักลงิทุน

แต่ละรัาย์	โดย์ม้กองิทุนสิ่วนบัุค่ค่ลท้�จัดตั�งิข้�นใหม่ในปัี	2564	ทั�งิสิิ�น	22	กองิทุน	มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิเรัิ�มแรักรัวม	4,396.18	ล้านบัาท

โดย์	ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทม้กองิทุนสิ่วนบัุค่ค่ลภาย์ใต้การัจัดการั	71	กองิทุน	มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิรัวม	26,929.10	ล้าน

บัาท	 ส่ิวนแบ่ังิตลาดร้ัอย์ละ	1.32	 ของิมูลค่่ากองิทุนสิ่วนบุัค่ค่ลทั�งิรัะบับั	 ซี้�งิกองิทุนส่ิวนบุัค่ค่ลทั�งิรัะบับั	 เท่ากับั	2,043,407.60	 ล้านบัาท	 หรัือ 

เปั็นอันดับัท้�	10	จากจำนวนบัรัิษัทจัดการักองิทุนสิ่วนบัุค่ค่ลท้�ได้รัับัอนุญาตทั�งิสิิ�น	24	รัาย์

จำานวนและมูลค่ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

จำานวนและมูลค่ากองทุนส่วนบุคคล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

จำนวนกองิทุน	(กองิทุน)		 	 390	 	 	 31

จำนวนสิมาชิก	(รัาย์)	 	 3,086,761	 	 	 233,422

จำนวนนาย์จ้างิ	(รัาย์)		 	 21,864	 	 	 729

ขนาดกองิทุน	(ล้านบัาท)		 	 1,338,069.70	 	 	 111,714.12

ส่วนแบ่งตล้าด   100%   8.35%

จำนวนกองิทุน	(กองิทุน)		 	 3,847	 	 	 71

ขนาดกองิทุน	(ล้านบัาท)		 	 2,043,407.60	 	 	 26,929.10

สิ่วนแบั่งิตลาด		 	 100%	 	 	 1.32%

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

กองทุนส่วนบุคคล

ท้ังระบบ

ท้ังระบบ

บลจ.	เอ็มเอฟซี

บลจ.	เอ็มเอฟซี

ที�มา :	สิมาค่มบัรัิษัทจัดการัลงิทุน	และ	บัลจ.	เอ็มเอฟ้ซี้	จำกัด	(มหาชน)

ที�มา :	สิมาค่มบัรัิษัทจัดการัลงิทุน	และ	บัลจ.	เอ็มเอฟ้ซี้	จำกัด	(มหาชน)

(4)	 การเป็นทรัสตี

ณ์	 วันท้�	31	 ธันวาค่ม	2564	 บัริัษัทม้กองิทรััสิต์ภาย์ใต้การัปัรัะกอบัธุรักิจการัเป็ันทรััสิต้	 รัวม	5	 กองิทรััสิต์	 มูลค่่าทรััพย์์สิินสุิทธิ	 

6,806.12	ล้านบัาท	โดย์ในปีั	2564	บัริัษัทได้ค่วามไว้วางิใจให้ทำหน้าท้�เป็ันทรัสัิตข้องิทรัสัิต์ท้�จดัตั�งิใหม่	ไดแ้ก่	ทรัสัิต์เพื�อกิจการัเงินิร่ัวมลงิทุน	จำนวน	

2	 กองิทรััสิต์	 ทรััสิต์เพื�อการัลงิทุนในอสิังิหารัิมทรััพย์์ท้�ม้ข้อตกลงิในการัซีื�อค่ืน	 จำนวน	1	 กองิทรััสิต์	 และทรััสิต์สิำหรัับัธุรักรัรัมการัเสินอขาย์ 

โทเค่นดิจิทัลท้�อ้างิอิงิหรัือม้กรัะแสิรัาย์รัับัจากอสิังิหารัิมทรััพย์์	จำนวน	1	กองิทรััสิต์	



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)16
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

นโยบายการพัฒนาและวิจัยในด้านต่าง	ๆ	

บัรัิษัทม้แผู้นในการัพัฒนารัะบับัเทค่โนโลย้์สิารัสินเทศให้ทันสิมัย์	 ทั�งิในสิ่วนของิการัพัฒนาการัให้บัรัิการัซีื�อขาย์หน่วย์ลงิทุนและ 

การัพัฒนารัะบับัรัักษาค่วามปัลอดภัย์ทางิเทค่โนโลย์้สิารัสินเทศ	 เพื�อตอบัสินองิพฤติกรัรัมของินักลงิทุนท้�เปัล้�ย์นแปัลงิไปั	 โดย์ในปัี	2564	 ม้การั 

ดำเนินงิานท้�สิำค่ัญดังิน้�

(1)	 การัพัฒนาแอพพลิเค่ชั�น	 MFC	WEALTH	 ท้�ม้ฟี้เจอร์ัท้�หลากหลาย์	 อำนวย์ค่วามสิะดวกให้แก่นักลงิทุน	 ทั�งิในการัเปิัดบััญช้	 

	 	 	 การัซีื�อขาย์หน่วย์ลงิทุน	การับัรัิหารัพอรั์ตการัลงิทุน	รัวมถ้งิทำให้นักลงิทุนได้รัับัข้อมูลด้านการัลงิทุนอย์่างิรัวดเรั็ว

(2)	 การันำรัะบับัการัพิสิูจน์และย์ืนย์ันตัวตนทางิดิจิทัล	(NDID)	มาใช้ในการัให้บัรัิการั	ทำให้ลูกค่้าสิามารัถทำธุรักรัรัมออนไลน์ต่างิ	ๆ 	 

	 	 	 ได้อย์่างิม้ปัรัะสิิทธิภาพ	โดย์ไม่ต้องิเดินทางิไปัท้�สิำนักงิานเพื�อทำการัแสิดงิตน

(3)	 การัพฒันารัะบับัค่วามมั�นค่งิปัลอดภยั์ทางิไซีเบัอรัใ์หไ้ดม้าตรัฐาน	ทนัสิมยั์	และมค้่วามปัลอดภยั์ท้�เพย้์งิพอในการัปัอ้งิกนัการัโจมต้ 

	 	 	 หรัือโจรักรัรัมข้อมูล	 ทั�งิน้�	 เพื�อสิรั้างิค่วามเชื�อมั�นให้แก่ลูกค่้า	 รัวมทั�งิทำให้การัเชื�อมต่อรัะบับัเทค่โนโลย์้สิารัสินเทศของิพนักงิาน 

	 	 	 ท้�ทำงิานท้�บั้าน	(Work	from	Home)	ม้ค่วามปัลอดภัย์และม้การัจัดการัข้อมูลท้�ม้ปัรัะสิิทธิภาพ

(4)	 การัพัฒนารัะบับัการัปัรัะชุมทางิอิเล็กทรัอนิกสิ์	เพื�อให้บัรัิษัทสิามารัถจัดปัรัะชุมและสิัมมนาได้อย์่างิต่อเนื�องิและม้ค่วามปัลอดภัย์ 

	 	 	 ในช่วงิสิถานการัณ์์รัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19

การตลาดและการแข่งขัน

บัรัษิทัเน้นการัจัดหาผู้ลิตภณั์ฑ์ท์้�หลากหลาย์ค่รัอบัค่ลุมผู้ลิตภณั์ฑ์ท์างิการัเงินิรัะดับัโลก	และการัให้บัรักิารัท้�สิร้ัางิปัรัะสิบัการัณ์ท์้�ดแ้ปัลก

ใหม่ให้กับัลูกค่้าเปั้าหมาย์	 โดย์ม้กลย์ุทธ์ในการัดำเนินธุรักิจเพื�อสิรั้างิค่วามสิามารัถในการัแข่งิขันและการัเติบัโตของิธุรักิจอย์่างิย์ั�งิย์ืน	 ค่ือ	 การัให้

บัริัการัท้�ตอบัโจทย์์ค่วามต้องิการัของิลูกค่้า	 บัรัิหารัจัดการักองิทุนอย์่างิม้ปัรัะสิิทธิภาพ	 การัพัฒนาบัริัการัให้ทันสิมัย์	 หลากหลาย์	 และอำนวย์ 

ค่วามสิะดวกด้านการัลงิทุนแบับัเบั็ดเสิรั็จ	(Comprehensive	Investment	Service)	ทั�งิน้�	กลย์ุทธ์ดังิกล่าวได้ค่ำน้งิถ้งิปััจจัย์ต่างิ	ๆ 	ท้�เก้�ย์วข้องิ	ได้แก่	

การัพัฒนาค่วามรัู้และศักย์ภาพของิบัุค่ลากรั	ค่วามปัลอดภัย์ทางิเทค่โนโลย์้สิารัสินเทศ	ค่วามปัลอดภัย์ของิข้อมูลสิ่วนบัุค่ค่ล	การับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิ

ท้�ม้ปัรัะสิิทธิภาพ	และการัสิรั้างิวัฒนธรัรัมการัดำเนินธุรักิจอย์่างิย์ั�งิย์ืนให้แก่องิค่์กรั	ทั�งิในด้านเศรัษฐกิจ	สิังิค่ม	และสิิ�งิแวดล้อม

(1) การให้บ้รกิารที�ตอับโจทยค์์วามตอ้ังการขอังลู้กค้์า : บัรัษิทัมุง่ิเนน้การัจดัหาผู้ลติภณั์ฑ์แ์ละการัให้บัรักิารัท้�ตอบัสินองิค่วามตอ้งิการั 

	 	 	 ของิลูกค่้า	และค่รัอบัค่ลุมทุกกลุ่มอุตสิาหกรัรัม	โดย์พิจารัณ์าถ้งิสิภาพเศรัษฐกิจ	สิังิค่ม	และพฤติกรัรัมการัลงิทุนท้�เปัล้�ย์นแปัลงิ 

	 	 	 ไปั	 รัวมถ้งินโย์บัาย์ภาค่รััฐ	 เพื�อให้นักลงิทุนม้ทางิเลือกในการัลงิทุนท้�หลากหลาย์และม้ส่ิวนรั่วมในการัสินับัสินุนนวัตกรัรัมและ 

จำานวนและมูลค่ากองทรัสต์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

ทรััสิต์เพื�อกิจการัเงิินรั่วมลงิทุน	 N/A	 	 N/A	 3	 	 1,137.92

ทรัสัิต์เพื�อการัลงิทนุในอสิงัิหาริัมทรััพย์์ท้�ม้ข้อตกลงิในการัซีื�อค่นื	 N/A	 	 N/A	 1	 	 3,268.20

ทรัสต์สำห้รับธุุรกรรมการเสนอัขายโทเค์นดิจิทัล้ที�อั้างอัิง N/A  N/A 1  2,400.00 
ห้รือัมีกระแสรายรับจากอัสังห้าริมทรัพย์

ประเภทกองทรัสต์
ล้านบาท ล้านบาท

ท้ังระบบ บลจ.	เอ็มเอฟซี
จำานวนทรัสต์ จำานวนทรัสต์

ที�มา : บล้จ. เอั็มเอัฟซี จำกัด (มห้าชัน)
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	 	 	 แนวคิ่ดเรัื�องิค่วามรัับัผิู้ดชอบัต่อสิังิค่มและสิิ�งิแวดล้อมของิภาค่ธุรักิจ	 นอกจากกลุ่มลูกค้่าท้�เปั็นนักลงิทุนแล้ว	 บัริัษัทย์ังิมุ่งิเน้น 

	 	 	 การัพัฒนาการัให้บัรักิารัแก่กลุม่ลูกค่า้ท้�เปัน็ผูู้ป้ัรัะกอบัการัเพื�อให้มโ้อกาสิในการัเข้าถง้ิแหล่งิเงินิทุนดว้ย์การัจัดตั�งิกองิทุนปัรัะเภท 

	 	 	 ตา่งิ	ๆ 	ซี้�งิค่รัอบัค่ลมุธรุักจิอสิงัิหารัมิทรััพย์	์ธรุักจิโรังิแรัมและการัทอ่งิเท้�ย์ว	ธรุักจิโรังิพย์าบัาล	วสิิาหกจิขนาดกลางิและขนาดย์อ่ม	 

	 	 	 (SMEs)	ธุรักิจสิรั้างิใหม่	(Startup)	

(2) บริห้ารจัดการกอังทุนอัย่างมีป็ระสิทธุิภาพ :	 บัรัิษัทจัดให้ม้ผูู้้จัดการักองิทุนท้�ม้คุ่ณ์วุฒิและปัรัะสิบัการัณ์์ตามมาตรัฐานท้�กำหนด 

	 	 	 โดย์สิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับัหลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์	 โดย์มุ่งิเน้นการัพัฒนาค่วามรัู้และค่วามสิามารัถของิผูู้้จัดการั 

	 	 	 กองิทุนอย์่างิต่อเนื�องิ	นอกจากนั�น	บัรัิษัทย์ังิได้กำหนดนโย์บัาย์การับัรัิหารัจัดการัค่วามเสิ้�ย์งิของิกองิทุนรัวม	และม้การักำกับัดูแล 

	 	 	 การัปัฏิิบััติงิานของิฝ่าย์งิานท้�เก้�ย์วข้องิอย์่างิสิม�ำเสิมอ	 รัวมทั�งิค่ณ์ะกรัรัมการัได้ม้การัติดตามผู้ลการัดำเนินงิานของิกองิทุน 

	 	 	 อย์่างิใกล้ชิด

(3) การพัฒนาบริการให้้ทันสมัย ห้ล้ากห้ล้าย แล้ะอัำนวยค์วามสะดวกด้านการล้งทุนแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Investment  

   Service) :	บัรัิษัทมุ่งิเน้นการัพัฒนาการัให้บัรัิการัในช่องิทางิต่างิ	ๆ 	ปัรัะกอบัด้วย์	การัให้บัรัิการัผู้่านผูู้้แนะนำการัลงิทุนของิบัรัิษัท	 

	 	 	 การัแต่งิตั�งิตัวแทนสินับัสินุนการัขาย์หน่วย์ลงิทุน	(Selling	Agent)	แอพพลิเค่ชั�น	MFC	Wealth	บัรัิการั	MFC	Smart	Services	 

	 	 	 เพื�อให้นักลงิทุนสิามารัถเข้าถ้งิการัลงิทุนได้อย์่างิสิะดวก	 รัวมเรั็ว	 ทั�วถ้งิ	 และตรังิตามค่วามต้องิการั	 บัรัิษัทได้นำข้อเสินอแนะ 

	 	 	 ของิลูกค่้าและพันธมิตรัมาพัฒนาการัให้บัรัิการัอย์่างิสิม�ำเสิมอ	

กลุ่มลูกค้าและการให้บริการ

จากผู้ลกรัะทบัจากสิถานการัณ์์แพรัร่ัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19	ตอ่เนื�องิมาจากปั	ี2563	ถง้ิปั	ี2564	ทำใหเ้กดิการัเปัล้�ย์นแปัลงิทางิพฤติกรัรัม

ของิผูู้้บัรัิโภค่และผูู้้ปัรัะกอบัการั	สิ่งิผู้ลให้เทค่โนโลย์้ม้การัพัฒนาอย์่างิรัวดเรั็วเพื�อตอบัสินองิการัดำเนินช้วิตวิถ้ใหม่	(New	Normal)	และการัปัรัับัตัว

ของิภาค่ธุรักิจ	 บัริัษัทได้ม้การัปัรัับัปัรุังิรัะบับัการับัริัหารังิานและการัให้บัริัการัเพื�อตอบัสินองิค่วามต้องิการัของิลูกค้่าและผูู้้ปัรัะกอบัการัท้�ได้รัับั 

ผู้ลกรัะทบั	โดย์ม้เปั้าหมาย์ให้บัรัิษัทสิามารัถให้บัรัิการัแก่ลูกค่้ากลุ่มต่างิ	ๆ	ได้อย์่างิต่อเนื�องิและเปั็นสิ่วนหน้�งิในการัสิรั้างิค่วามมั�นค่งิทางิเศรัษฐกิจ

ในช่วงิเกิดวิกฤติการัณ์์	พรั้อมกับัสิ่งิเสิรัิมให้บัรัิษัทม้การัเติบัโตอย์่างิย์ั�งิย์ืน

•	 กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป

บัรัิษัทเน้นกลุ่มเปั้าหมาย์ท้�เปั็นนักลงิทุนท้�ต้องิการัทางิเลือกใหม่ท้�นอกเหนือจากการัออม	 โดย์ในปัี	2564	 เปั็นปีัท้�เศรัษฐกิจเรัิ�มฟ้้�นตัว	 

แต่เปั็นไปัอย์่างิช้า	ๆ	เนื�องิจากการัรัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19	ท้�เกิดข้�นหลาย์รัะลอก	สิ่งิผู้ลให้กิจกรัรัมทางิเศรัษฐกิจอย์ู่ภาย์ใต้มาตรัการัการัค่วบัคุ่ม

ของิภาค่รััฐเปั็นเวลาหลาย์เดือน	 เพื�อให้ลูกค่้าสิามารัถบัรัิหารัจัดการัการัลงิทุนได้อย์่างิม้ปัรัะสิิทธิภาพ	 บัรัิษัทจ้งิได้ดำเนินกลย์ุทธ์	3	 ด้าน	 ได้แก่	 

(1)	 ออกผู้ลิตภัณ์ฑ์์กองิทุนรัวมท้�ม้ค่วามหลากหลาย์	 เพื�อเปั็นทางิเลือกในการัลงิทุนและกรัะจาย์ค่วามเสิ้�ย์งิการัลงิทุน	 ค่รัอบัค่ลุมตลาดทุนทั�งิใน

ปัรัะเทศและต่างิปัรัะเทศ	(2)	 ขย์าย์ช่องิทางิการัให้บัรัิการั	 โดย์การัพัฒนาแอพพลิเค่ชั�น	 MFC	Wealth	 ซี้�งิให้บัริัการัค่รัอบัค่ลุมทั�งิการัซีื�อขาย์ 

หน่วย์ลงิทุน	 การัวางิแผู้นการัลงิทุน	 การัปัรัับัสัิดสิ่วนการัลงิทุน	 และการัให้ข้อมูลท้�ทันสิมัย์	 รัวมทั�งิเพิ�มตัวแทนขาย์ทั�งิท้�เปั็นสิถาบัันการัเงิินและ

ตัวแทนอิสิรัะ	และ	(3)	 ให้ค่วามรัู้ด้านการัลงิทุนแก่นักลงิทุนผู้่านช่องิทางิต่างิ	ๆ	อย์่างิต่อเนื�องิ	 เช่น	การัจัดสิัมมนาออนไลน์	การัให้ค่วามรัู้ด้าน 

การัลงิทุนผู้่าน	MFC	Podcast	และ	Facebook	Live	รัวมทั�งินักลงิทุนย์ังิสิามารัถติดตามสิถานการัณ์์ของิกองิทุนได้อย์่างิรัวดเรั็วผู้่านกิจกรัรัม	MFC	

Fund Update 

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทเปั็นนาย์ทะเบั้ย์นกองิทุนรัวม	126	กองิทุน	ม้ผูู้้ถือหน่วย์ลงิทุนของิกองิทุนรัวมท้�อย์ู่ภาย์ใต้การัจัดการั

รัวมทั�งิสิิ�น	183,431	รัาย์	ดังิน้�
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•	 กลุ่มลูกค้าสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

บัรัิษัทได้รัับัค่วามไว้วางิใจจากนักลงิทุนรัาย์ใหญ่	และลูกค่้าสิถาบััน	ซี้�งิปัรัะกอบัด้วย์	หน่วย์งิานรัาชการั	รััฐวิสิาหกิจ	สิหกรัณ์์	สิถาบััน

การัศ้กษา	 และบัรัิษัทเอกชน	 ในการับัริัหารัจัดการักองิทุนส่ิวนบุัค่ค่ลและกองิทุนสิำรัองิเล้�ย์งิช้พ	 บัริัษัทให้บัริัการัด้วย์ค่วามเป็ันมืออาช้พและ 

ตอบัสินองิตรังิตามค่วามต้องิการัของิลูกค่้า	 ม้การัปั้องิกันค่วามขัดแย์้งิทางิผู้ลปัรัะโย์ชน์	 รัวมทั�งิให้ค่ำปัรั้กษาเมื�อเกิดวิกฤติการัณ์์ท้�กรัะทบัต่อ 

การัลงิทุนของิลูกค่้าอย์่างิทันท่วงิท้

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทม้จำนวนลูกค่้ากองิทุนสิ่วนบัุค่ค่ลและกองิทุนสิำรัองิเล้�ย์งิช้พ	ดังิน้�

	 ปัี	2563	 110,781	 11,061	 121,842

	 ปัี	2564	 160,603	 22,828	 183,431

	 ปัี	2563	 39	 23	 62

	 ปัี	2564	 45	 26	 71

	 ปัี	2563	 34	 716	 286,321

	 ปัี	2564	 31	 729	 233,422

รวม	(ราย)

รวม	(ราย)

จำานวนสมาชิก	(ราย)

ลูกค้านิติบุคคล	(ราย)

ลูกค้าบุคคลธรรมดา	(ราย)

จำานวนนายจ้าง	(ราย)

กองทุนรวม

กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ลูกค้าบุคคลธรรมดา	(ราย)

ลูกค้าสถาบัน	(ราย)

จำานวนกองทุน	(กองทุน)

•	 กลุ่มผู้ประกอบการ

ธรุักิจการัเป็ันทรัสัิตข้องิบัริัษทัเป็ันกลไกหน้�งิในการัสินับัสินุนให้ผูู้ป้ัรัะกอบัการัม้ทางิเลือกในการัเข้าถง้ิแหล่งิเงินิทุนท้�ตรังิกลุม่เป้ัาหมาย์

และค่วามต้องิการั	 ม้ค่วามสิะดวกรัวดเรั็ว	 และม้การับัริัหารัจัดการัท้�ม้ปัรัะสิิทธิภาพ	 ในปัี	2558	 บัริัษัทได้จัดตั�งิทรััสิต์เพื�อกิจการัเงิินรั่วมลงิทุน 

แห่งิแรักในปัรัะเทศไทย์	 ซี้�งิเปั็นการัร่ัวมลงิทุนรัะหว่างิสิถาบัันภาค่รััฐและผูู้้ลงิทุนรัาย์ใหญ่	 และในปัี	2564	 บัรัิษัทได้ม้ส่ิวนรั่วมในการัจัดตั�งิทรััสิต์ 

เพื�อการัลงิทุนในอสิังิหารัิมทรััพย์์ท้�ม้ข้อตกลงิในการัซีื�อค่ืนกองิแรักของิปัรัะเทศไทย์	 และทรััสิต์สิำหรัับัธุรักรัรัมการัเสินอขาย์โทเค่นดิจิทัลท้�อ้างิอิงิ

หรัือม้กรัะแสิรัาย์รัับัจากอสิังิหารัิมทรััพย์์กองิแรักของิปัรัะเทศไทย์	ซี้�งิสิามารัถรัะดมทุนรัวมกันได้กว่า	5,000	ล้านบัาท	

ช่องทางการให้บริการ

บัรัษิทัจัดใหม้ช้อ่งิทางิการัใหบ้ัรักิารัท้�หลากหลาย์	โดย์นกัลงิทนุสิามารัถเปัดิบัญัชแ้ละทำรัาย์การัซีื�อขาย์หนว่ย์ลงิทนุไดท้้�สิำนกังิานของิ

บัรัิษัท	ตัวแทนสินับัสินุนการัขาย์	และช่องิทางิออนไลน์	ดังิน้�
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•	 สิำนักงิานใหญ่	(MFC	Fund	Café)	และสิำนักงิานสิาขา	6	แห่งิ	ค่รัอบัค่ลุมทั�วทุกภาค่ของิปัรัะเทศไทย์

กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาคใต้

MFC Fund Café 

สิาขาแจ้งิวัฒนะ

สิาขาปัิ�นเกล้า

สิาขาขอนแก่น

สิาขารัะย์องิ

สิาขาเช้ย์งิใหม่

สิาขาหาดใหญ่

ชั�น	จ้	อาค่ารัค่อลัมน์	ทาวเวอรั์	เลขท้�	199	
ถนนรััชดาภิเษก	แขวงิค่ลองิเตย์	เขตค่ลองิเตย์	
กรัุงิเทพมหานค่รั	10110

เลขท้�	99,99/9	หมู่ท้�	2	อาค่ารัเซี็นทรััล	
แจ้งิวัฒนะ	ชั�น	4	ห้องิท้�	405	ถนนแจ้งิวัฒนะ	
ตำบัลบัางิตลาด	อำเภอปัากเกรั็ด	จังิหวัด
นนทบัุรั้	11120

เลขท้�	7/222	อาค่ารัเซี็นทรััลพลาซีา	ปัิ�นเกล้า
ชั�น	4	ห้องิเลขท้�	426/1	ถนนบัรัมรัาชชนน้	
แขวงิอรัุณ์อมรัินทรั์	เขตบัางิกอกน้อย์	
กรัุงิเทพมหานค่รั	10700

เลขท้�	123	อาค่ารัศูนย์์อาหารัและบัรัิการั	1	
(ค่อมเพล็กซี์)	มหาวิทย์าลัย์ขอนแก่น	ชั�น	1	
ห้องิท้�	1149	ถนนมิตรัภาพ	ตำบัลในเมืองิ	
อำเภอเมืองิขอนแก่น	จังิหวัดขอนแก่น	40002

เลขท้�	356/15	ถนนสิุขุมวิท	ตำบัลเนินพรัะ	
อำเภอเมืองิรัะย์องิ	จังิหวัดรัะย์องิ	21000

อาค่ารัจอดรัถถนนสิุเทพ	มหาวิทย์าลัย์
เช้ย์งิใหม่	(S1)	ชั�น	1	มหาวิทย์าลัย์เช้ย์งิใหม่	
ห้องิเลขท้�	3	ซีอย์หมู่บั้านทั�วไปั	ถนนสิุเทพ	
ตำบัลสิุเทพ	อำเภอเมืองิ	จังิหวัดเช้ย์งิใหม่	
50200

เลขท้�	18	และ	20	ถนนจุติอนุสิรัณ์์	ตำบัล
หาดใหญ่	อำเภอหาดใหญ่	จังิหวัดสิงิขลา	
90110

หมาย์เลขโทรัศัพท์	:	
0-2649-2000
หมาย์เลขโทรัสิารั	:	
0-2649-2233

หมาย์เลขโทรัศัพท์	:	
0-2835-3055-7	
หมาย์เลขโทรัสิารั	:	
0-2101-0765

หมาย์เลขโทรัศัพท์	:	
0-2014-3150-2	
หมาย์เลขโทรัสิารั	:	
0-2014-3153

หมาย์เลขโทรัศัพท์	:
0-4320-4014-6		
หมาย์เลขโทรัสิารั	:	
0-4320-4017

หมาย์เลขโทรัศัพท์	:	
0-3310-0340-2	
หมาย์เลขโทรัสิารั	:	
0-3310-0343

หมาย์เลขโทรัศัพท์	:	
0-5321-8480-82		
หมาย์เลขโทรัสิารั	:	
0-5321-8483

หมาย์เลขโทรัศัพท์	:	
0-7423-2324-5	 
หมาย์เลขโทรัสิารั	:	
0-7423-2326

• MFC WEALTH	บัรัิการัผู้่าน	mobile	application	ท้�สิามารัถใช้ได้ทั�งิรัะบับัปัฏิิบััติการั	iOS	และ	

Andriod	ให้บัรัิการัค่รัอบัค่ลุมทั�งิการัเปัิดบััญช้	การัซีื�อขาย์และสิับัเปัล้�ย์นหน่วย์ลงิทุน	และการัปัรัะเมินค่วามเหมาะ

สิมในการัลงิทนุ	นอกจากน้�	ย์งัิมฟ้้เีจอรัท์้�ตอบัโจทย์ไ์ลฟ้ส์ิไตลข์องิค่นไทย์ในย์คุ่ดจิทิลั	เชน่	MFC	AVENUE	เปัน็ฟ้เีจอรั์

ศูนย์์รัวมของิข่าวสิารัและข้อมูลค่วามเค่ลื�อนไหวในตลาดการัลงิทุนทั�วโลก	 ใช้งิ่าย์	 สิะดวก	 ทำให้เรัาไม่ตกข่าว	 

ทันทุกเหตุการัณ์์	 WEALTH	JOURNEY	 เปั็นฟ้ีเจอรั์สิำหรัับัการัวางิแผู้นลงิทุนงิ่าย์	 ๆ	 ด้วย์การัจำลองิการัลงิทุนเพื�อ

เตรั้ย์มวางิแผู้นการัเงิินในอนาค่ต	 เช่น	 การัวางิแผู้นสิำหรัับับั้านหลังิแรัก	 การัวางิแผู้นการัลงิทุน	 การัวางิแผู้นตาม 

เปั้าหมาย์	หรัือการัวางิแผู้นเพื�อเตรั้ย์มตัวเกษ้ย์ณ์	Watch	List	เปั็นฟ้ีเจอรั์ท้�ใช้ติดตามสิถานการัณ์์กองิทุนโปัรัดอย์่างิ

ใกล้ชิด	เปั็นต้น
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• MFC Smart Services 

 บริการ MFC Smart Trade :	 นักลงิทุนสิามารัถเปัิดบััญช้ซีื�อขาย์หน่วย์ลงิทุนและทำรัาย์การัซีื�อขาย์หน่วย์ลงิทุนได้ด้วย์ตนเองิบัน 

	 	 	 	 	 	 	 	 เว็บัไซีต์ของิบัรัิษัท	www.mfcfund.com

 บริการ MFC Smart Tele  :	 ผูู้ถ้อืหนว่ย์ลงิทนุสิามารัถซีื�อขาย์และสิบััเปัล้�ย์นหนว่ย์ลงิทนุไดท้างิโทรัศพัท	์หมาย์เลข	02-649-2299

•	 ตัวแทนสินับัสินุนการัขาย์หน่วย์ลงิทุน	(Selling	Agent)	 บัรัิษัทได้เปั็นพันธมิตรักับัสิถาบัันการัเงิินชั�นนำในปัรัะเทศกว่า	40	 แห่งิ	

โดย์บัรัิษัทได้รัับัการัสินับัสินุนในการัเสินอขาย์หน่วย์ลงิทุนของิกองิทุนรัวมปัรัะเภทต่างิ	ๆ	ของิบัรัิษัท	ทำให้นักลงิทุนท้�เปั็นลูกค่้าของิกลุ่มพันธมิตรั

สิามารัถเข้าถ้งิผู้ลิตภัณ์ฑ์์ของิบัรัิษัทได้อย์่างิสิะดวกรัวดเรั็ว

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บัรัิษัทหลักทรััพย์์จัดการักองิทุน	 เอ็มเอฟ้ซี้	 จำกัด	(มหาชน)	 ม้นโย์บัาย์การัลงิทุนในกิจการัท้�สิอดค่ล้องิกับัเปั้าหมาย์	 วิสิัย์ทัศน์	 และ

กลย์ทุธข์องิบัรัษิทั	รัวมทั�งิสินบััสินนุการัดำเนนิธรุักจิของิบัรัษิทัหรัอืกจิการัท้�มศ้กัย์ภาพหรัอืสิรัา้งิโอกาสิในการัขย์าย์ฐานรัาย์ได	้มค้่วามเก้�ย์วเนื�องิกบัั

ธุรักิจของิบัรัิษัท	หรัือก่อให้เกิดปัรัะโย์ชน์รั่วมต่อบัรัิษัท	เพื�อสิรั้างิผู้ลตอบัแทนท้�มั�นค่งิและย์ั�งิย์ืน	และเพิ�มค่วามสิามารัถในการัแข่งิขัน	โดย์ค่ำน้งิถ้งิ

ค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อผูู้้ม้สิ่วนได้เสิ้ย์กลุ่มต่างิ	ๆ	สิังิค่ม	และสิิ�งิแวดล้อม

การัพิจารัณ์าโค่รังิการัลงิทุน	 บัริัษัทจะวิเค่รัาะห์ค่วามเป็ันไปัได้	(Feasibility	Study)	 สัิดส่ิวนการัลงิทุนท้�เหมาะสิม	 ปัรัะมาณ์การั 

ผู้ลตอบัแทนหรัือปัรัะโย์ชน์ท้�ค่าดว่าจะได้รัับั	ปััจจัย์ค่วามเสิ้�ย์งิ	แหล่งิท้�มาของิเงิินทุน	ผู้ลกรัะทบัทางิสิังิค่มและสิิ�งิแวดล้อม	(ถ้าม้)	และปััจจัย์อื�น	ๆ	

ท้�เก้�ย์วข้องิ	โดย์การัตัดสิินใจลงิทุนจะต้องิได้รัับัการัพิจารัณ์าอนุมัติจากค่ณ์ะกรัรัมการัหรัือจากท้�ปัรัะชุมผูู้้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรัณ์้)	รัวมทั�งิม้การัปัฏิิบััติ

ท้�เปั็นไปัตามหลักเกณ์ฑ์์ท้�กฎหมาย์กำหนดและรัะเบั้ย์บัของิบัรัิษัทท้�เก้�ย์วข้องิ

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทม้การัลงิทุนในบัรัิษัทย์่อย์	2	บัรัิษัท	ได้แก่	บัรัิษัท	เอ็มเอฟ้	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	และบัรัิษัท	ท้�ปัรั้กษา 

เอ็มเอฟ้ซี้	จำกัด	รัาย์ละเอ้ย์ดปัรัากฏิในหน้าท้�	20	หัวข้อ	1.3.1	โค่รังิสิรั้างิการัถือหุ้นของิกลุ่มบัรัิษัท

 1.3 โครงสร�างการถ่อหุ�นของกลุ่มบริษััท

1.3.1  โครงสร�างการถ่อหุ�นของกลุ่มบริษััท

บัรัิษัทจัดตั�งิบัรัิษัท	เอ็มเอฟ้	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	(เดิมชื�อบัรัิษัท	เอ็มเอฟ้ซี้	เรั้ย์ลต้�	จำกัด)	เมื�อวันท้�	15		มกรัาค่ม	2535	ม้ทุนจดทะเบั้ย์น

เรัิ�มต้น	100,000	 บัาท	 แบั่งิออกเป็ัน	10,000	 หุ้น	 มูลค่่าท้�ตรัาไว้หุ้นละ	10	 บัาท	 บัริัษัทม้สัิดส่ิวนการัถือหุ้นร้ัอย์ละ	99.99	 ของิทุนจดทะเบั้ย์น	 

ม้วัตถุปัรัะสิงิค่์ในการัจัดตั�งิเพื�อเข้าลงิทุนโดย์การัถือหุ้นในบัรัิษัทต่างิ	ๆ	บัรัิษัท	เอ็มเอฟ้	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	ได้เพิ�มทุนจดทะเบั้ย์นเปั็น	2,000	ล้านบัาท	

เมื�อวันท้�	1	กุมภาพันธ์	2536	โดย์เรั้ย์กชำรัะค่่าหุ้นรั้อย์ละ	25	ของิมูลค่่าหุ้น	

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	ค่ณ์ะกรัรัมการัของิบัรัิษัท	เอ็มเอฟ้	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	ปัรัะกอบัด้วย์ผูู้้บัรัิหารัของิบัรัิษัท	ได้แก่	นาย์ธนโชติ	 

รัุ่งิสิิทธิวัฒน์	นางิพัณ์ณ์รััชต์	บัรัรัพโต	และนาย์อนุพงิษ์	จันทรั์จิเรัศรััศม้	ทั�งิน้�	บัรัิษัทไม่ม้นโย์บัาย์กำหนดค่่าตอบัแทนให้แก่ผูู้้บัรัิหารัท้�ดำรังิตำแหน่งิ

กรัรัมการัในบัรัิษัทย์่อย์

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัท	เอ็มเอฟ้	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	ม้การัลงิทุนในบัรัิษัท	1	บัรัิษัท	ได้แก่	บัรัิษัท	ท้�ปัรั้กษา	เอ็มเอฟ้ซี้	จำกัด	

(เดิมชื�อ	บัรัิษัท	เอ็มเอฟ้ซี้	แอดไวซีอรั้�	จำกัด)	จดทะเบั้ย์นเมื�อวันท้�	30	มิถุนาย์น	2552	ทุนจดทะเบั้ย์น	20	ล้านบัาท	โดย์บัรัิษัท	เอ็มเอฟ้	โฮลดิ�งิสิ์	

จำกัด	ม้สิัดสิ่วนการัถือหุ้นค่ิดเปั็นรั้อย์ละ	99.99	ของิจำนวนหุ้นทั�งิหมด	ม้วัตถุปัรัะสิงิค่์หลักในการัปัรัะกอบักิจการัเก้�ย์วกับัการัให้ค่ำปัรั้กษา	แนะนำ	

หรัือให้ค่วามช่วย์เหลือในการัดำเนินการัจัดการัทางิธุรักิจ	 เช่น	 การัวางิแผู้นการัจัดองิค์่กรั	 การัให้ค่ำปัร้ักษาด้านการัเงิิน	 บัริัการัรัับัเป็ันท้�ปัรั้กษา	

และให้ค่ำแนะนำด้านพาณ์ิชย์กรัรัม	อุตสิาหกรัรัม	การัผู้ลิต	การัตลาด
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รายล้ะเอัียดขอังนิติบุค์ค์ล้ที�บริษััทมีการถือัหุ้้นตั�งแต่ร้อัยล้ะ 10 ข้�นไป็

1.3.2  การถ่อหุ�นในบริษััทย่อยหรือบริษััทร่วมโดยบุคคลท่�อาจม่ความขัดแย�งทางผลประโยชื่น์

ไม่ม้

1.3.3 ความสัมพันธุ์กับกลุ่มธุุรกิจของผ้�ถ่อหุ�นใหญ่

บัรัษิทัไม่ม้ค่วามสัิมพันธ์ในลักษณ์ะพ้�งิพิงิหรืัอแข่งิขันกับัธุรักิจอื�นในกลุม่ธุรักิจของิผูู้้ถอืหุน้อย่์างิมนั้ย์สิำคั่ญ	อย์า่งิไรัก็ตาม	บัริัษทัมค้่วาม

สิัมพันธ์ทางิธุรักิจกับักลุ่มธุรักิจของิผูู้้ถือหุ้นใหญ่ท้�เก้�ย์วข้องิกับัการัปัรัะกอบัธุรักิจตามใบัอนุญาตของิบัรัิษัท	ดังิน้�

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บมจ.	หลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซีี

บริษัท	เอ็มเอฟ	โฮลดิ�งส์	จำากัด

บริษัท	ที่ปรึกษาเอ็มเอฟซีี	จำากัด

99.99%

99.99%

	1.	 บัรัิษัท	เอ็มเอฟ้	 
	 	 โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด

	2.	 บัรัิษัท	ท้�ปัรั้กษา	 
	 	 เอ็มเอฟ้ซี้	จำกัด

ชั�น	จ้	และชั�น	21	-	23	อาค่ารัค่อลัมน์	
ทาวเวอรั์	เลขท้�	199	ถนนรััชดาภิเษก	 
แขวงิค่ลองิเตย์	เขตค่ลองิเตย์	
กรัุงิเทพมหานค่รั	10110 
โทรัศัพท์	02-649-2080 
โทรัสิารั	02-649-2085

ชั�น	21	อาค่ารัค่อลัมน์	ทาวเวอรั์	 
เลขท้�	199	ถนนรััชดาภิเษก	แขวงิค่ลองิเตย์	
เขตค่ลองิเตย์	กรัุงิเทพมหานค่รั	10110
โทรัศัพท์	02-649-2080
โทรัสิารั	02-649-2085

ลงิทุนโดย์การั 
ถือหุ้นในบัรัิษัทอื�น
หุ้นสิามัญ

ท้�ปัรั้กษาด้าน
พาณ์ิชย์กรัรัม	
อุตสิาหกรัรัม	 
การัผู้ลิต	การัตลาด

	หุ้นสิามัญ	 200	ล้านหุ้น	 99.99%

	หุ้นสิามัญ	 2	ล้านหุ้น	 99.99%

ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนการ
ถือหุ้นสถานท่ีตั้ง

จำานวนหุ้น
ที่จด

ทะเบียน
ลำาดบั ชื่อบริษัท ชนิดหุ้น



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)22
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

ทั�งิน้�	บัรัิษัทได้เปัิดเผู้ย์ข้อมูลการัทำธุรักรัรัมกับับัุค่ค่ลหรัือกิจการัท้�เก้�ย์วข้องิกันไว้ในหน้าท้�	94	หัวข้อ	9.2	รัาย์การัรัะหว่างิกัน	

 

1.3.4 ผ้�ถ่อหุ�น

รัาย์ชื�อผูู้้ถือหุ้นท้�ถือหุ้นสิูงิสิุด	10	อันดับัแรัก	ตามท้�บัรัิษัทปัิดสิมุดทะเบั้ย์นผูู้้ถือหุ้น	ณ์	วันท้�	30	ธันวาค่ม	2564	

ธนาค่ารัออมสิิน		 บัรัิษัทได้แต่งิตั�งิให้ธนาค่ารัออมสิินเปั็นตัวแทนสินับัสินุนการัขาย์หน่วย์ลงิทุน

บัมจ.	หลักทรััพย์์	ค่ันทรั้�	กรัุ๊ปั	 บัรัิษัทได้แต่งิตั�งิให้	บัมจ.	หลักทรััพย์์	ค่ันทรั้�	กรัุ๊ปั	ซี้�งิเปั็นบัรัิษัทย์่อย์ของิ	บัมจ.	ค่ันทรั้�	กรัุ๊ปั	 
	 	 โฮลดิ�งิสิ์	เปั็นตัวแทนสินับัสินุนการัขาย์หน่วย์ลงิทุน	และเปั็นนาย์หน้าซีื�อขาย์หลักทรััพย์์

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจบริษัท

1.	 	บัรัิษัท	ค่ันทรั้�	กรัุ๊ปั	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	(มหาชน)	 31,357,850	 24.963

2.	 ธนาค่ารัออมสิิน	 31,332,781	 24.943

3.	 กรัะทรัวงิการัค่ลังิ	 20,000,000	 15.922

4.	 LGT	BANK	(SINGAPORE)	LTD		 6,958,000	 5.539

5.	 นาย์ปัรัะทักษ์	สิุมงิค่ลธนกุล	 4,113,915	 3.275

6.	 บัรัิษัท	ศูนย์์รัับัฝากหลักทรััพย์์	(ปัรัะเทศไทย์)	จำกัด	เพื�อผูู้้ฝาก	 2,417,000	 1.924

7.	 บัรัิษัท	ไทย์เอ็นว้ด้อารั์	จำกัด	 1,404,907	 1.118

8.	 บัรัิษัท	เศรัณ์้	โฮลดิ�งิสิ์	จำกัด	 1,276,730	 1.016

9.	 นางิมาล้	นิย์มวานิช	 1,175,200	 0.936

10.	 นาย์กำจรั	อรัุณ์วิไลรััตน์	 1,103,900	 0.879

	 ผูู้้ถือหุ้นอื�น		 24,475,425	 19.484

 รวม  125,615,708 100.000

	 ผูู้้ถือหุ้นสิัญชาติไทย์	 116,164,913	 92.476

	 ผูู้้ถือหุ้นสิัญชาติต่างิด้าว	 9,450,795	 7.524

ร้อยละจำานวนหุ้นชื่อผู้ถือหุ้น	/	กลุ่มผู้ถือหุ้น

 1.4 จำานวนทุนจดทะเบ่ยนและทุนชื่ำาระแล�ว

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทม้ทุนจดทะเบั้ย์นท้�ชำรัะแล้วจำนวน	125,615,708	บัาท	ปัรัะกอบัด้วย์หุ้นสิามัญ	125,615,708	หุ้น	

มูลค่่าหุ้นท้�ตรัาไว้หุ้นละ	1	บัาท
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 1.5 การออกหลักทรัพย์อ่�น

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทไม่ม้การัออกหลักทรััพย์์อื�นนอกเหนือจากหุ้นสิามัญ

 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บัรัิษัทม้นโย์บัาย์ท้�จะจ่าย์เงิินปัันผู้ลแก่ผูู้้ถือหุ้นตามอัตรัาผู้ลกำไรั	 ซี้�งิโดย์ปักติเปั็นจำนวนไม่น้อย์กว่าร้ัอย์ละ	50	 ของิกำไรัสุิทธิของิ 

งิบัการัเงิินเฉีพาะบัรัิษัท	ทั�งิน้�	ข้�นอย์ู่กับัแผู้นการัลงิทุน	ค่วามจำเปั็นและค่วามเหมาะสิมอื�น	ๆ 	ในอนาค่ต	(รัวมเงิินปัันผู้ลรัะหว่างิกาลท้�ปัรัะกาศแล้ว	

สิำหรัับัรัอบัรัะย์ะเวลานั�น)

สิำหรัับับัรัิษัทย์่อย์นั�น	ไม่ได้กำหนดนโย์บัาย์การัจ่าย์เงิินปัันผู้ลไว้แน่นอน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

 2	 การบริหารจัดการความเสี่ยง
   2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่�ยง

บัรัิษัทตรัะหนักว่าการับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิม้ค่วามสิำคั่ญในอันท้�จะนำปัรัะโย์ชน์สูิงิสุิดมาสู่ิผูู้้ถือหุ้น	 ผูู้้ถือหน่วย์ลงิทุน	 และผูู้้ม้ส่ิวนได้เสิ้ย์

กลุม่อื�นทุกกลุม่	บัริัษทัจง้ิจดัใหม้น้โย์บัาย์ดา้นค่วามเสิ้�ย์งิของิบัรัษิทั	ซี้�งิไดร้ับััการัทบัทวนและอนมุตัจิากค่ณ์ะกรัรัมการัเปัน็ปัรัะจำทกุปั	ีรัวมถง้ิจัดให้

ม้รัะบับัการับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิและเค่รัื�องิมือการับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิในด้านต่างิๆ	 ตลอดจนทำการัปัรัะเมินและรัะบัุปััจจัย์เสิ้�ย์งิท้�อาจม้ผู้ลกรัะทบั 

ต่อแผู้นงิาน	 เปั้าหมาย์	 และกลย์ุทธ์ในการัดำเนินงิานของิบัรัิษัทและการัจัดการักองิทุน	 เพื�อปั้องิกันและจัดการักับัค่วามเส้ิ�ย์งิดังิกล่าวทั�งิในรัะดับั

องิค่์กรัและรัะดับักองิทุน	ตลอดจนกำหนดนโย์บัาย์และแผู้นงิาน	ในการัปั้องิกันและบัรัิหารัจัดการักับัค่วามเสิ้�ย์งิเพื�อปั้องิกันและค่วบัคุ่มค่วามเสิ้�ย์งิ

ให้อย์ู่ในรัะดับัท้�ย์อมรัับัได้	 ทั�งิน้�	 บัรัิษัทได้ม้การัแบั่งิแย์กหน้าท้�และค่วามรัับัผู้ิดชอบัของิสิาย์งิานต่างิๆ	 อย์่างิชัดเจน	 กำหนดให้ม้การัติดตามและ

รัาย์งิานผู้ลการับัริัหารัค่วามเสิ้�ย์งิให้ผูู้้บัริัหารัรัับัทรัาบัอย่์างิสิม�ำเสิมอ	 รัวมทั�งิการัปัลูกฝังิวัฒนธรัรัมการับัริัหารัค่วามเส้ิ�ย์งิให้ค่รัอบัค่ลุมทั�วทั�งิบัริัษัท	

เพื�อสิรั้างิค่วามตรัะหนักในเรัื�องิของิค่วามเสิ้�ย์งิเปั็นสิำค่ัญ

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง

ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ�ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ฝ�ายตรวจสอบกิจการภายใน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจกองทุนรวม

ธุรกิจกองทุนรวม
อสังหาร�มทรัพย� และ REIT

ธุรกิจทรัสตี
ของทรัสต�

คณะกรรมการลงทุน
ด�านอสังหาร�มทรัพย�

คณะกรรมการบร�หารจัดการงาน
ด�านทรัสตีของทรัสต�

• อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง 
 และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได
• กำกับดูแลใหการบริหารความเสี่ยงเปน
 ไปตามนโยบายและแผนงาน

• รับผิดชอบดูแลใหธุรกิจที่เกี่ยวของมี
 ความเสี่ยงที่เหมาะสมตอผลตอบแทนและ
 อยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได

• ฝายบริหารความเส่ียง : ควบคุมความเส่ียง
 ใหอยูในระดับท่ียอมรับได และใหความเห็น
 ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจอยางเปนอิสระ
• ฝายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน : กำกับดูแล
 การปฏิบัติงานของฝายงานตาง ๆ ใหมี
 การปฏิบัติเปนไปตามกฎระเบียบตาง ๆ
• ฝายตรวจสอบกิจการภายในและเทคโนโลยี
 สารสนเทศ : จัดใหมีระบบการควบคุม
 ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
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การบริหารความเสี่ยง

(1)	 บัรัษัิทม้หนว่ย์งิานกลางิท้�ดแูลในดา้นการัค่วบัค่มุภาย์ใน	2	หนว่ย์งิาน	ไดแ้ก	่ฝา่ย์ตรัวจสิอบักจิการัภาย์ในและเทค่โนโลย์ส้ิารัสินเทศ	

และฝ่าย์กำกับัดูแลการัปัฏิิบััติงิาน	ซี้�งิข้�นตรังิกับัค่ณ์ะกรัรัมการัตรัวจสิอบั	เพื�อให้ม้รัะบับัสิอบัทานและถ่วงิดุล	(Check	and	Balance)	ท้�เหมาะสิม

(2)	 ม้ค่ณ์ะกรัรัมการับัริัหารัค่วามเสิ้�ย์งิค่วบัคุ่ม	 ดูแล	 และติดตามค่วามเสิ้�ย์งิทุกด้านของิบัริัษัทและกองิทุนภาย์ใต้การับัริัหารัจัดการั	

กำหนดนโย์บัาย์ด้านการับัรัหิารัค่วามเส้ิ�ย์งิ	กำหนดเพดานค่วามเส้ิ�ย์งิ	(Risk	Limit)	อนมุติัเค่รัื�องิมอืการับัริัหารัค่วามเส้ิ�ย์งิของิกองิทนุและการัปัฏิิบัตังิิาน	

รัวมถ้งิกำหนดกรัอบัการัปัรัะเมินค่วามเสิ้�ย์งิของิการัออกกองิทุนหรัือธุรักรัรัมใหม่	พรั้อมกำหนดแนวทางิปั้องิกันค่วามเสิ้�ย์งิท้�อาจเกิดข้�นกับัธุรักรัรัม

ใหม่	ๆ 	ซ้ี�งิรัวมถ้งิการัปัรัะเมินและบัริัหารัค่วามเสิ้�ย์งิด้านการัฟ้อกเงินิและการัสินับัสินุนทางิการัเงินิแกก่ารักอ่การัรัา้ย์	โดย์มค้่ณ์ะทำงิานเพื�อพิจารัณ์า

ปััจจัย์ค่วามเสิ้�ย์งิด้านการัฟ้อกเงิินและการัสินับัสินุนทางิการัเงิินแก่การัก่อการัรั้าย์	เปั็นผูู้้นำเสินอเพื�อพิจารัณ์าก่อนรัาย์งิานต่อค่ณ์ะกรัรัมการั

(3)	 มอ้นกุรัรัมการักำกับัดแูลด้านการัลงิทุนและการับัริัหารัจัดการักองิทุนในแต่ละธุรักจิ	ทำหน้าท้�พจิารัณ์ากำหนดนโย์บัาย์และกลยุ์ทธ์

ในการับัรัิหารักองิทุนในภาพรัวม	รัวมทั�งิให้ค่ำปัรั้กษาในเรัื�องิท้�สิำค่ัญในการับัรัิหารักองิทุนต่างิ	ๆ	

(4)	 จัดทำขั�นตอนการัทำงิาน		(Work	Flow)	และคู่่มือปัฏิิบััติงิาน	(Work	Manual)	ซี้�งิม้การัปัรัับัปัรัุงิให้เปั็นปััจจุบัันอย์่างิสิม�ำเสิมอ	

เพื�อให้มั�นใจว่าการัปัฏิิบััติงิานต่างิ	ๆ	เปั็นไปัอย์่างิถูกต้องิและค่รับัถ้วนทุกขั�นตอน	

(5)	 ทบัทวน	ปัรัับัปัรัุงิ	และพัฒนารัะบับังิานต่างิ	ๆ	ให้ม้ปัรัะสิิทธิภาพและสิะดวกในการัใช้งิานมากข้�นอย์ู่เสิมอ	

(6)	 ฝกึอบัรัมพนกังิานใหม้้ค่วามรู้ัและทกัษะในการัปัฏิบิัตังิิานท้�ไดร้ับััมอบัหมาย์	รัวมทั�งิจดัอบัรัมใหค้่วามรัูเ้ก้�ย์วกบัักฎหมาย์	ขอ้กำหนด	

และจรัรัย์าบัรัรัณ์ท้�เก้�ย์วข้องิแก่พนักงิาน	 เพื�อให้พนักงิานม้ค่วามรู้ั	 ค่วามเข้าใจ	 และรัับัทรัาบักฎรัะเบั้ย์บัต่างิ	 ๆ	 ท้�เก้�ย์วข้องิและนำไปัปัฏิิบััติได ้

อย์่างิถูกต้องิ

(7)	 ม้การัวางิมาตรัการัเพื�อรัองิรัับัค่วามเสิ้�ย์งิด้านค่วามต่อเนื�องิทางิธุรักิจอันเกิดจากการัชะงิักงิันของิธุรักิจท้�ไม่สิามารัถค่าดการัณ์์ได้

ล่วงิหน้า	เช่น	การัสิูญเสิ้ย์ทรััพย์ากรับัุค่ค่ล	ไม่ว่าจะเปั็นผูู้้บัรัิหารัค่นสิำค่ัญ	หรัือพนักงิานในค่รัาวละจำนวนมาก	ๆ 	พรั้อม	ๆ 	กัน	เนื�องิจากพนักงิาน

ย์กท้มลาออก	หรัือเกิดอุบััติเหตุไว้ดังิน้�

	 7.1)	 มุง่ิเนน้การัสิรั้างิบัรัรัย์ากาศการัทำงิานท้�ด	้การัใหค้่่าตอบัแทนท้�จูงิใจและสิวัสิดิการัท้�ด	้การัปัลกูฝังิคุ่ณ์ธรัรัม	ค่วามซีื�อสิตัย์์	 

	 		 	 	 	 	 	 ค่วามม้วินัย์	การัสิรั้างิจิตสิำน้กและทัศนค่ติท้�ด้ต่อองิค่์กรั	ลูกค่้าและเพื�อนรั่วมงิาน	สิ่งิเสิรัิมและพัฒนาการัทำงิานเปั็นท้ม	 

	 		 	 	 	 	 	 การัช่วย์เหลือเกื�อกูลซี้�งิกันและกันรัวมทั�งิการัโย์กย้์าย์สัิบัเปัล้�ย์นพนักงิานเพื�อให้เรัย้์นรัูง้ิานหลาย์ๆ	ด้านและพร้ัอมท้�จะทำงิาน 

	 		 	 	 	 	 	 ทดแทนกันได้

	 7.2)	 บัรัิษัทได้วางิกฎรัะเบั้ย์บัในส่ิวนท้�เก้�ย์วกับัการัลาออกไว้ว่า	 หากพนักงิานปัรัะสิงิค์่จะลาออกจะต้องิแจ้งิให้บัรัิษัททรัาบั 

	 		 	 	 	 	 	 ล่วงิหน้าอย์่างิน้อย์	1	เดือน	

	 7.3)	 ในกรัณ์้ท้�บัรัิษัทจัดกิจกรัรัมต่างิ	ๆ	 ซี้�งิต้องิม้การัเดินทางิไกล	บัรัิษัทจะกรัะจาย์พนักงิานท้�อย์ู่ในสิ่วนงิานเด้ย์วกันให้อย์ู่ใน 

	 		 	 	 	 	 	 เท้�ย์วการัเดินทางิท้�ต่างิกันหรัือพาหนะค่นละค่ันเพื�อเปั็นการักรัะจาย์ค่วามเสิ้�ย์งิ	

	 7.4)	 ในกรัณ์้ท้�เกิดปััญหาข้�น	บัรัิษัทม้มาตรัการัแก้ปััญหา	ดังิน้�

	 	 	 	 1)		บัรัษิทัจะโย์กย์า้ย์พนกังิานท้�มป้ัรัะสิบัการัณ์จ์ากหน่วย์งิานอื�นมาทำงิานท้�จำเปัน็และเรัง่ิด่วนแทนพนักงิานเดมิโดย์ทนัท้

	 	 	 	 2)		บัรัษัิทจะรัับัพนักงิานใหม่แทนพนักงิานเดิมอย่์างิเร่ังิดว่น		โดย์การัสิรัรัหาจากใบัสิมัค่รัเดิมท้�บัรัษิทัมอ้ย์ู	่	หรัอืผู้า่นบัริัษทั 

	 		 	 	 	 	 	 	 	จัดหางิาน		หรัือลงิปัรัะกาศรัับัสิมัค่รั

	 	 	 	 3)		 งิานใดท้�บัรัษัิทไมจ่ำเปัน็ตอ้งิดำเนนิการัเองิ	เนื�องิจากมไิดม้ก้ารักำหนดไวใ้นปัรัะกาศท้�เก้�ย์วขอ้งิวา่เปัน็หนา้ท้�ของิบัรัษิทั 

	 		 	 	 	 	 	 	 	จัดการั	บัรัิษัทก็จะพิจารัณ์าจัดจ้างิบัุค่ค่ลภาย์นอกให้ดำเนินการัแทน
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(8)	 ม้การักำหนดกฎ	รัะเบั้ย์บั	วินัย์	ข้อบัังิค่ับัให้ผูู้้บัรัิหารัและพนักงิานปัฏิิบััติ	เพื�อให้การัทำงิาน	เปั็นไปัอย์่างิถูกต้องิ	ไม่เกิดการัทุจรัิต

อันจะก่อให้เกิดค่วามเสิ้ย์หาย์ต่อบัริัษัท	 โดย์ได้จัดทำเป็ันคู่่มือการัปัฏิิบััติงิาน	(Compliance	Manual)	 และข้อบัังิคั่บัเก้�ย์วกับัการัทำงิานให้กับั 

ผูู้้บัรัิหารัและพนักงิานทุกค่นรัับัทรัาบัและถือปัฏิิบััติ

(9)	 จดัให้ม้ฝ่าย์บัริัหารัค่วามเสิ้�ย์งิทำหน้าท้�ค่วบัคุ่มดูแลเก้�ย์วกับัการับัริัหารัค่วามเสิ้�ย์งิของิบัริัษทัโดย์เฉีพาะ	ซี้�งิแบ่ังิหน้าท้�ในการัค่วบัคุ่ม

ภาย์ในของิบัรัิษัทออกจากฝ่าย์กำกับัดูแลการัปัฏิิบััติงิานและฝ่าย์ตรัวจสิอบักิจการัภาย์ในและเทค่โนโลย์้สิารัสินเทศ	อย์่างิชัดเจน		

(10)	ม้มาตรัการัป้ัองิกันและแก้ไขปััญหาของิรัะบับัค่อมพิวเตอร์ั	 โดย์บัริัษัทได้กำหนดนโย์บัาย์การัรัักษาค่วามปัลอดภัย์ทางิด้าน

สิารัสินเทศ	โดย์นโย์บัาย์ดังิกล่าวแบั่งิออกเปั็น	5	หมวด	ดังิน้�

 ห้มวด 1 การักำกับัดูแลการับัรัิหารัจัดการัเทค่โนโลย์้และสิารัสินเทศรัะดับัองิค่์กรั

 ห้มวด 2	การักำหนดนโย์บัาย์	มาตรัการั	โค่รังิสิรั้างิการับัรัิหารัจัดการั

 ห้มวด 3 การับัรัิหารัจัดการัทรััพย์์สิินสิารัสินเทศและการัค่วบัคุ่มการัเข้าถ้งิข้อมูลและรัะบับัสิารัสินเทศ

 ห้มวด 4		การัรัักษาค่วามมั�นค่งิปัลอดภัย์ด้านการัสิื�อสิารัข้อมูลสิารัสินเทศผู้่านรัะบับัเค่รืัอข่าย์ค่อมพิวเตอรั์และการัรัักษา 

	 		 	 	 	 	 	 	 ค่วามมั�นค่งิปัลอดภัย์ในการัปัฏิิบััติงิาน

 ห้มวด 5	มาตรัฐานการัค่วบัคุ่มอื�นๆ	

(11)	จัดทำแผู้นปั้องิกันและรัะงิับัอุบััติภัย์สิำหรัับัทุกหน่วย์งิานของิบัรัิษัท

(12)	จัดทำแผู้นรัองิรัับัการัดำเนินธุรักิจอย์่างิต่อเนื�องิ	(Business	Continuity	Plan)	สิำหรัับับัรัิษัทและทุกหน่วย์งิานในบัรัิษัท

การตรวจสอบความเสี่ยง

(1)	 มค้่ณ์ะกรัรัมการัตรัวจสิอบัทำหน้าท้�สิอบัทานรัะบับัการัค่วบัค่มุและตรัวจสิอบัภาย์ใน	 มก้ารัรัาย์งิานทางิการัเงินิ	 ดแูลการัปัฏิบิัตังิิาน	

ให้เปั็นไปัตามกฎ	รัะเบั้ย์บั	รัวมทั�งิการัเปัิดเผู้ย์ข้อมูลรัาย์การัท้�เก้�ย์วโย์งิกันหรัือรัาย์การัท้�ม้ค่วามขัดแย์้งิทางิผู้ลปัรัะโย์ชน์

(2)	 ม้ฝ่าย์ตรัวจสิอบักิจการัภาย์ในและเทค่โนโลย์้สิารัสินเทศ	 ฝ่าย์กำกับัดูแลปัฏิิบััติงิาน	 และฝ่าย์บัรัิหารัค่วามเส้ิ�ย์งิ	 ทำหน้าท้� 

ตรัวจสิอบัและสิอบัทานการัปัฏิิบััติงิานด้านต่างิ	 ๆ	 ได้แก่	 การัให้บัริัการัแก่ลูกค้่า	 การัปัฏิิบััติการักองิทุน	 บััญช้และการัเงิิน	 รัะบับัค่อมพิวเตอร์ั	 

การับัรัิหารังิาน	 การัลงิทุนและการัดำเนินงิานของิบัริัษัทโดย์รัวมอย์่างิสิม�ำเสิมอ	 โดย์ค่วบัคุ่มให้เปั็นไปัตามกฎรัะเบั้ย์บัและข้อบัังิคั่บัท้�กำหนดทั�งิ 

ของิหน่วย์งิานรัาชการัและของิบัรัิษัท	 ตลอดจนดำเนินการัปัรัะเมิน/วัดค่วามเส้ิ�ย์งิของิหน่วย์งิานต่างิๆ	 นำเสินอแนวทางิในการับัรัิหารัจัดการัและ

ปั้องิกันค่วามเสิ้�ย์งิท้�อาจเกิดข้�น	 พรั้อมทั�งิพัฒนารัะบับังิานเพื�อสิ่งิสัิญญาณ์เตือน	(Early	warning	system)	 กรัณ์้ท้�ค่วามเสิ้�ย์งิม้แนวโน้มเพิ�มข้�น	 

โดย์จะม้การัจัดทำรัาย์งิานการัปัรัะเมินค่วามเสิ้�ย์งิทั�งิรัะดับับัรัิษัทและรัะดับักองิทุน	 เสินอต่อค่ณ์ะกรัรัมการับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิและผูู้้เก้�ย์วข้องิอย์่างิ

สิม�ำเสิมอ	รัวมถง้ิฝา่ย์ตรัวจสิอบักจิการัภาย์ในและเทค่โนโลย์ส้ิารัสินเทศ	จะทำการัรัาย์งิานผู้ลการัตรัวจสิอบัตอ่กรัรัมการัผูู้จ้ดัการัและค่ณ์ะกรัรัมการั

ตรัวจสิอบัทันท้ท้�เกิดเหตุการัณ์์ท้�อาจก่อให้เกิดค่วามเสิ้ย์หาย์ต่อบัรัิษัทและกองิทุนภาย์ใต้การัจัดการัของิบัรัิษัท		

นอกจากน้�	ย์ังิม้การัจัดทำแผู้นการัตรัวจสิอบัการัค่วบัคุ่มภาย์ในและการัปัฏิิบััติตามนโย์บัาย์ต่อต้านค่อรั์รััปัชั�นไว้เปั็นสิ่วนหน้�งิของิแผู้น 

การัตรัวจสิอบัฝ่าย์งิานต่างิ	 ๆ	 โดย์ม้การัปัรัะเมินค่วามเสิ้�ย์งิของิบัริัษัทด้านการัดำเนินการัตามมาตรัการัต่อต้านการัให้สิินบันและค่อร์ัรััปัชั�นและ 

ด้านการัปั้องิกันการัฟ้อกเงิินและการัสินับัสินุนทางิการัเงิินแก่การัก่อการัรั้าย์และการัแพร่ัขย์าย์อาวุธท้�ม้อานุภาพทำลาย์ล้างิสิูงิเปั็นปัรัะจำทุกปัี	 

และรัาย์งิานผู้ลการัปัรัะเมินต่อค่ณ์ะกรัรัมการับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิและค่ณ์ะกรัรัมการั
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 2.2 ปัจจัยความเส่�ยงติ่อการดำาเนินธุุรกิจของบริษััท

ปัี	2565	บัรัิษัทรัะบัุปััจจัย์ค่วามเสิ้�ย์งิและแนวทางิแก้ไขท้�สิำค่ัญไว้	3	ด้าน	ดังิน้�

(1) ปัจจัยความเส่�ยงด�านธุุรกิจ

ภาย์ใต้นโย์บัาย์การัเปัิดเสิรั้ในการัดำเนินธุรักิจจัดการัลงิทุน	อันนำมาซี้�งิภาวะการัแข่งิขันท้�รัุนแรังิข้�น	ปัรัะกอบักับัภาวะเศรัษฐกิจโลก

และตลาดทุนท้�ม้ค่วามผู้ันผู้วนอย์่างิต่อเนื�องิ	 ย่์อมสิ่งิผู้ลให้บัริัษัทต้องิปัรัะสิบักับัค่วามเส้ิ�ย์งิท้�สูิงิข้�นในการับัรัิหารัจัดการัลงิทุนให้ม้ผู้ลดำเนินการั 

ใหไ้ด้ผู้ลตอบัแทนท้�ด	้เพื�อเพิ�มขด้ค่วามสิามารัถในการัแข่งิขันและรักัษาส่ิวนแบ่ังิตลาดท้�มอ้ย์ู	่ดังินั�น	บัริัษทัมแ้ผู้นในการับัริัหารัจัดการักับัปัจัจัย์เสิ้�ย์งิ

ต่างิ	ๆ	ดังิกล่าว	โดย์เพิ�มค่วามหลากหลาย์ด้านผู้ลิตภัณ์ฑ์์กองิทุนในทุกปัรัะเภทกองิทุน	ด้วย์การักำหนดกลย์ุทธ์ในการัขย์าย์ผู้ลิตภัณ์ฑ์์และจังิหวะ

ในการัออกกองิทุนท้�เหมาะสิม	 โดย์ให้ม้การัลงิทุนในหลักทรััพย์์ทั�งิในและต่างิปัรัะเทศเพื�อสิร้ัางิค่วามหลากหลาย์	 สิร้ัางิโอกาสิ	 และทางิเลือก 

ในการัลงิทุน	 เพื�อสิรั้างิผู้ลตอบัแทนและรัองิรัับัต่อรัะดับัค่วามเส้ิ�ย์งิท้�แตกต่างิกันของินักลงิทุนม้การับัรัิหารัค่วามเส้ิ�ย์งินับัตั�งิแต่กรัะบัวนการั 

ในการัวิเค่รัาะห์และปัรัะเมินค่วามเสิ้�ย์งิของิการัจัดตั�งิกองิทุนเพื�อให้ม้รัะดับัค่วามเส้ิ�ย์งิท้�เหมาะสิม	 ตลอดจนกำหนดกรัอบัการัลงิทุนและค่วบัคุ่ม 

ค่วามเสิ้�ย์งิให้อย์ู่ในรัะดับัท้�เหมาะสิมย์อมรัับัได้สิำหรัับันักลงิทุนในแต่ละกลุ่ม

สิำหรัับัปัี	2565	 บัริัษัทม้นโย์บัาย์ท้�จะมุ่งิสิู่เปั้าหมาย์การัเปั็นบัริัษัทท้�ม้บัทบัาทสิำค่ัญรัะดับัภูมิภาค่ในอุตสิาหกรัรัมการัจัดการัลงิทุน	 

โดย์เน้นเรัื�องิการัปัรัับัองิค์่กรั	 และการัสิร้ัางิท้มท้�แข็งิแกร่ังิ	 การัพัฒนารัะบับังิาน	 และกรัะบัวนการัปัฏิิบััติงิานให้ม้ค่วามยื์ดหย์ุ่นสิอดรัับักับัการั

เปัล้�ย์นแปัลงิในด้านต่างิๆ	 ตลอดจนการัย์กรัะดับัโค่รังิสิร้ัางิพื�นฐานด้านเทค่โนโลย์้สิารัสินเทศรัองิรัับัการัพัฒนาเพื�อมุ่งิสู่ิยุ์ค่ดิจิตอล	 เพื�อเป็ันการั 

วางิรัากฐานของิการัเติบัโตอย์่างิย์ั�งิย์ืนในอนาค่ต	รัวมถ้งิการัลงิทุนท้�ให้ค่วามสิำค่ัญในเรัื�องิสิิ�งิแวดล้อม	สิังิค่ม	และธรัรัมาภิบัาล	หรัือท้�เรั้ย์กว่า	ESG	

(Environment,	Social,	Governance)	โดย์เปัน็การันำปัจัจยั์ดา้นสิิ�งิแวดลอ้ม	สิงัิค่ม	และการักำกบััดแูลหรัอืธรัรัมาภบิัาลมาพจิารัณ์าในการัวเิค่รัาะห์	

ค่ัดเลือก	และบัรัิหารัจัดการัลงิทุน	เพื�อสิรั้างิโอกาสิให้กับัธุรักิจและด้งิดูดนักลงิทุนด้วย์การัเน้นสิรั้างิผู้ลตอบัแทนท้�ย์ั�งิย์ืนในรัะย์ะย์าว	อย์่างิไรัก็ตาม	

บัรัิษัทย์ังิค่งิมุ่งิขย์าย์ฐานผูู้้ลงิทุน	 และขย์าย์ช่องิทางิการัซีื�อขาย์หน่วย์ลงิทุน	 ตลอดจนพัฒนาการัให้บัรัิการัท้�ม้ปัรัะสิิทธิภาพให้กับันักลงิทุนทุกค่น

อย์่างิต่อเนื�องิ	รัวมถ้งิการัสิรั้างิเค่รัือข่าย์ตัวแทนขาย์ผู้่านตัวแทนขาย์	(Selling	Agent)	ต่างิๆ	เพิ�มข้�น	เพื�อให้สิามารัถบัรัิการัลูกค่้าได้อย์่างิทั�วถ้งิ	

นอกจากน้�	บัรัิษัทได้ม้การัเตรั้ย์มค่วามพรั้อมในสิ่วนของินโย์บัาย์และรัะบับังิานต่างิ	ๆ	เพื�อรัองิรัับักฎหมาย์	PDPA	ท้�จะเรัิ�มม้ผู้ลบัังิค่ับั

ใช้ในวันท้�	1	มิถุนาย์น	2565	โดย์ก่อนท้�กฎหมาย์จะเรัิ�มบัังิค่ับัใช้	บัรัิษัทจะว่าจ้างิผูู้้รัับัดำเนินการัภาย์นอกในการัทำ	Audit	Review	เพื�อปัรัะเมิน	

Gap	หรัือ	Process	ท้�ย์ังิไม่ค่รัอบัค่ลุมตามกฎหมาย์	และจะดำเนินการัปัรัะชาสิัมพันธ์และอบัรัมพนักงิาน	เพื�อให้พนักงิานม้ค่วามรัู้	ค่วามเข้าใจ	

และตรัะหนักถ้งิค่วามสิำคั่ญในเรัื�องิข้อมูลส่ิวนบุัค่ค่ล	 ค่รัอบัค่ลุมทั�งิเรืั�องิการัจัดเก็บัข้อมูล	 การัใช้ข้อมูล	 และการัเปิัดเผู้ย์ข้อมูลต่างิๆ	 ตลอดจน 

ให้สิามารัถนำไปัปัฏิิบััติได้อย์่างิถูกต้องิ

(2) ปัจจัยความเส่�ยงด�านการลงทุน

เศรัษฐกิจโลกปัี	2565	 ม้แนวโน้มขย์าย์ตัว	4.4%	(yoy)	 อ้างิอิงิจากการัปัรัะมาณ์การัของิกองิทุนการัเงิินรัะหว่างิปัรัะเทศ	(IMF)	 เปั็น 

การัเติบัโตในอัตรัาท้�ชะลอลงิจากปีัก่อน	 แต่ทิศทางิการัเติบัโตยั์งิอย์ู่ในเกณ์ฑ์์ด้และสูิงิกว่าการัเติบัโตรัะดับัศักย์ภาพ	 เนื�องิจากอัตรัาการัฉ้ีดวัค่ซ้ีน 

โค่วิด-19	 ท้�ค่รัอบัค่ลุมมากข้�นทั�งิกลุ่มปัรัะเทศพัฒนาแล้วและปัรัะเทศตลาดเกิดใหม่	 นำไปัสิู่การัเปัิดกิจกรัรัมทางิเศรัษฐกิจอย์่างิต่อเนื�องิ	 อย์่างิไรั

ก็ตาม	ค่วามย์ืดเย์ื�อของิปััญหาการัติดขัดของิห่วงิโซี่อุปัทาน	แรังิสินับัสินุนจากมาตรัการัด้านการัค่ลังิของิรััฐบัาลทั�วโลกทย์อย์ลดลงิ	รัวมทั�งิการัปัรัับั

ทศิทางิการัดำเนนินโย์บัาย์การัเงินิของิธนาค่ารักลางิปัรัะเทศหลกัจากผู้อ่นค่ลาย์เปัน็เขม้งิวด	เนื�องิจากแรังิกดดนัของิเงินิเฟ้อ้ท้�เพิ�มข้�นอย์า่งิตอ่เนื�องิ	

เปั็นข้อจำกัดของิการัเติบัโตทางิเศรัษฐกิจของิโลก
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เศรัษฐกิจไทย์ปัี	2565	ฟ้้�นตัวต่อเนื�องิและม้แนวโน้มขย์าย์ตัวในช่วงิ	3.5%	-	4.0%	(yoy)		ม้ค่่ากลางิท้�	3.7%	(yoy)	จากแรังิขับัเค่ลื�อน

ของิอุปัสิงิค่์ในปัรัะเทศและต่างิปัรัะเทศ	 เนื�องิจากอัตรัาการัฉี้ดวัค่ซี้นในวงิกว้างิ	 ค่วามต่อเนื�องิของิการัใช้จ่าย์ของิภาค่รััฐผู้่านการัอนุมัติเม็ดเงิิน 

ค่งิเหลือ	ภาย์ใต้	พ.รั.ก.	ให้อำนาจกรัะทรัวงิการัค่ลังิกู้เงิินฯ	เพิ�มเติม	5	แสินล้านบัาท	และการัขย์าย์ตัวของิเศรัษฐกิจโลกท้�ช่วย์ให้ปัรัิมาณ์การัค่้า

โลกด้ข้�น	 อัตรัาเงิินเฟ้้อทั�วไปัค่าดว่าจะเพิ�มข้�นเปั็น	1.5%-2.2%	(yoy)	 ม้ค่่ากลางิท้�	1.7%	(yoy)	 ตามการัเพิ�มข้�นของิรัาค่าพลังิงิาน	 โดย์ธนาค่ารั 

แห่งิปัรัะเทศไทย์จะค่งิดอกเบั้�ย์ไว้ท้�รัะดับั	0.5%	เพื�อรัักษาข้ดค่วามสิามารัถของินโย์บัาย์การัเงินิท้�ม้อย์ู่จำกดัเพื�อใชใ้นย์ามท้�เหมาะสิม	และเปัน็รัะดับั

ท้�เอื�อต่อการัฟ้้�นตัวทางิเศรัษฐกิจ	 เน้นการัใช้นโย์บัาย์ท้�ตรังิจุด	 ได้แก่	 ผู้ลักดันให้สิถาบัันการัเงิินเรั่งิปัรัับัปัรัุงิโค่รังิสิร้ัางิหน้�ให้ได้ผู้ล	 เรั่งิรััดการัให ้

สิินเชื�อผู้่านโค่รังิการัต่างิ	ๆ	เพื�อแก้ปััญหาสิภาพค่ล่องิ	เปั็นต้น

ปัรัะเด็นค่วามเสิ้�ย์งิท้�บัริัษัทค่าดว่าจะสิ่งิผู้ลกรัะทบัต่อค่วามผู้ันผู้วนของิรัะบับัเศรัษฐกิจและการัเงิินของิโลก	 รัวมทั�งิปัรัะเทศไทย์ในปัี	

2565	 ได้แก่	 ค่วามไม่แน่นอนของิการัแพร่ัรัะบัาดและการักลาย์พันธุ์ของิโค่วิด-19	 อัตรัาเงิินเฟ้้อท้�เพิ�มข้�นและอย์ู่ในรัะดับัสิูงิ	 การัดำเนินนโย์บัาย์ 

การัเงินิท้�ตง้ิตวัเกนิไปัของิธนาค่ารักลางิหลักของิโลก	ปัญัหาฟ้องิสิบัูใ่นกลุม่อสัิงิหาริัมทรัพัย์ข์องิจน้	มาตรัการัทำให้ผูู้ต้ดิเชื�อไวรัสัิโค่วดิ-19	เปัน็ศนูย์์	

(Zero-Covid	)	ของิจ้น	และปััญหาค่วามขัดแย์้งิเชิงิภูมิรััฐศาสิตรั์	(รััสิเซี้ย์-ย์ูเค่รัน,	จ้น-ไต้หวัน)

บัรัิษัทได้กำหนดกรัะบัวนการัในการัจำกัดและค่วบัคุ่มค่วามเสิ้�ย์งิข้�นมาอย์่างิเปั็นขั�นตอน	ม้การัค่ัดเลือกหลักทรััพย์์และกองิทุนท้�ลงิทุน

ทั�งิในและต่างิปัรัะเทศท้�ม้คุ่ณ์ภาพ	 ม้การัจัดสิรัรัสิินทรััพย์์และกรัะจาย์ค่วามเส้ิ�ย์งิ	 ตลอดจนม้การัป้ัองิกันค่วามเส้ิ�ย์งิจากอัตรัาแลกเปัล้�ย์นอย์่างิ 

เหมาะสิม	 เพื�อให้กองิทุนม้รัะดับัค่วามเสิ้�ย์งิท้�ต�ำและม้ผู้ลตอบัแทนสิูงิสิุด	 โดย์อาศัย์แบับัจำลองิทางิการัเงิินขั�นสิูงิท้�ถูกพัฒนาเปั็นเค่รืั�องิมือช่วย์ 

ในการัค่ัดสิรัรั	 ม้รัะบับัการัติดตามดูแลค่วามเสิ้�ย์งิ	 ซี้�งิถูกติดตั�งิเพื�อค่วบัคุ่มค่วามเสิ้�ย์งิ	 ม้การัติดตั�งิรัะบับัค่วบัคุ่มและติดตามรัะดับัค่วามเสิ้�ย์งิของิ

แต่ละกองิทุนให้อย์ู่ในขอบัเขตท้�กำหนดไว้	ม้รัะบับัทดสิอบัภาวะวิกฤติ	(Stress	Test)	ท้�ใช้ในการัวัดผู้ลกรัะทบักรัณ์้ท้�ม้ค่วามเสิ้�ย์งิท้�รัุนแรังิจากปััจจัย์

ใดปััจจัย์หน้�งิท้�อาจเกิดข้�น	นอกจากน้�	บัรัิษัทย์ังิกำหนดให้ม้แผู้นฉีุกเฉีินด้านการัลงิทุน	รัวมถ้งิแผู้นรัองิรัับัค่วามเสิ้�ย์งิด้านสิภาพค่ล่องิเพื�อใช้จัดการั

และรัองิรัับักับัสิถานการัณ์์ท้�ผิู้ดปักติและสิภาวะวิกฤติ	 ตลอดจนกำหนดให้ม้เค่รัื�องิมือการับัริัหารัค่วามเส้ิ�ย์งิด้านสิภาพค่ล่องิของิกองิทุนรัวม	 

(Liquidity	Risk	Management	Tools)	เพื�อปั้องิกันค่วามเสิ้�ย์งิในเชิงิรัะบับั	(Systematic	Risk)	ท้�อาจเกิดข้�นโดย์ไม่ค่าดค่ิด

(3) ปัจจัยความเส่�ยงด�านการปฏิิบัติิงาน

ในปีั	2565	 ปััจจัย์ค่วามเสิ้�ย์งิด้านการัปัฏิิบััติงิานของิบัริัษัท	 อาจม้สิาเหตุมาจากค่วามเส้ิ�ย์งิจากเหตุการัณ์์ค่วามรุันแรังิทางิการัเมืองิ	 

ค่วามเสิ้�ย์งิจากการัแพรั่รัะบัาดของิเชื�อไวรััสิโค่วิด-19	 	 ค่วามเสิ้�ย์งิจากภัย์ธรัรัมชาติ	 (Natural	Disaster	Risk)	 และค่วามเสิ้�ย์งิจากการัก่อการัรั้าย์ 

ทั�งิในและนอกปัรัะเทศ		ตลอดจนค่วามเสิ้�ย์งิจากการัถกูละเมิดค่วามมั�นค่งิด้านสิารัสินเทศ	(Cyber-attacks)	ท้�อาจส่ิงิผู้ลกรัะทบัทำให้การัดำเนนิงิาน	

ของิบัรัิษัทเกิดการัหย์ุดชะงิัก	 หรืัอไม่สิามารัถให้บัรัิการัหรัือทำธุรักรัรัมได้อย์่างิต่อเนื�องิ	 ซี้�งิในปัี	2565	 ม้แนวโน้มท้�จะม้ภัย์คุ่กค่ามทางิไซีเบัอรั ์

ปัรัะเภทใหม่ๆ	ท้�แพรั่รัะบัาดและสิรั้างิผู้ลกรัะทบัท้�รัุนแรังิมากข้�นต่อการัดำเนินธุรักิจของิบัรัิษัท	เช่น	ภัย์คุ่กค่ามของิมัลแวรั์ปัรัะเภท	Ransom	ware	

และ	 Phishing	Mail	 เปั็นต้น	 นอกจากน้�ย์ังิม้ปััจจัย์ค่วามเสิ้�ย์งิด้านกฎ	 รัะเบั้ย์บั	 ข้อบัังิค่ับั	(Compliance	Risk)	 ท้�บัรัิษัทต้องิเตรั้ย์มค่วามพรั้อม 

ในเรัื�องินโย์บัาย์การัรักัษาค่วามมั�นค่งิปัลอดภัย์ดา้นสิารัสินเทศ	(IT	Security	Policy)	เพื�อใหส้ิอดค่ล้องิตามกฎเกณ์ฑ์ท์้�สิำนกังิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับั

หลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์ม้แผู้นในการัย์กรัะดับัและปัรัับัเปัล้�ย์นนโย์บัาย์ในปัี	2565

บัรัิษัทกำหนดมาตรัการัในการัปั้องิกันค่วามเสิ้�ย์งิดังิกล่าวข้างิต้น	 โดย์จัดให้ม้นโย์บัาย์การับัริัหารัค่วามต่อเนื�องิทางิธุรักิจ	(Business	

Continuity	Management	Policy)	และนโย์บัาย์การัรักัษาค่วามมั�นค่งิปัลอดภยั์ดา้นสิารัสินเทศ	(IT	Security	Policy)	ซี้�งิไดร้ับััการัทบัทวนและอนมุตัิ

จากค่ณ์ะกรัรัมการัเปัน็ปัรัะจำทกุปัแีละสิอดค่ลอ้งิตามแนวทางิท้�สิำนกังิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกบััหลักทรัพัย์แ์ละตลาดหลกัทรัพัย์ก์ำหนด	มแ้ผู้นรัองิรับัั

การัดำเนินธุรักิจอย์่างิต่อเนื�องิ	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	และคู่่มือการัปัฏิิบััติงิานทั�งิในรัะดับับัรัิษัทและฝ่าย์งิาน	พรั้อมจัดการัทดสิอบัแผู้น

ดังิกล่าวเปั็นปัรัะจำทุกปัี	 เพื�อให้มั�นใจว่าการัดำเนินงิานของิบัรัิษัทเปั็นไปัได้อย์่างิต่อเนื�องิไม่หย์ุดชะงิักในสิถานการัณ์์ฉีุกเฉีิน	ม้ค่ณ์ะทำงิานบัรัิหารั

จดัการัเหตลุะเมดิค่วามมั�นค่งิด้านสิารัสินเทศ	(Incident	Respond	Team)	เพื�อเตรัย้์มค่วามพร้ัอมและแผู้นการัรัับัมอืเมื�อเกิดเหตกุารัณ์์ข้�น	มก้ารัเตรัย้์ม	
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ค่วามพรั้อมด้านทรััพย์ากรัต่างิๆ	ทั�งิ	Hardware	และ	Software	ได้แก่	โน๊ตบัุ๊ค่	และรัะบับัในการัเข้าถ้งิข้อมูลสิำหรัับัการัทำงิาน	ตลอดจนรัะบับั 

ท้�ใช้สิื�อสิารัและติดตามการัทำงิานของิพนักงิานได้ตลอดทั�งิกรัะบัวนการั	ซี้�งิเปั็นไปัตามมาตรัฐานด้าน	IT	Security	เพื�อรัองิรัับัการัทำงิานในรัูปัแบับั	

Work	From	Home	(WFH)	ท้�ไมก่รัะทบัตอ่ผู้ลลพัธใ์นการัดำเนินธรุักิจของิบัรัษิทั	ตลอดจนเป็ันไปัอย์า่งิมป้ัรัะสิทิธิภาพ	โดย์บัรัษิทัไดม้ก้ารัปัรับัักลยุ์ทธ์

ให้พนักงิานทุกค่นใช้โน๊ตบัุ๊ค่	 เพื�อเพิ�มค่วามค่ล่องิตัวและพรั้อมสิำหรัับัการัทำงิานแบับั	 WFH	 โดย์ในปีัท้�ผู้่านมาบัริัษัทได้ปัรัับัปัรุังิแผู้น	 BCP	 และ 

ปัรัับัเปัล้�ย์นรัูปัแบับัการัใช้บัริัการัศูนย์์ปัฏิิบััติงิานสิำรัองิ	(Alternate	Site)	 เพื�อให้ม้ค่วามเหมาะสิมสิอดค่ล้องิกับัค่วามต้องิการัและสิถานการัณ์์ท้� 

หลากหลาย์มากข้�น	เช่น	การัปัฏิิบััติงิานรัูปัแบับั	WFH	ในช่วงิการัแพรั่รัะบัาดของิโนตเชื�อโรัค่โค่วิด-19	นอกจากน้�	สิำหรัับัค่วามเสิ้�ย์งิจากภัย์พิบััติ

ทางิธรัรัมชาติท้�มแ้นวโน้มสิงูิข้�นซี้�งิอาจส่ิงิผู้ลกรัะทบัต่อการับัริัหารัจัดการัลงิทุนและการัปัฏิบิัติังิาน	บัริัษทัมแ้ผู้นรัองิรับััเหตุการัณ์ฉุ์ีกเฉีนิท้�ค่รัอบัค่ลุม

ในกรัณ์้ต่างิ	 ๆ	 เช่น	 น�ำท่วม	 ไฟ้ฟ้้าดับั	 การัเกิดโรัค่รัะบัาด	 เปั็นต้น	 ท้�อาจสิ่งิผู้ลกรัะทบัต่อการัดำเนินธุรักิจของิบัรัิษัท	 รัวมทั�งิม้แผู้นฉีุกเฉีิน 

ด้านการัลงิทุนโดย์เฉีพาะเพื�อรัองิรัับัการับัรัิหารัจัดการัให้เปั็นไปัอย์่างิม้ปัรัะสิิทธิภาพและทันท่วงิท้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

 3	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
   3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด�านความยั�งย่น

บัรัิษัทดำเนินธุรักิจโดย์ย้์ดมั�นในค่วามรัับัผิู้ดชอบัต่อผูู้้ม้ส่ิวนเก้�ย์วข้องิทุกฝ่าย์เพื�อปัรัะโย์ชน์ร่ัวมกันอย่์างิยั์�งิยื์น	 โดย์ผู้่านการัทบัทวน

นโย์บัาย์การักำกับัดูแลกิจการัเปั็นปัรัะจำทุกปัี	 เพื�อให้เปั็นปััจจุบัันและสิอดค่ล้องิกับัการัพัฒนาอย์่างิย์ั�งิย์ืนของิบัรัิษัท	 โดย์รั่วมกับัผูู้้ม้สิ่วนได้เส้ิย์ 

ทุกฝ่าย์	ค่รัอบัค่ลุมในปัรัะเด็นต่างิ	ๆ	โดย์มุ่งิเน้นไปัท้�การัสิรั้างิจิตสิำน้กท้�ด้เก้�ย์วกับัค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อเศรัษฐกิจ	สิังิค่ม	และสิิ�งิแวดล้อม	

นอกจากน้�	บัรัิษัทย์ังิได้สิ่งิเสิรัิมค่วามรัู้	ค่วามเข้าใจ	เพื�อถ่าย์ทอดและปัลูกฝังิจิตสิำน้กด้านค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อ	เศรัษฐกิจ	สิังิค่ม	และ

สิิ�งิแวดล้อมดังิกล่าวอย์่างิเปั็นรัูปัธรัรัม	 ผู้่านการักำหนดนโย์บัาย์ท้�เก้�ย์วข้องิในแต่ละปัรัะเด็น	 การับัรัรัจุในหลักสิูตรัการัอบัรัมพนักงิานปัรัะจำปัี	 

การัจัดกิจกรัรัมเพื�อปัลูกฝังิจิตสิำน้กค่วามรัับัผิู้ดชอบั	 ทั�งิน้�	 เพื�อนำไปัสิู่การัขับัเค่ลื�อนองิค์่กรัไปัในทิศทางิเด้ย์วกันในการัเป็ันองิค์่กรัท้�พัฒนา 

อย์่างิย์ั�งิย์ืนต่อไปั	ซี้�งินโย์บัาย์ท้�สิำค่ัญม้ดังิน้�

•	ดำเนินธุรักิจตามหลักธรัรัมาภิบัาล	 

	 ม้การักำกับัดูแลกิจการัท้�ด้	 และ 

	 ม้รัะบับัการัค่วบัคุ่มภาย์ในท้�ดแ้ละ 

	 เป็ันไปัตามกฎหมาย์	ท้�เก้�ย์วข้องิ

•	ย์้ดลูกค่้าเปั็นศูนย์์กลางิและตอบั 

	 สินองิเพื�อใหต้รังิตามค่วามตอ้งิการั 

	 ของิลูกค่้า

•	ม้ค่วามรัับัผิู้ดชอบัต่อผูู้้บัริัโภค่	 

	 โดย์ปัฏิิบัั ติตามมาตรัฐานการั 

	 ปัฏิิบััติงิานในการัติดต่อและให้ 

	 บัรัิการัแก่ลูกค่้า

•	การัให้ค่วามรู้ัด้านการัลงิทุนท้� 

	 ถูกต้องิแก่สิาธารัณ์ชน

•	การับัริัหารัค่วามเสิ้�ย์งิอย์่างิม้ 

	 ปัรัะสิิทธิภาพ

•	ส่ิงิเสิริัมภาพลักษณ์์ค่วามน่าเชื�อถือ	 

	 ของิองิค์่กรัด้วย์การัเปั็นองิค่์การัท้� 

	 โปัรั่ งิ ใสิปัลอดจากการัทุจรัิต 

	 ค่อรั์รััปัชั�น

•	ปัลูกฝังิจิตสิำน้กในการัต่อต้าน 

	 การัทุจริัตค่อร์ัรััปัชั�นอย่์างิเป็ัน 

	 รัูปัธรัรัมและต่อเนื�องิ

•	ให้บัรัิการัลูกค่้าด้วย์นวัตกรัรัมท้� 

	 ทันสิมัย์

นโย์บัาย์การัดำเนินงิาน

เพื�อการัพฒันาอย์า่งิยั์�งิย์นื

•	สิ่งิเสิรัิมคุ่ณ์ภาพของิสัิงิค่มด้าน 

	 ต่างิ	 ๆ	 รั่วมกับัชุมชนท้องิถิ�น	 

	 โดย์เฉีพาะอย่์างิย์ิ�งิการัเพิ�มโอกาสิ 

	 ในการัศ้กษาและพัฒนาศักย์ภาพ 

	 ของิเย์าวชน

•	การัเค่ารัพสิิทธิมนุษย์ชนและไม ่

	 ละเมิดค่วามเปั็นสิ่วนตัว

•	ดแูลและปัฏิบิัตัต่ิอคู่่ค้่าและพนกังิาน	 

	 อย์่างิเปั็นธรัรัม

•	พัฒนาค่วามรัู้ค่วามสิามารัถของิ 

	 บัุค่ค่ลากรัในองิค่์กรั

•	ดแูลสิขุภาพอนามัย์	ค่วามปัลอดภยั์	 

	 และสิวัสิดิการัของิพนักงิาน

•	ม้ส่ิวนรั่วมในงิานด้านสิาธารัณ์	 

	 ปัรัะโย์ชน์

•	ดำเนินธุรักิจท้�เปั็นมิตรัและค่ำน้งิ 

	 ถ้งิผู้ลกรัะทบัต่อสิิ�งิแวดล้อม

•	ดำเนนินโย์บัาย์อนุรักัษ์และส่ิงิเสิริัม 

	 การัใช้ทรััพย์ากรัอย่์างิคุ้่มค่่าม ้

	 ปัรัะสิิทธิภาพ	และการันำทรัพัย์ากรั	 

	 กลับัมาใช้ใหม่

•	สิรั้างิจิตสิำน้กและวัฒนธรัรัม 

	 องิค์่กรัในการัดแูลรักัษาสิิ�งิแวดล้อม

•	ไม่กรัะทำการัใด	 ๆ	 ท้�จะม้ผู้ล 

	 เสิ้ย์หาย์ต่อชื�อเสิ้ย์งิของิปัรัะเทศ	 

	 ทรััพย์ากรัธรัรัมชาติ	และสิิ�งิแวดล้อม

มิติเศรษฐกิจ

สร้างตลาดทุนท่ีย่ังยืนเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืน

มิติสังคม

สร้างสังคมท่ีย่ังยืน

มิติสิ �งแวดล้อม

เพ่่อสิ �งแวดล้อมท่ีย่ังยืน
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การพัฒนาสังคมและชุมชน

กรอบการพัฒนาเพ่่อความย่ังยืน	Sustainability	Framework

การจัดการด้านสิ�งแวดล้อมการสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดทุน

แนวปฏิิบัติเกี่ยวกับการจัดการด้านความยั่งยืน

บัรัษิทัได้ย์กรัะดับัการัดำเนินธุรักิจมุง่ิสิูก่ารัพัฒนาท้�ย์ั�งิยื์น	โดย์กำหนดแนวปัฏิบิัติัท้�มค้่วามเชื�อมโย์งิกับัเป้ัาหมาย์ของิการัพัฒนาท้�ย์ั�งิยื์น	

หรัือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	เพื�อให้สิอดค่ล้องิตามบัรัิบัทและมาตรัฐานสิากล	โดย์ในปัี	2564	บัรัิษัทได้ม้การัดำเนินการัเพื�อให้

บัรัรัลุเปั้าหมาย์ดังิต่อไปัน้�

•	ปัรัะเมินการัปัฏิิบััติตามหลักธรัรัมาภิบัาล	 

	 นโย์บัาย์การักำกบััดแูลกจิการั	 จรัรัย์าบัรัรัณ์	 

	 ธุรักิจ	 และค่วามเพ้ย์งิพอของิรัะบับัการั 

	 ค่วบัคุ่มภาย์ใน	

•	ปัรัะเมินคุ่ณ์ภาพการัให้บัรัิการัแก่ลูกค่้า 

	 และนำข้อเสินอแนะมาปัรัับัปัรัุงิแก้ไข 

	 เพื�อพัฒนาการัให้บัรัิการั

•	ดำเนินธุรักิจด้วย์ค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อ 

	 ผูู้้บัริัโภค่	 โดย์ปัฏิิบััติตามมาตรัฐานการั 

	 ปัฏิิบััติงิานในการัติดต่อและให้บัรัิการัแก ่

	 ลูกค่้า

•	ใหค้่วามรัูด้า้นการัลงิทนุท้�ถกูตอ้งิแกล่กูค่า้ 

	 และบัุค่ค่ลทั�วไปั

•	บัรัหิารัจัดการัค่วามเสิ้�ย์งิอย่์างิมป้ัรัะสิทิธิภาพ	 

	 โดย์ม้การัติดตามและปัรัะเมินผู้ลกรัะทบั 

	 ค่วามเสิ้�ย์งิด้านต่างิ	ๆ	อย์ู่เสิมอ

•	มช่้องิทางิแจ้งิเบัาะแสิการัทจุรัติและสิื�อสิารั 

	 ให้ลกูค่า้และคู่ค้่่าทรัาบัถง้ินโย์บัาย์ต่อตา้น 

	 การัทุจรัิตและค่อรั์รััปัชั�น

•	ปัลูกฝังิจิตสิำน้กในการัต่อต้านการัทุจริัต 

	 ค่อรั์รััปัชั�นอย์่างิเปั็นรัูปัธรัรัมและต่อเนื�องิ

•	พัฒนารัะบับัการัให้บัรัิการัด้วย์นวัตกรัรัม 

	 ท้�ทันสิมยั์และมร้ัะบับัรัักษาค่วามปัลอดภยั์ 

	 ท้�ได้มาตรัฐานสิากล

•	สิ่งิเสิรัิมกิจกรัรัมให้ค่วามรัู้ด้านตลาดทุน 

	 และผู้ลิตภัณ์ฑ์์ทางิการัเงิินแก่บัุค่ค่ลทั�วไปั 

	 และสิถานศ้กษา	 ผู้่านสิื�อสิังิค่มออนไลน์	 

	 การัจัดงิานสิัมมนาออนไลน์	 การัเปั็น 

	 วิทย์ากรัให้แก่สิถานศ้กษา

•	การัเค่ารัพสิิทธิมนุษย์ชนและไม่ละเมิด 

	 ค่วามเปั็นสิ่วนตัว

•	ดูแลและปัฏิิบััติต่อคู่่ค่้ าและพนักงิาน 

	 อย์่างิเปั็นธรัรัม

•	พัฒนาค่วามรัู้ค่วามสิามารัถของิบัุค่ค่ลากรั 

	 ในองิค่์กรัอย์่ างิสิม�ำ เสิมอ	 พรั้อมทั� งิ 

	 สินับัสินุนทุนการัศ้กษาให้แก่พนักงิาน

•	ดูแลสิุขภาพอนามัย์	 ค่วามปัลอดภัย์และ 

	 สิวัสิดิการัของิพนักงิาน

•	ม้สิ่วนร่ัวมในงิานด้านสิาธารัณ์ปัรัะโย์ชน์ 

	 และบัรัิจาค่เงิินให้องิค่์กรัสิาธารัณ์กุศล

•	กำหนดนโย์บัาย์และมาตรัการัในการั 

	 ปั้องิกันและปัรัาบัปัรัามการัฟ้อกเงิิน	 และ 

	 การัสินบััสินนุทางิการัเงินิแกก่ารักอ่การัรัา้ย์ 

	 และการัแพรัข่ย์าย์อาวธุท้�มอ้านภุาพทำลาย์ 

	 ล้างิสิูงิ

•	ดำเนินธุรักิจโดย์ค่ำน้งิถ้งิผู้ลกรัะทบัต่อ 

	 สิิ�งิแวดล้อม

•	ดำเนินนโย์บัาย์อนุรัักษ์และส่ิงิเสิรัิมการัใช้ 

	 ทรััพย์ากรัอย์่างิคุ่้มค่่าม้ปัรัะสิิทธิภาพ	และ 

	 การันำทรััพย์ากรักลับัมาใช้ใหม่

•	สิร้ัางิจิตสิำน้กและวัฒนธรัรัมองิค่์กรัใน 

	 การัดูแลรัักษาสิิ�งิแวดล้อม

•	ไม่กรัะทำการัใด	 ๆ	 ท้�จะม้ผู้ลเสิ้ย์หาย์ต่อ 

	 ชื�อเสิ้ย์งิของิปัรัะเทศ	 ทรััพย์ากรัธรัรัมชาติ 

	 และสิิ�งิแวดล้อม

5 Core Values

• Customer Oriented      • Professionalism      • Change Catalyst 

• Commitment      • Winning Team Spirit

5 Core Values
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   3.2 การจัดการผลกระทบติ่อผ้�ม่ส่วนได�เส่ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุุรกิจ (Value Chain)

บัรัิษัทตรัะหนักถ้งิค่วามสิำค่ัญในการัสิรั้างิคุ่ณ์ค่่าอย์่างิย์ั�งิย์ืนให้แก่ผูู้้ม้ส่ิวนได้เส้ิย์ทุกฝ่าย์	 โดย์บัรัิษัทม้การัจัดการัผู้ลกรัะทบัต่อผูู้้ม้สิ่วน

ได้เสิ้ย์ในห่วงิโซี่คุ่ณ์ค่่าของิธุรักิจตั�งิแต่ต้นน�ำจนถ้งิปัลาย์น�ำตามแนวทางิและหลักปัฏิิบััติสิากล	เพื�อให้ผู้ลิตภัณ์ฑ์์และบัรัิการัตอบัสินองิต่อค่วามค่าด

หวังิของิผูู้้ม้ส่ิวนได้เสิ้ย์ทุกฝ่าย์	 ทั�งิน้�	 บัริัษัทม้การัเปัิดเผู้ย์ข้อมูลด้านธรัรัมาภิบัาล	 สิังิค่ม	 และสิิ�งิแวดล้อมตามแนวทางิท้�สิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการั

กำกับัหลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์กำหนด	

ลู้กค์้า •	ได้รัับับัรัิการัและการัปัฏิิบััติด้วย์ค่วามรัับัผู้ิดชอบั 

	 อย์่างิเท่าเท้ย์มกัน

•	การัจดัการัลงิทนุดว้ย์ค่วามซีื�อสิตัย์แ์ละรัะมดัรัะวงัิ 

	 เย์้�ย์งิผูู้้ปัรัะกอบัวิชาช้พ

•	รัักษาค่วามลับัของิลูกค่้า	 และดูแลไม่ให้ผูู้้หน้�งิ 

	 ผูู้้ใดนำค่วามลับัของิลูกค่้าไปัหาผู้ลปัรัะโย์ชน์ 

	 สิ่วนตน	หรัือเพื�อผูู้้อื�น

•	ม้หน่วย์งิานท้�ทำหน้าท้�รัับัข้อรั้องิเรั้ย์นของิลูกค่้า

•	บัริัษัทกำหนดนโย์บัาย์การัขาย์และการัให้บัริัการั 

	 เก้�ย์วกับักองิทุนรัวมไว้เปั็นลาย์ลักษณ์์อักษรั	 เพื�อ 

	 ให้ลูกค่้าได้รัับับัรัิการัท้�เปั็นธรัรัม	 ม้การัปัรัะเมิน 

	 ค่วามเหมาะสิมของิผู้ลิตภัณ์ฑ์์	 และไม่เกิดการั 

	 เร้ัย์กรัับัผู้ลปัรัะโย์ชน์นอกเหนือจากค่่าธรัรัมเน้ย์ม 

	 ท้�บัรัษิทักำหนด	รัวมทั�งิได้รับััการัแก้ไขเรัื�องิร้ัองิเรัย้์น	 

	 อย์่างิม้ปัรัะสิิทธิภาพและทันการัณ์์

•	บัรัิษัทกำหนดนโย์บัาย์การัออกและเสินอขาย์ 

	 ผู้ลิตภัณ์ฑ์์กองิทุนรัวมไว้เปั็นลาย์ลักษณ์์อักษรั	 

	 โดย์ค่ำน้งิถ้งิค่วามต้องิการัและปัรัะโย์ชน์ของิ 

	 ผูู้้ลงิทุนเปั็นสิำค่ัญ	และม้การับัรัิหารัค่วามเสิ้�ย์งิท้� 

	 เหมาะสิม

•	บัรัิษัทกำหนดนโย์บัาย์ธรัรัมาภิบัาลการัลงิทุนไว้ 

	 เป็ันลาย์ลักษณ์์อักษรั	 เพื�อให้บัรัิษัทจัดการัเงิิน 

	 ลงิทุนของิลกูค้่าด้วย์ค่วามซีื�อสัิตย์์สิจุริัต	รัะมดัรัะวงัิ

ความคาดหวัง การตอบสนองต่อความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

ผูู้้ม้สิ่วนได้เสิ้ย์ของิบัรัิษัทปัรัะกอบัด้วย์บัุค่ค่ลทั�งิภาย์ในและภาย์นอกองิค่์กรั	ดังิน้�

Stakeholder
Engagement

Products
& Services

Value Chain

Fund
Management

Investment
Partner

Stakeholder Stakeholder Stakeholder

• Stakeholder Survey
• Supply Chain Management
• Busoness Ethics

• Business License
• Research & Market Survey
• Product Development

• Sales & Marketing
• Investment Management
• Risk Management
• Internal Control
• Technology & Innovation

• Smart Solution
• Knowledge Sharing
• Training
• Network Building
• Cunsultant

Stakeholder

• Shareholder
• Customer / Investor
• Regulator
• Employee
• Business Partner
• Competitor
• Community

• Employee
• Business Partner
• Consultant
• Regulator
• Service Provider
• Creditor

• Employee
• Business Partner
• Customer / Investor
• Legal Consultant
• IT Outsource
• Regulator
• Service Provider
 (Custodian/Trustee/Registrar)
• External Auditor
• Creditor
• Competitor

• Employee
• Business Partner
• Education Institution
• Community
• Customer / Investor
• IT Outsource
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ค์ู่ค์้าแล้ะค์ู่สัญญาทางธุุรกิจ

เจ้าห้นี�

•	ปัฏิิบััติต่อคู่่ค่้าและคู่่สิัญญาอย์่างิเปั็นธรัรัมและ 

	 เท่าเท้ย์มกัน

•	ม้หลกัเกณ์ฑ์ใ์นการัคั่ดเลอืกคู่ค่่า้หรัอืจดัซีื�อจดัจา้งิ 

	 และรัะเบั้ย์บัปัฏิิบััติในการัจัดซีื�อจัดจ้างิท้�เปั็น 

	 ลาย์ลักษณ์์อักษรั	 งิ่าย์ต่อการัเข้าใจ	 และเปั็นไปั 

	 ในแนวทางิเด้ย์วกัน	 โดย์ม้การัตรัวจสิอบัอย่์างิ 

	 เหมาะสิมเพื�อใหแ้นใ่จวา่คู่ค่่า้ดำเนนิกจิการัโดย์ได้ 

	 รัับัอนุญาตอย่์างิถูกกฎหมาย์และไม่ละเมิด 

	 ทรััพย์์สิินทางิปััญญา

•	จัดทำเอกสิารัสัิญญาในรัูปัแบับัท้�เหมาะสิมและ 

	 เปั็นมาตรัฐานเด้ย์วกัน

•	ปัฏิิบััติตามเงิื�อนไขสัิญญา	 จรัรัย์าบัรัรัณ์บัริัษัท	 

	 และค่ำมั�นท้�ให้ไว้กับัคู่่ธุรักิจ	 และได้ปัฏิิบััติตาม 

	 ข้อตกลงิทางิกฎหมาย์	 รัวมถ้งิเงิื�อนไขการัใช้เงิิน	 

	 การัชำรัะค่ืน	และข้อตกลงิและหน้าท้�ท้�พ้งิม้อื�น	ๆ 	 

	 ต่อคู่่ค่้าและคู่่สิัญญาอย์่างิเค่รั่งิค่รััด

•	ม้นโย์บัาย์รัักษาค่วามลับัของิคู่่ค่้าและคู่่สิัญญา	 

	 ในการัดำเนินธุรักิจอย์่างิเป็ันธรัรัมและเป็ันอิสิรัะ	 

	 ไม่ดำเนนิธรุักจิโดย์มชิอบัรัะหว่างิคู่่ค้่าและคู่่สิญัญา	 

	 ไม่ติดสิินบันหรัือจัดหาสิิ�งิของิให้ผูู้้อื�นโดย์หวังิผู้ล 

	 ปัรัะโย์ชน์ทางิธุรักิจ

•	ปัฏิิบััติต่อเจ้าหน้�อย์่างิเสิมอภาค่และเป็ันธรัรัม	 

	 โดย์ให้ข้อมูลท้�ถูกต้องิ	 โปัรั่งิใสิ	 และตรัวจสิอบั 

	 ได้แก่เจ้าหน้�

•	ปัฏิิบััติตามเงิื�อนไขสัิญญา	 จรัรัย์าบัรัรัณ์บัริัษัท	 

	 และค่ำมั�นท้�ให้ไว้กับัคู่่ธุรักิจ	 และได้ปัฏิิบััติตาม 

	 ขอ้ตกลงิทางิกฎหมาย์	รัวมถง้ิทั�งิในเรัื�องิการัชำรัะ 

	 ค่ืนเงิินต้น	 ดอกเบั้�ย์ค่่าธรัรัมเน้ย์ม	 การัดำรังิ 

	 อัตรัาสิ่วนทางิการัเงิิน	 และข้อตกลงิและเงิื�อนไข 

	 อื�นๆ	ต่อเจ้าหน้�อย์่างิเค่รั่งิค่รััด

	 ตามมาตรัฐานการัปัรัะกอบัวิชาช้พ	 และผู้ลักดัน 

	 ให้เกิดการัสิรั้างิคุ่ณ์ค่่ากิจการัอย์่างิย์ั�งิย์ืน

•	บัริัษทักำหนดนโย์บัาย์คุ่ม้ค่รัองิขอ้มลูสิว่นบัคุ่ค่ลไว้ 

	 เปั็นลาย์ลักษณ์์อักษรั	 และม้กรัะบัวนการัจัดการั 

	 ข้อมูลเพื�อปั้องิกันการันำข้อมูลสิ่วนบัุค่ค่ลไปัใช้ 

	 อย่์างิไม่เหมาะสิมและปั้องิกันการัรัั�วไหลหรัือ 

	 การัเข้าถ้งิข้อมูลอย์่างิผู้ิดกฎหมาย์	

•	บัรัษิทัมน้โย์บัาย์ในการัปัฏิบิัติัตอ่คู่ค้่่าและคู่สั่ิญญา 

	 อย์่างิเปั็นธรัรัม	ค่รัอบัค่ลุมการัไม่ละเมิดทรััพย์์สิิน 

	 ทางิปััญญา	 โดย์กำหนดไว้ในนโย์บัาย์การักำกับั 

	 ดูแลกิจการั	(เอกสิารัแนบั	5)

•	บัรัิษัทกำหนดหลักเกณ์ฑ์์ในการัคั่ดเลือกคู่่ค้่าและ 

	 การัจัดซีื�อจัดจ้างิไว้เปั็นลาย์ลักษณ์์อักษรั	

•	บัรัิษัททำสัิญญารัักษาค่วามลับักับัคู่่ค่้าไว้เปั็น 

	 ลาย์ลักษณ์์อักษรั	 และกำหนดให้ม้การัเปัิดเผู้ย์ 

	 ข้อมูลต่อหน่วย์งิานต่างิ	 ๆ	 ภาย์ในบัรัิษัทเท่าท้� 

	 จำเปั็น

•	บัริัษัทกำหนดนโย์บัาย์ต่อต้านการัให้สิินบันและ 

	 ค่อรั์รััปัชั�นไว้เปั็นลาย์ลักษณ์์อักษรั	 ม้ช่องิทางิการั 

	 แจ้งิเบัาะแสิ	และมม้าตรัการัคุ้่มค่รัองิผูู้้แจง้ิเบัาะแสิ	 

	 และเปิัดเผู้ย์ไว้บันเว็บัไซีต์ของิบัริัษัท	www.mfcfund. 

	 com	 รัวมทั�งิบัริัษัทได้สิื�อสิารัให้คู่่ค้่าทรัาบัโดย์ 

	 กำหนดแนวปัฏิิบััติไว้ในสิัญญาท้�ทำกับัคู่่ค่้า

•	บัรัษิทัมแ้บับัสัิญญามาตรัฐานสิำหรับััการัทำสัิญญา 

	 กับัคู่่ค่้าท้�ให้บัรัิการัแบับัเด้ย์วกัน	 เพื�อให้ม้เงิื�อนไข 

	 สิำค่ัญท้�เปั็นมาตรัฐานเด้ย์วกัน

•	บัรัิษัทย์้ดมั�นในการัปัฏิิบััติตามข้อตกลงิในสัิญญา 

	 อย่์างิเค่รั่งิค่รััด	 และม้นโย์บัาย์ปัฏิิบััติต่อเจ้าหน้� 

	 อย์่างิเสิมอภาค่และเปั็นธรัรัม	 โดย์กำหนดไว้ใน 

	 นโย์บัาย์การักำกับัดูแลกิจการั	(เอกสิารัแนบั	5)

•	บัรัิษัทม้รัะบับัติดตามและตรัวจสิอบัการัชำรัะหน้�	 

	 เพื�อให้มั�นใจว่าบัรัิษัทจะไม่ผู้ิดนัดชำรัะหน้�	 และ 

	 ม้การัสิอบัทานและตรัวจสิอบัโดย์ผูู้้สิอบับััญช้

ความคาดหวัง การตอบสนองต่อความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
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พนักงาน

ค์ู่แข่ง

ห้น่วยงานขอังรัฐ

•	กำหนดวิธ้การัและเงิื�อนไขการัจ้างิงิานและการั 

	 เลิกจ้างิท้�เปั็นธรัรัมและเท่าเท้ย์มกัน

•	ให้ค่วามมั�นค่งิและก้าวหน้าในการัทำงิาน	รัวมถ้งิ 

	 การัจัดให้ม้การัฝึกอบัรัม	 การัให้ค่วามรูั้และ 

	 พัฒนาพนักงิาน

•	ให้ผู้ลตอบัแทนและจัดสิวัสิดิการัท้� เหมาะสิม	 

	 จงูิใจ	และทดัเทย้์มกบัับัรัษิทัท้�อย์ูใ่นธรุักจิเดย้์วกนั 

	 และสิถาบัันการัเงิินทั�วไปั

•	ม้หลักเกณ์ฑ์์และวิธ้การัแต่งิตั�งิ	 โย์กย์้าย์	 หรืัอ 

	 เลื�อนตำแหน่งิพนักงิานด้วย์ค่วามสิุจรัิตและ 

	 เป็ันธรัรัม	โดย์พจิารัณ์าจากค่วามรัู	้ค่วามสิามารัถ	 

	 และค่วามเหมาะสิม

•	จัดให้ม้สิภาพแวดล้อมและสิุขอนามัย์ท้�ด้ในสิถาน 

	 ท้�ทำงิาน	 ให้ม้ค่วามปัลอดภยั์ต่อชว้ติและทรัพัย์์สิิน	 

	 ทั�งิของิพนกังิานและของิบัริัษทั	 และมก้รัะบัวนการั	 

	 พัฒนาศักย์ภาพของิพนักงิานเพื�อให้สิามารัถ 

	 ปัฏิิบััติงิานได้อย์่างิม้ปัรัะสิิทธิภาพ

•	เค่ารัพต่อค่วามเปั็นปััจเจกชนและศักดิ�ศรั้ค่วาม 

	 เปั็นมนุษย์์

•	ไม่แสิวงิหาข้อมูลท้�เปั็นค่วามลับัของิคู่่แข่งิด้วย์ 

	 วิธ้การัท้�ไม่สิุจรัิต	ผู้ิดกฎหมาย์

•	ไม่ทำลาย์ชื�อเส้ิย์งิของิคู่่แข่งิด้วย์การักล่าวร้ัาย์	 

	 หรัือกรัะทำการัใดๆ	โดย์ปัรัาศจากค่วามจรัิงิและ 

	 ไม่เปั็นธรัรัม

•	ไม่ทำข้อตกลงิกับัคู่่แข่งิหรัือผูู้้ปัรัะกอบัธุรักิจอื�น 

	 ท้�เป็ันการัผูู้กขาดหรืัอลดการัแข่งิขันในตลาด 

 

•	ปัฏิิบััติตามกฎ	 รัะเบั้ย์บั	 และข้อกำหนดของิ 

	 หน่วย์งิานภาค่รััฐท้�เก้�ย์วข้องิ	

•	ม้สิ่วนรั่วมในการัพัฒนาตลาดทุนและองิค์่การั 

	 ทางิวิชาช้พท้�เก้�ย์วข้องิ

•	บัรัิษัทม้การัจ้างิงิาน	การัแต่งิตั�งิ	และการัโย์กย์้าย์ 

	 ท้�เปั็นธรัรัมและเค่ารัพสิิทธิมนุษย์ชน

•	บัรัษิทักำหนดข้อบังัิคั่บัการัทำงิานไว้เป็ันลาย์ลักษณ์์ 

	 อักษรั	 และกำหนดเงิื�อนไขการัจ้างิท้�ไม่ขัดกับั 

	 กฎหมาย์คุ่้มค่รัองิแรังิงิาน

•	บัรัิษัทให้ผู้ลตอบัแทนและสิวัสิดิการัแก่พนักงิาน 

	 ท้�เป็ันธรัรัม	เหมาะสิมกับัหน้าท้�และค่วามรับััผิู้ดชอบั	 

	 และสิามารัถแข่งิขันได้ในอุตสิาหกรัรัม	 โดย์ม้ 

	 รัาย์ละเอ้ย์ดปัรัากฏิในหน้าท้�	65	หัวข้อ	7.5	ข้อมูล 

	 เก้�ย์วกับัพนักงิาน	(ผู้ลตอบัแทนรัวมของิพนักงิาน)

•	บัริัษัทจัดฝึกอบัรัมเพื�อพัฒนาศักย์ภาพพนักงิาน 

	 ด้านต่างิ	ๆ	ท้�เก้�ย์วข้องิกับัการัปัฏิิบััติงิานอย์ู่เสิมอ	 

	 โดย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ดปัรัากฏิในหน้าท้�	65	 หัวข้อ	7.5	 

	 ข้อมูลเก้�ย์วกับัพนักงิาน	(การัพัฒนาบัุค่ลากรั)

•	บัริัษัทค่ำน้งิถ้งิสิภาพแวดล้อมและสิุขอนามัย์ท้�ด้ 

	 ในการัทำงิานของิพนักงิาน	โดย์จัดสิถานท้�ทำงิาน 

	 อย์า่งิเหมาะสิม	ม้สิิ�งิอำนวย์ค่วามสิะดวกท้�เพย้์งิพอ	 

	 และม้รัะบับัรัักษาค่วามปัลอดภัย์ท้�ได้มาตรัฐาน	

•	บัริัษทักำหนดจรัรัย์าบัรัรัณ์การัปัรัะกอบัธุรักิจไว้เป็ัน 

	 ลาย์ลักษณ์์อักษรัและเปิัดเผู้ย์ไว้บันเว็บัไซีต์ของิ 

	 บัรัิษัท	www.mfcfund.com

•	บัรัิษัทไม่กรัะทำการัใด	 ๆ	 ท้�เปั็นการัผูู้กขาดหรัือ 

	 ลดการัแข่งิขันในตลาด

•	บัรัิษัทม้การัทบัทวนนโย์บัาย์และรัะเบั้ย์บัต่างิ	ๆ	 

	 ท้�เก้�ย์วข้องิกับัการัปัฏิิบััติงิานให้เปั็นปััจจุบัันและ 

	 สิอดค่ล้องิกับัหลักเกณ์ฑ์์ท้�หน่วย์งิานกำกับัดูแล 

	 กำหนด

•	บัริัษทัสิื�อสิารัและจดัอบัรัมใหค้่วามรัูแ้กพ่นกังิาน 

	 และบุัค่ค่ลท้�เก้�ย์วข้องิให้ม้ค่วามรัู้ค่วามเข้าใจใน 

	 หลักเกณ์ฑ์์ท้�เก้�ย์วข้องิกับัการัปัฏิิบััติงิานอย์่างิ 

	 สิม�ำเสิมอ

ความคาดหวัง การตอบสนองต่อความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
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สังค์มแล้ะสิ�งแวดล้้อัม

ผูู้้ล้งทุน

•	ม้การักำกับัดูแลกิจการัท้�ด้	 โดย์ค่ำน้งิถ้งิหลัก 

	 ธรัรัมาภิบัาล	สิังิค่ม	และสิิ�งิแวดล้อม	โดย์เปัิดเผู้ย์ 

	 นโย์บัาย์และผู้ลการัดำเนนิงิานให้บัคุ่ค่ลทั�วไปัทรัาบั

•	ม้ค่วามรัับัผิู้ดชอบัต่อผูู้้บัรัิโภค่	 โดย์ปัฏิิบััติตาม 

	 มาตรัฐานการัปัฏิิบััติงิานในการัติดต่อและให ้

	 บัรัิการัแก่ลูกค่้า

•	สิง่ิเสิรัมิการัม้สิว่นรัว่มและพฒันาชมุชนและสิงัิค่ม	 

	 รัวมถ้งิการัดำเนินงิานใด	 ๆ	 ท้�เปั็นปัรัะโย์ชน์ต่อ 

	 ชุมชนและสิังิค่มโดย์รัวม

•	ไม่กรัะทำการัใด	ๆ	ท้�จะม้ผู้ลเสิ้ย์หาย์ต่อชื�อเสิ้ย์งิ 

	 ของิปัรัะเทศ	ทรััพย์ากรัธรัรัมชาติ	และสิิ�งิแวดล้อม

•	ปัลูกฝังิจิตสิำน้กค่วามรัับัผิู้ดชอบัต่อชุมชนและ 

	 สิังิค่มสิ่วนรัวมให้เกิดข้�นในบัรัิษัทและพนักงิาน 

	 ทุกรัะดับัอย์่างิต่อเนื�องิ

•	ปัลกูฝังิจิตสิำนก้ในการัต่อต้านการัทจุรัติค่อร์ัรัปััชั�น

•	ใช้ทรััพย์ากรัอย่์างิคุ่้มค่่าและม้ปัรัะสิิทธิภาพ	 

	 ม้มาตรัการัปัรัะหย์ัดการัใช้พลังิงิานภาย์ในองิค่์กรั	 

	 และสิ่งิเสิรัิมนำทรััพย์ากรักลับัมาใช้ใหม่

•	เผู้ย์แพร่ัข้อมูลของิบัริัษัทแก่นักลงิทุน	 ทั�งิท้�เป็ัน 

	 ผูู้้ถือหุ้นและผูู้้ท้�สินใจจะถือหุ้นในอนาค่ต

•	ดำเนินธุรักิจโดย์ม้เป้ัาหมาย์เพื�อค่วามย์ั�งิยื์น	 

	 ทั�งิในด้านเศรัษฐกิจ	สิังิค่ม	และสิิ�งิแวดล้อม

•	บัรัิษัทได้เปิัดเผู้ย์นโย์บัาย์การักำกับัดูแลกิจการัไว้ 

	 ในเอกสิารัแนบั	5

•	บัรัษิทัใชแ้นวปัฏิบิัตัดิา้น	ESG	และค่ะแนนปัรัะเมนิ 

	 ดา้น	ESG	เปัน็ปัจัจัย์หน้�งิในการัคั่ดเลอืกหลักทรัพัย์ ์

	 และกองิทุนท้�จะเข้าลงิทุน

•	บัรัิษัทพัฒนารัะบับัการัให้บัรัิการัอย์่างิสิม�ำเสิมอ 

	 เพื�อตอบัสินองิค่วามต้องิการัของิผูู้้ม้สิ่วนได้เสิ้ย์ 

	 ทุกฝ่าย์	

•	บัรัษิทัมส่้ิวนร่ัวมและสินับัสินุนให้พนกังิานมส่้ิวนร่ัวม	 

	 ในกิจกรัรัมเพื�อการัพัฒนาตลาดทุน	เชน่	โค่รังิการั 

	 ปัรัะเมินด้านการัจัดการักองิทุนปัรัะเภทต่างิ	 ๆ	 

	 โค่รังิการัปัรัะเมินด้านการักำกับัดแูลกจิการั	เป็ันต้น

•	บัรัิษัทจัดสิรัรัรัาย์ได้ส่ิวนหน้�งิเพื�อใช้การัพัฒนา 

	 ชุมชน	 ทั�งิด้านการัศ้กษา	 ศาสินา	 ก้ฬา	 และ 

	 สิาธารัณ์สิุข	 รัวมทั�งิม้ส่ิวนรั่วมในการัแก้ปััญหา 

	 ชุมชนในย์ามวิกฤติ	เช่น	อุทกภัย์	โรัค่รัะบัาด

•	บัรัิษัทปัรัับัปัรุังิรัะบับัสิาธารัณู์ปัโภค่เพื�อลดการัใช้ 

	 พลังิงิาน	 และสินับัสินุนให้ม้การัจัดการัด้าน 

	 ทรััพย์ากรัอย์่างิม้ปัรัะสิิทธิภาพ	

•	บัริัษัทม้รัะบับัการักำกับัดูแลการัปัฏิิบััติงิานและ 

	 การัตรัวจสิอบัภาย์ในท้�ม้ปัรัะสิิทธิภาพ	ม้แผู้นการั 

	 ตรัวจสิอบัท้�ชดัเจน	โดย์มค้่ณ์ะกรัรัมการัตรัวจสิอบั 

	 ทำหน้าท้�กำกับัดูแลและรัาย์งิานต่อค่ณ์ะกรัรัมการั

•	บัรัิษัทให้ค่วามร่ัวมมือกับัหน่วย์งิานภาค่รััฐในการั 

	 ปัฏิิบััติตามกฎหมาย์และหลักเกณ์ฑ์์ท้�เก้�ย์วข้องิ	 

	 รัวมถ้งิการัพัฒนารัะบับัการัให้บัริัการัของิหน่วย์งิาน 

	 ภาค่รััฐ	 และให้ข้อมูลท้�จำเปั็นเพื�อใช้ปัรัะกอบัการั 

	 รัับัฟ้ังิค่วามค่ิดเห็นของิปัรัะชาชน

•	บัรัษิทักำหนดแนวปัฏิบิัตัเิก้�ย์วกบััการัเปัดิเผู้ย์ขอ้มลู 

	 ไว้ในหน้าท้�	91	หวัข้อ	8.5	การัรักัษาค่วามน่าเชื�อถอื 

	 ทางิการัเงิินและการัเปัิดเผู้ย์ข้อมูล

•	บัรัิษัทได้เปิัดเผู้ย์นโย์บัาย์การักำกับัดูแลกิจการัไว้ 

	 ในเอกสิารัแนบั	5	โดย์ม้เปั้าหมาย์เพื�อค่วามย์ั�งิย์ืน	 

	 ทั�งิในด้านเศรัษฐกิจ	สิังิค่ม	และสิิ�งิแวดล้อม

ความคาดหวัง การตอบสนองต่อความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย
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3.3 การจัดการด�านความยั�งย่นในมิติิสิ�งแวดล�อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด�านสิ�งแวดล�อม

ในปั	ี2564	ค่ณ์ะกรัรัมการัไดท้บัทวนนโย์บัาย์การักำกบััดูแลกจิการัโดย์เพิ�มเตมิบัทบัาทหนา้ท้�ในการักำกบััดูแลใหว้ตัถปุัรัะสิงิค่	์นโย์บัาย์	

เปั้าหมาย์	และงิบัปัรัะมาณ์ของิบัรัิษัทสิอดค่ล้องิกับัการัสิรั้างิคุ่ณ์ค่่าให้กิจการั	ลูกค่้า	ผูู้้ถือหุ้น	ผูู้้ม้สิ่วนได้เสิ้ย์	และสิังิค่มโดย์รัวม	โดย์ในสิ่วนของิการั

จัดการัด้านค่วามยั์�งิย์ืนในมิติสิิ�งิแวดล้อมนั�น	 บัรัิษัทได้ตรัะหนักถ้งิค่วามสิำค่ัญของิผู้ลกรัะทบัของิการัเปัล้�ย์นแปัลงิสิภาพภูมิอากาศ	 บัรัิษัทจ้งิม้ 

นโย์บัาย์ให้ทุกหน่วย์งิานของิองิค่์กรัรั่วมกันลดกิจกรัรัมท้�ก่อให้เกิดก๊าซีเรัือนกรัะจก	 เพื�อนำไปัสู่ิเปั้าหมาย์การัปัล่อย์ก๊าซีเรัือนกรัะจกสิุทธิเปั็นศูนย์์	

(Net	Zero	Carbon	Emissions)	นอกจากนั�น	บัรัิษัทได้กำหนดแนวปัฏิิบััติในการัค่ัดเลือกหลักทรััพย์์เพื�อการัลงิทุนโดย์นำปััจจัย์ด้านการัดำเนินธุรักิจ

โดย์ค่ำน้งิถ้งิค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อสิังิค่มและสิิ�งิแวดล้อมมาใช้ปัรัะเมินค่วามเหมาะสิมของิหลักทรััพย์์ท้�จะเข้าลงิทุนด้วย์

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด�านสิ�งแวดล�อม

ในปัี	2564	บัรัิษัทม้การัดำเนินงิานด้านสิิ�งิแวดล้อม	ดังิน้�

(1)	 ปัลูกจิตสิำน้กในการัปัรัะหย์ัดพลังิงิาน	และสิ่งิเสิรัิมใช้กรัะดาษรั้ไซีเค่ิล	โดย์จัดกิจกรัรัมรัณ์รังิค่์การัปัรัะหย์ัดพลังิงิานภาย์ในบัรัิษัท

อย์่างิสิม�ำเสิมอ

(2)	 จดัทำโค่รังิการัลดตน้ทนุค่า่ใชจ้า่ย์ดา้นการัใชพ้ลังิงิานไฟ้ฟ้า้ภาย์ในสิถานปัรัะกอบัการัเพื�อนำผู้ลปัรัะหย์ดัค่่าใชพ้ลังิงิานไฟ้ฟ้า้ท้�เกดิ

ข้�นมาเปั็นค่่าใช้จ่าย์ในการัปัรัับัปัรุังิและพัฒนาปัรัะสิิทธิภาพในการัใช้พลังิงิานในสิถานปัรัะกอบัการัของิบัริัษัท	 โดย์บัรัิษัทได้ดำเนินการัตรัวจสิอบั

และปัรัับัปัรัุงิสิมรัรัถนะอุปักรัณ์์ไฟ้ฟ้้าและรัะบับัไฟ้ฟ้้าของิบัรัิษัท	

ผลิตภัณฑ์์ของบริษัทที่ส่งเสริมการพัฒนาเพ่่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ�งแวดล้อม

ทรัสต�เพ�่อกิจการ
ร�วมลงทุน 

สำหรับกิจการ SMEs

กองทุน
ชาร�อะห�

เพ�่อสังคม
และสิ�งแวดล�อม

กองทุนส�งเสร�มกิจการ
ที่ได�รับผลประทบ

จากสึนามิ

กองทุนส�งเสร�ม
กิจการที่ประสบป�ญหา

ทางเศรษฐกิจ

กองทุนหุ�น
ธรรมภิบาลไทย

กองทุนหุ�น
พลังงานทดแทน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

(3)	 พัฒนาแอพพลิเค่ชั�นสิำหรัับัการัซีื�อขาย์	และสิับัเปัล้�ย์นหน่วย์ลงิทุนออนไลน์ผู้่านโทรัศัพท์มือถือ	(Mobile	Application)	ทั�งิรัะบับั	

Andriod	 และ	 iOS	 เพื�อเพิ�มช่องิทางิในการัให้บัรัิการัแก่ลูกค่้าให้สิะดวกรัวดเรั็วย์ิ�งิข้�น	 และสินับัสินุนนโย์บัาย์องิค่์กรัในการัลดการัใช้กรัะดาษและ 

ลดการัใช้พลังิงิานเชื�อเพลิงิในการัเดินทางิด้วย์

(4)	 สินับัสินุนการัใช้อุปักรัณ์์สิำนักงิานแบัรันด์ท้�ม้ฉีลากเข้ย์วรัับัรัองิว่าสิินค้่าม้มาตรัฐานเป็ันมิตรัต่อสิิ�งิแวดล้อม	 และฉีลากปัรัะหยั์ด

ไฟ้เบัอรั์	5	เพื�อลดการัใช้พลังิงิานไฟ้ฟ้้าในรัะย์ะย์าว

(5)	 ดูแลให้ม้กำจัดขย์ะอย์่างิเหมะสิมและม้ปัรัะสิิทธิภาพ	โดย์ให้พนักงิานแย์กขย์ะท้�นำไปัรั้ไซีเค่ิลได้ออกจากขย์ะทั�วไปั	

บัรัษิทัไมม่ข้อ้มูลการัปัล่อย์กา๊ซีเรืัอนกรัะจกในปีั	2564	อย์า่งิไรัก็ตาม	บัริัษทัมค้่วามมุง่ิมั�นในการัลดการัปัล่อย์กา๊ซีเรืัอนกรัะจกอย่์างิเป็ัน

รัูปัธรัรัมทั�งิห่วงิโซี่คุ่ณ์ค่่าของิธุรักิจ	 เพื�อให้บัริัษัทม้การัใช้ทรััพย์ากรัอย่์างิคุ้่มค่่าและลดผู้ลกรัะทบัทางิสิิ�งิแวดล้อม	 โดย์ในส่ิวนของิการัเตรั้ย์ม 

ค่วามพรัอ้มในการัจดัทำข้อมูลการัปัลอ่ย์ก๊าซีเรืัอนกรัะจก	บัริัษทัไดจ้ดัสิง่ิพนกังิานเขา้รัับัการัอบัรัมอบัรัมเชงิิปัฏิบิัตักิารั	หลกัสูิตรั	“การัจดัทำรัาย์งิาน

การัปัล่อย์ก๊าซีเรัือนกรัะจก	 เพื�อค่วามย์ั�งิย์ืนของิธุรักิจ”	 รุ่ันท้�	1	(CF102)	 จัดโดย์สิำนักงิานค่ณ์ะกรัรัมการักำกับัหลักทรััพย์์และตลาดหลักทรััพย์์	 

รั่วมกับัองิค่์การับัรัิหารัจัดการัก๊าซีเรัือนกรัะจก	(องิค่์การัมหาชน)	(อบัก.)	ซี้�งิค่าดว่าบัรัิษัทจะทำข้อมูลการัปัล่อย์ก๊าซีเรัือนกรัะจกแล้วเสิรั็จในปัี	2565



Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) 39
MFC Asset Management Public Company Limited

 3.4 การจัดการความยั�งย่นในมิติิสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติิด�านสังคม

ในปั	ี2564	ค่ณ์ะกรัรัมการัไดท้บัทวนนโย์บัาย์การักำกบััดูแลกจิการัโดย์เพิ�มเตมิบัทบัาทหนา้ท้�ในการักำกบััดูแลใหว้ตัถปุัรัะสิงิค่	์นโย์บัาย์	

เปั้าหมาย์	และงิบัปัรัะมาณ์ของิบัรัิษัทสิอดค่ล้องิกับัการัสิรั้างิคุ่ณ์ค่่าให้กิจการั	ลูกค่้า	ผูู้้ถือหุ้น	ผูู้้ม้สิ่วนได้เสิ้ย์	และสิังิค่มโดย์รัวม	โดย์ในสิ่วนของิการั

จัดการัด้านค่วามย์ั�งิย์ืนในมิติสิังิค่มนั�น	 บัริัษัทย้์ดมั�นการัปัรัะกอบัธุรักิจโดย์เค่ารัพสิิทธิมนุษย์ชนตลอดห่วงิโซี่คุ่ณ์ค่่าของิธุรักิจ	 สิ่งิเสิรัิมการัม ้

สิ่วนรั่วมพัฒนาชุมชนและสิังิค่ม	และสิ่งิเสิรัิมการัพัฒนาด้านการัศ้กษา	บัรัิษัทสิรั้างิวัฒนธรัรัมการัปัฏิิบััติงิานโดย์ค่ำน้งิถ้งิค่วามรัับัผู้ิดชอบัต่อสิังิค่ม

ไว้ในทุกกรัะบัวนการัทำงิานของิองิค่์กรั	ตั�งิแต่การักำหนดนโย์บัาย์	กลย์ุทธ์	แผู้นธุรักิจ	และการัปัฏิิบััติงิาน	โดย์มุ่งิหวังิท้�จะสิรั้างิการัเปัล้�ย์นแปัลงิ

ทางิสิังิค่มไปัในทิศทางิท้�ด้ข้�นและม้การัพัฒนาสิอดค่ล้องิกับัเปั้าหมาย์การัพัฒนาท้�ย์ั�งิย์ืนของิองิค่์การัสิหปัรัะชาชาติ

3.4.2 ผลการดำาเนินงานด�านสังคม

ในปัี	2564	บัรัิษัทม้การัดำเนินงิานด้านสิังิค่ม	ดังิน้�

(1)	 การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 •	การัปัฏิิบััติต่อแรังิงิานอย์่างิเปั็นธรัรัม	โดย์บัรัิษัทไม่ม้ข้อพิพาทแรังิงิานท้�สิำค่ัญในรัะย์ะ	3	ปัีท้�ผู้่านมา

	 •	ทบัทวนแนวนโย์บัาย์การักำกับัดแูลกจิการั	โดย์กำหนดปัรัะเด็นสิทิธมินษุย์ชน	กำหนดให้บัรัษิทัพง้ิย์ด้ถือแนวปัฏิบิัติัในการัดำเนิน 

	 		 	 	 	 ธุรักิจด้วย์ค่วามรัะมัดรัะวังิ	โดย์ไม่ละเมิดหรัือสิ่งิเสิรัิมการัละเมิดสิิทธิมนุษย์ชน

	 •	ทบัทวนนโย์บัาย์ต่อต้านการัให้สิินบันและค่อรั์รััปัชั�น	 โดย์ในปีั	2564	 บัริัษัทไม่พบัการัปัฏิิบััติผู้ิดปักติท้�ไม่เปั็นไปัตามนโย์บัาย์ท้� 

	 		 	 	 	 กำหนด	ไม่พบักิจกรัรัมท้�ม้ค่วามเสิ้�ย์งิสิูงิเก้�ย์วกับัการัให้สิินบันและค่อรั์รััปัชั�น

	 •	จัดทำนโย์บัาย์คุ้่มค่รัองิข้อมูลส่ิวนบุัค่ค่ล	(Data	Privacy	Policy)	 เพื�อให้ผูู้้บัริัหารัและพนักงิานย์้ดถือปัฏิิบััติตามแนวทางิและ 

	 		 	 	 	 มาตรัการัในการัเก็บัรัวบัรัวม	การัใช้	และการัเปัิดเผู้ย์ข้อมูลสิ่วนบัุค่ค่ล	รัวมทั�งิบัรัิหารัจัดการัข้อมูลอย์่างิเหมาะสิม	และเปั็นไปั 

	 		 	 	 	 ตามพรัะรัาชบััญญัติคุ่้มค่รัองิข้อมูลสิ่วนบัุค่ค่ล	พ.ศ.	2562
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

(2)	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

	 •	บัรัิษัทบัรัิจาค่เงิินจำนวน	1,000,000	บัาท	ให้แก่สิภากาชาดไทย์	ในการัจัดหาวัค่ซี้นปั้องิกันโรัค่โค่วิด-19	เพื�อเพิ�มโอกาสิในการั 

	 		 	 	 	 เข้าถ้งิวัค่ซี้นของิปัรัะชาชน

	 •	บัรัิษัทบัริัจาค่เงิินจำนวน	700,000	 บัาท	 ให้แก่โรังิพย์าบัาลธรัรัมศาสิตร์ัเฉีลิมพรัะเก้ย์รัติ	 เพื�อจัดซีื�ออุปักรัณ์์การัแพทย์์ต่อสิู ้

	 		 	 	 	 โรัค่โค่วิด-19

	 •	บัรัิษัทจัดหาวัค่ซ้ีนโมเดอร์ันาให้แก่พนักงิานเพื�อให้ม้ภูมิคุ่้มกันโรัค่โค่วิด-19	 ซี้�งิจะช่วย์ลดค่วามเสิ้�ย์งิในการัติดเชื�อและ 

	 		 	 	 	 ลดค่วามรัุนแรังิของิโรัค่	 รัวมทั�งิสินับัสินุนชุดตรัวจเชื�อโค่วิด-19	 ให้แก่พนักงิานกลุ่มเส้ิ�ย์งิ	 เพื�อบัรัรัเทาภารัะค่่าใช้จ่าย์และ 

	 		 	 	 	 ให้พนักงิานสิามารัถตรัวจหาเชื�อเบัื�องิต้นได้ทันท้	ซี้�งิจะช่วย์ลดค่วามเสิ้�ย์งิในการัเผู้ย์แพรั่เชื�อให้แก่ค่นรัอบัข้างิ	ในกรัณ์้ท้�พบัเชื�อ	 

	 		 	 	 	 พนักงิานและบัุค่ค่ลในค่รัอบัค่รััวจะได้รัับัการัสินับัสินุนเวชภัณ์ฑ์์ท้�จำเปั็น

	 •	บัรัิษัทลดภารัะของิกองิทุนและผูู้้ถือหน่วย์ลงิทุนของิกองิทุนท้�ได้รัับัผู้ลกรัะทบัจากสิถานการัณ์์รัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19	 ได้แก่	 

	 		 	 	 	 กองิทุนรัวมอสัิงิหาริัมทรััพย์เ์อ็มเอฟ้ซ้ี	ป่ัาตองิ	เฮอริัเทจ	(M-PAT)	ด้วย์การัย์กเว้นการัเรัย้์กเก็บัค่า่ธรัรัมเนย้์มจัดการักองิทุน	ตั�งิแต่ 

	 		 	 	 	 วันท้�	1	กันย์าย์น	2564	ถ้งิวันท้�	31	สิิงิหาค่ม	2566	เนื�องิจากผู้ลปัรัะกอบัการัของิโรังิแรัมท้�กองิทุนดังิกล่าวเปั็นเจ้าของิทรััพย์์สิิน 

	 		 	 	 	 ได้รัับัผู้ลกรัะทบัจากการัลดจำนวนของินักท่องิเท้�ย์วต่างิปัรัะเทศอย์่างิม้นัย์สิำค่ัญจากมาตรัการักักตัว	 การัจำกัดการัเดินทางิ 

	 		 	 	 	 เข้าปัรัะเทศ	และการัค่วบัคุ่มพื�นท้�ในจังิหวัดภูเก็ต	ในช่วงิท้�ม้การัรัะบัาดของิโรัค่โค่วิด-19
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(3)	 การส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

	 •	การัให้ค่วามรัู้และข้อมูลข่าวสิารัท้�เก้�ย์วข้องิกับัตลาดทุนแก่นักลงิทุนและผูู้้ท้�สินใจผู่้านการัจัดงิานสัิมมนา	 สิื�อสัิงิค่มออนไลน์	 

	 		 	 	 	 โดย์บัรัิษัทได้จัดงิานสิัมมนาให้ค่วามรัู้เทรันด์การัลงิทุนใหม่	ได้แก่	สิัมมนาหัวข้อ	“กัญชา	โอกาสิการัลงิทุนท้�ม้อนาค่ต”	สิัมมนา 

	 		 	 	 	 หัวข้อ	“Metaverse	เทรันด์เติบัโตรัะย์ะย์าวท้�ห้ามพลาด”	สิัมมนาหัวข้อ	“ทิศทางิจ้นหลังิย์ุค่	COVID-19”
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

	4	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ	 
   (Management Discussion and Analysis : MD&A)
   4.1 ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษััท

ผู้ลการัดำเนินงิานโดย์รัวมของิบัรัิษัทในปัี	2564	เมื�อเปัรั้ย์บัเท้ย์บักับัปัีท้�ผู้่านมา	บัรัิษัทม้กำไรัสิุทธิเพิ�มข้�น	โดย์รัาย์ได้รัวมเปัรั้ย์บัเท้ย์บั

กบััปีัท้�ผู้า่นมาเพิ�มข้�นมากกว่าร้ัอย์ละ	66.73		แมว้า่สิภาพเศรัษฐกิจในปัรัะเทศมอั้ตรัาการัขย์าย์ตัวต�ำ	อก้ทั�งิทั�วโลกยั์งิได้รับััผู้ลกรัะทบัจากการัรัะบัาด

ของิโรัค่โค่วิด-19	โดย์รัาย์ได้หลักมาจากการับัรัิหารัจัดการักองิทุนรัวมท้�ม้อย์ู่เดิม	และสิามารัถจัดตั�งิกองิทุนใหม่เพื�อให้ตอบัสินองิต่อค่วามต้องิการั

ของิตลาดโดย์เฉีพาะการัขย์าย์การัลงิทุนในกองิทุนต่างิปัรัะเทศ	 โดย์ในปัี	2564	 ม้การัจัดตั�งิกองิทุนรัวมใหม่จำนวน	21	 กองิทุน	 โดย์เปั็นกองิทุน

ตรัาสิารัทุน	11	 กองิทุน	 กองิทุนตรัาสิารัหน้�	9	 กองิทุน	 และกองิทุนเพื�อลดหย์่อนภาษ้	1	 กองิทุน	 รัวมมูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิ	14,951.40	 ล้านบัาท 

เปัรั้ย์บัเท้ย์บักับัช่วงิเวลาเด้ย์วกันปัีก่อน	ท้�ม้การัจัดตั�งิกองิทุนรัวมใหม่จำนวน	15	กองิทุน	โดย์เปั็นกองิทุนตรัาสิารัทุน	7	กองิทุน	กองิทุนตรัาสิารัหน้�	

5	กองิทุน	และกองิทุนเพื�อลดหย์่อนภาษ้	3	กองิทุน	มูลค่่าทรััพย์์สิินสิุทธิ	5,439	ล้านบัาท	อย์่างิไรัก็ด้ในปัี	2564	บัรัิษัทม้ค่่าใช้จ่าย์ท้�เพิ�มข้�นจาก 

งิวดเด้ย์วกันของิปัีก่อน	 จำนวน	412.28	 ล้านบัาท	 หรืัอรั้อย์ละ	56.35	 เนื�องิจากบัริัษัทปัรัับัขย์าย์ช่องิทางิการัขาย์ผู่้านตัวแทนขาย์เพิ�มข้�นอย์่างิ 

ต่อเนื�องิจากปัี	2563

หน่วย์	:	พันบัาท

รัาย์ได้ค่่าธรัรัมเน้ย์มและบัรัิการั	 	 1,495,009	 884,853	 68.96

กำไรัและผู้ลตอบัแทนจากเค่รัื�องิมือทางิการัเงิิน	 29,710	 29,262	 1.53

รัาย์ได้อื�น	 	 	 946	 954	 (0.80)

                          รวมรายได้ 1,525,665 915,069 66.73

ค่่าใช้จ่าย์ผู้ลปัรัะโย์ชน์พนักงิาน	 	 487,734	 439,555	 10.96

ค่่าธรัรัมเน้ย์มและบัรัิการัจ่าย์	 	 511,717	 160,736	 218.36

ค่่าใช้จ่าย์ดอกเบั้�ย์	 	 5,800	 7,512	 (22.79)

ค่่าใช้จ่าย์อื�น	 	 	 138,735	 123,902	 11.97

   รวมค์่าใชั้จ่าย 1,143,986 731,705 56.35

กำไรัสิุทธิ	 	 	 306,149	 148,103	 106.71

2563 เปลี่ยนแปลง	(%)2564
งบการเงินรวม

บัรัิษัทม้กำไรัสิุทธิสิำหรัับังิวดปัี	2564	 จำนวน	306.15	 ล้านบัาท	 เพิ�มข้�นจากงิวดเด้ย์วกันของิปัีก่อนจำนวน	158.05	 ล้านบัาท	 หรัือ 

รั้อย์ละ	106.71	โดย์ม้รัาย์ได้ค่่าธรัรัมเน้ย์มและบัรัิการั	จำนวน	1,495.01	ล้านบัาท	เพิ�มข้�นจากงิวดเด้ย์วกันของิปัีก่อน	จำนวน	610.16	ล้านบัาท	หรัือ

รั้อย์ละ	68.96



Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) 43
MFC Asset Management Public Company Limited

หน่วย์	:	พันบัาท

สิินทรััพย์์รัวม	 											 1,739,625	 1,467,624	 18.53

หน้�สิินและสิ่วนของิเจ้าของิ	 	 	

					•	 หน้�สิินรัวม	 												419,393	 403,598	 3.91

	 	 •	 สิ่วนของิเจ้าของิรัวม	 									1,320,231		 1,064,026		 24.08

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้้านบาท)     

	 สิินทรััพย์์รัวม	 1,739.62	 1,467.62	 1,328.51	 1,397.33	 1,513.99

	 เงิินสิดและเงิินฝากสิถาบัันการัเงิิน	 229.83	 93.80	 126.07	 76.14	 170.26

	 เงิินลงิทุน	 1,114.87	 997.90	 947.47	 1,061.65	 1,082.24

	 หน้�สิินรัวม	 419.39	 403.60	 225.98	 214.94	 251.76

	 ทุนจดทะเบั้ย์นเรั้ย์กชำรัะแล้ว	 125.62	 125.62	 125.62	 125.62	 125.49

	 มูลค่่าท้�ตรัาไว้ต่อหุ้น	(บัาท)	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00

	 สิ่วนของิผูู้้ถือหุ้น	 1,320.23	 1,064.03	 1,102.53	 1,182.38	 1,262.23

31	ธ.ค.	2563

256125632564ณ	วันท่ี	หรือ	สำาหรับปีสิ �นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

เปลี่ยนแปลง	(%)

25602562

31	ธ.ค.	2564

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทม้สิินทรััพย์์รัวมทั�งิสิิ�น	1,739.63	ล้านบัาท	เพิ�มข้�นจากสิิ�นปัี	2563	จำนวน	272.00	ล้านบัาท	หรัือ 

ค่ิดเปั็นอัตรัารั้อย์ละ	18.53

สิินทรััพย์์รัวม	ปัรัะกอบัด้วย์	รัาย์การัหลักค่ือ	 เงิินลงิทุน	จำนวน	1,114.87	ล้านบัาท	หรัือรั้อย์ละ	64.09	ของิสิินทรััพย์์รัวม	รัาย์การั

เงิินสิดและรัาย์การัเท้ย์บัเท่าเงิินสิด	 จำนวน	229.83	 ล้านบัาท	 หรัือ	 ร้ัอย์ละ	13.21	 ของิสิินทรััพย์์รัวม	 รัาย์ได้ค่่าธรัรัมเน้ย์มและบัรัิการัค่้างิรัับั 

จากธุรักิจจัดการัลงิทุน	จำนวน	167.72	ล้านบัาท	หรัือรั้อย์ละ	9.64	ของิสิินทรััพย์์รัวม	และสิินทรััพย์์สิิทธิการัใช้	79.25	ล้านบัาท	หรัือรั้อย์ละ	4.56	

ของิสิินทรััพย์์รัวม

ณ์	วนัท้�	31	ธนัวาค่ม	2564	บัรัษัิทม้หน้�สินิรัวม	จำนวน	419.39	ล้านบัาท	เพิ�มข้�นจากสิิ�นปีั	2563	จำนวน	15.80	ล้านบัาท	หรัอืร้ัอย์ละ	3.91	

สิำหรัับัสิ่วนของิเจ้าของิ	ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	จำนวน	1,320.23	ล้านบัาท	เพิ�มข้�นจากสิิ�นปัี	2563	จำนวน	256.21	ล้านบัาท	หรัือ

รั้อย์ละ	24.08

 

   4.2 งบการเงินรวมเปรียบเท่ยบย�อนหลัง 5 ปี และอัติราส่วนทางการเงินท่�สำาคัญ

(ก)		สรุปงบการเงินรวมย้อนหลัง	5	ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	เอ็มเอฟซี	จำากัด	(มหาชน)

(ข)		อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

งบกำไรขาดทุนรวม (ล้้านบาท)     

	 รัาย์ได้ค่่าธรัรัมเน้ย์ม	 1,495.01	 884.85	 873.49	 877.77	 843.65

	 รัาย์ได้รัวม	 1,525.67	 915.07	 916.57	 913.94	 908.57

	 ค่่าใช้จ่าย์ในการัดำเนินงิานรัวม	 1,143.99	 731.71	 750.56	 706.25	 720.03

	 กำไรัสิุทธิ	 306.15	 148.10	 130.45	 168.08	 142.68

กำไรสุทธุิต่อัหุ้้น (บาท) 2.44 1.18 1.04 1.34 1.15

เงินป็ันผู้ล้ต่อัหุ้้น (บาท) - 1.10 1.00 1.30 1.40

อัตรัาสิ่วนค่่าใช้จ่าย์ในการัดำเนินงิานต่อรัาย์ได้รัวม	(%)	 74.98	 79.96	 81.89	 77.28	 79.25

อัตรัาผู้ลตอบัแทนต่อสิินทรััพย์์รัวม	(%)	 17.60	 10.09	 9.82	 12.03	 9.42

อัตรัาผู้ลตอบัแทนต่อสิ่วนของิผูู้้ถือหุ้น	(%)	 23.19	 13.92	 11.83	 14.22	 11.30

อัตรัาการัเติบัโตของิสิินทรััพย์์รัวม	(%)	 18.53	 10.47	 (4.93)	 (7.71)	 (4.15)

อัตรัาการัเติบัโตของิสิ่วนของิผูู้้ถือหุ้น	(%)	 24.08	 (3.49)	 (6.75)	 (6.33)	 (5.73)

อัตรัาการัเติบัโตของิรัาย์ได้ค่่าธรัรัมเน้ย์ม	(%)	 68.96	 1.30	 (0.49)	 4.05	 6.33

อัตรัาการัเติบัโตของิรัาย์ได้รัวม	(%)	 66.73	 (0.16)	 0.29	 0.59	 (1.04)

อัตรัาการัเติบัโตของิค่่าใช้จ่าย์การัดำเนินงิาน	(%)	 56.35	 (2.51)	 6.27	 (1.91)	 5.93

อัตรัาการัเติบัโตของิกำไรัสิุทธิ	(%)	 106.71	 13.54	 (22.39)	 17.80	 (23.91)

อัตรัาการัเติบัโตของิกำไรัสิุทธิต่อหุ้น	(%)	 106.78	 13.46	 (22.39)	 16.52	 (25.81)

อัตรัากำไรัสิุทธิต่อรัาย์ได้รัวม	(%)	 20.07	 16.18	 14.23	 18.39	 15.70

มูลค่่าตามบััญช้ต่อหุ้น	(บัาท)	 10.51	 8.47	 8.78	 9.41	 10.14

อัตรัาสิ่วนเงิินปัันผู้ลต่อกำไรัสิุทธิ	(%)	 N/A	 94.24	 95.92	 96.73	 92.72
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ณ	วันท่ี	หรือ	สำาหรับปีสิ �นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม

ณ	วันท่ี	หรือ	สำาหรับปีสิ �นสุดวันท่ี	31	ธันวาคม
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 5	 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น	
 5.1 ข�อม้ลบุคคลอ�างอิงอ่�น ๆ

  • นายทะเบียนห้ล้ักทรัพย์ / Share Registrar 

   บริษััท ศูนย์รับฝากห้ล้ักทรัพย์ (ป็ระเทศไทย) จำกัด 

    ตั�งอัยู่ที� :	93	ถนนรััชดาภิเษก	แขวงิดินแดงิ	เขตดินแดงิ	กรัุงิเทพมหานค่รั	10400

    ห้มายเล้ขโทรศัพท์ :	02-009-9000	 ห้มายเล้ขโทรสาร  :	02-009-9991

    SET Contact center :		02-009-9999		

    เว็บไซต์ :	http://www.set.or.th/tsd		

    อัีเมล้ :	SETContactCenter@set.or.th

  • ผูู้้สอับบัญชัี 

	 	 	 นาย์ปัรัะวิทย์์	วิวรัรัณ์ธนานุตรั์		 ผูู้้สิอบับััญช้ทะเบั้ย์นเลขท้�	4917	หรัือ	

	 	 	 นาย์เทอดทองิ	เทพมังิกรั		 	 ผูู้้สิอบับััญช้ทะเบั้ย์นเลขท้�	3787	หรัือ

	 	 	 นาย์อุดม	ธนูรััตน์พงิศ์	 	 	 ผูู้้สิอบับััญช้ทะเบั้ย์นเลขท้�	8501	หรัือ	

	 	 	 นางิสิาวชุติมา	วงิษ์ศรัาพันธ์ชัย์	 ผูู้้สิอบับััญช้ทะเบั้ย์นเลขท้�	9622	หรัือ

	 	 	 นางิสิาวรัฐาภัทรั	ลิ�มสิกุล		 	 ผูู้้สิอบับััญช้ทะเบั้ย์นเลขท้�	10508

   บริษััท พีวี อัอัดิท จำกัด

    ตั�งอัยู่ที� :	เลขท้�	100/19	ชั�นท้�	14	อาค่ารัว่องิวานิช	บั้	ถนนพรัะรัามเก้า	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 แขวงิห้วย์ขวางิ	เขตห้วย์ขวางิ	กรัุงิเทพมหานค่รั	10310

    ห้มายเล้ขโทรศัพท์ :	02-645	-	0080											 ห้มายเล้ขโทรสาร  :	02-645	-	0020

 5.2 ข�อม้ลสำาคัญอ่�น

-	ไม่ม้	

 5.3 ข�อพิพาททางกฎหมาย

ณ์	วันท้�	31	ธันวาค่ม	2564	บัรัิษัทมิได้ถูกฟ้้องิหรัือม้ค่ด้ค่วามท้�อาจม้ผู้ลกรัะทบัต่อสิินทรััพย์์ของิบัรัิษัทหรัือบัรัิษัทย์่อย์สิูงิกว่ารั้อย์ละ	5	

ของิสิ่วนของิผูู้้ถือหุ้น	หรัือค่ด้ท้�ม้ผู้ลกรัะทบัต่อการัดำเนินธุรักิจของิบัรัิษัทหรัือบัรัิษัทย์่อย์อย์่างิม้นัย์สิำค่ัญ	หรัือค่ด้ท้�มิได้เกิดจากการัปัรัะกอบัธุรักิจ

โดย์ปักติของิบัรัิษัทหรัือบัรัิษัทย์่อย์

 5.4 ติลาดรอง

หุ้นสิามัญของิบัรัิษัทจดทะเบั้ย์นในตลาดหลักทรััพย์์แห่งิปัรัะเทศไทย์	โดย์ใช้ชื�อย์่อว่า	“MFC”
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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�
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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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Risk Management Committee

ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Dept.

คณะจัดการ
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คณะกรรมการนโยบายการลงทุน
Investment Policy Committee

รองกรรมการผู�จัดการ/
ประธานเจ�าหน�าที่การลงทุน
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ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท
Company Secretary Dept.

ฝ�ายกฎหมาย
Legal Services Dept.

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

ฝ�ายวางแผนกลยุทธ�
Strategic Planning Dept.
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Human Resource & General Admin. Dept.
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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
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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



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)70
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



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)72
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

• 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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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

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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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

(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
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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 
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อันดับ
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รายช่�อคณะกรรมการ

รายช่�อคณะกรรมการ
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หมายเหตุุ :

 (1) นายบิน วีริิงกา ลัาออกจากตำแหุ้น่งเมีื�อวันที� 21 ธันวาคมี 2564
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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
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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
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(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
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รายงานความูรับผู้ิดูชุอบข้องคณะกรรมูการต่่อรายงานทางการเงิน
คณ์ะกริริมีการิเป็นผู้้�ริับผู้ิด้ชอบต่องบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะบริิษััทข้องบริิษััท แลัะบริิษััทย่อย ริวมีถืึงข้�อมี้ลัทางการิเงิน 

ที�ปริากฏิในริายงานปริะจำปี งบการิเงินริวมีข้องบริิษััทแลัะบริิษััทย่อยสิำหุ้ริับปีสิิ�นสิ้ด้วันที� 31 ธันวาคมี 2564 จัด้ทำข้ึ�นตามีมีาตริฐานการิบัญ่ชี 

ที�ริับริองทั�วไป ซึึ่�งได้�ใช�นโยบายบัญ่ชีที�เหุ้มีาะสิมีแลัะถืือปฏิิบัติอย่างสิมี�ำเสิมีอ ปริะกอบกับมีีการิใช�ด้้ลัพินิจอย่างริะมัีด้ริะวังแลัะปริะมีาณ์การิที�มีี

เหุ้ตผู้้ลัในการิจดั้ทำ ริวมีทั�งมีกีาริเปดิ้เผู้ยข้�อมีล้ัที�สิำคญั่อยา่งเพียงพอในหุ้มีายเหุ้ตป้ริะกอบงบการิเงนิ งบการิเงนิด้งักลัา่วได้�ผู้า่นการิตริวจสิอบแลัะ

ใหุ้�ความีเหุ้็นชอบอย่างไมี่มีีเงื�อนไข้จากผู้้�สิอบบัญ่ชีริับอน้ญ่าตที�เป็นอิสิริะ ด้ังนั�น จึงสิะท�อนฐานะการิเงินแลัะผู้ลัการิด้ำเนินงานข้องบริิษััทที�เป็นจริิง 

โปริ่งใสิ แลัะสิมีเหุ้ต้สิมีผู้ลั เพื�อใหุ้�เป็นปริะโยชน์ต่อผู้้�ถืือหุ้้�นแลัะนักลังท้นทั�วไป

คณ์ะกริริมีการิได้�จดั้ใหุ้�มีีริะบบควบคม้ีภายในที�เหุ้มีาะสิมี เพยีงพอ แลัะมีปีริะสิทิธผิู้ลั  เพื�อใหุ้�มีั�นใจได้�อยา่งมีเีหุ้ตผู้้ลัวา่ข้�อมีล้ัในริายงาน

ทางการิเงินมีีความีถื้กต�อง คริบถื�วน แลัะเพียงพอสิำหุ้ริับการิด้้แลัริักษัาทริัพย์สิิน ตลัอด้จนป้องกันไมี่ใหุ้�เกิด้การิท้จริิตหุ้ริือการิด้ำเนินการิที�ผู้ิด้ปกติ

อย่างมีีนัยสิำคัญ่

คณ์ะกริริมีการิได้�แต่งตั�งคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบซึึ่�งปริะกอบด้�วยกริริมีการิอิสิริะ เพื�อทำหุ้น�าที�สิอบทานนโยบายการิบัญ่ชีแลัะ 

ความีถื้กต�อง คริบถื�วนข้องริายงานทางการิเงิน สิอบทานริะบบการิควบค้มีภายใน แลัะการิตริวจสิอบภายใน โด้ยความีเหุ้็นข้องคณ์ะกริริมีการิ 

ตริวจสิอบปริากฏิในริายงานข้องคณ์ะกริริมีการิตริวจสิอบซึ่ึ�งแสิด้งไว�ในริายงานปริะจำปีฉบับนี�แลั�ว

งบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะบริิษััท ได้�ริับการิตริวจสิอบโด้ยผู้้�สิอบบัญ่ชีริับอน้ญ่าตข้องสิำนักงาน บริิษััท พีวี ออด้ิท จำกัด้  

ในการิตริวจสิอบนั�น คณ์ะกริริมีการิได้�ใหุ้�ความีร่ิวมีมืีอโด้ยการิสินับสินน้ข้�อมีล้ัแลัะเอกสิาริต่าง ๆ  เพื�อใหุ้�ผู้้�สิอบบัญ่ชีสิามีาริถืออกริายงานข้องผู้้�สิอบ

บัญ่ชีได้�ตามีมีาตริฐานการิสิอบบัญ่ชี ซึ่ึ�งแสิด้งไว�ในริายงานปริะจำปีฉบับนี�แลั�ว

คณ์ะกริริมีการิมีีความีเห็ุ้นว่าริะบบควบค้มีภายในข้องบริิษััท โด้ยริวมีอย้่ในริะดั้บที�น่าพอใจ แลัะสิามีาริถืสิริ�างความีเชื�อมีั�นอย่างมีี

เหุ้ต้ผู้ลัว่า งบการิเงินเฉพาะบริิษััทแลัะงบการิเงินริวมีปริะจำปี สิิ�นสิ้ด้วันที� 31 ธันวาคมี 2564 มีีความีน่าเชื�อถืือ โด้ยถืือปฏิิบัติตามีมีาตริฐาน 

การิบัญ่ชีที�ริับริองโด้ยทั�วไป แลัะได้�เปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัอย่างเพียงพอ

งบการเงิน
ส่วนที่ 3 : 

(น้ายธิน้โชตุิ รัุ่งสิทธิิวัฒน้์)

กริริมีการิผู้้�จัด้การิ

(ดรั. ณรังค์ชัย อัครัเศรัณ่)

ปริะธานกริริมีการิ
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ความเหุ้็น	

ข้�าพเจ�าได้�ตริวจสิอบงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิข้องบริิษััทหุ้ลัักทริัพย์จัด้การิกองท้น เอ็มีเอฟซึ่ี จำกัด้ (มีหุ้าชน) แลัะบริิษััทย่อย 

(“กลั้่มีบริิษััท”) แลัะข้องเฉพาะบริิษััทหุ้ลัักทรัิพย์จัด้การิกองท้น เอ็มีเอฟซึ่ี จำกัด้ (มีหุ้าชน) (“บริิษััท”) ซึึ่�งปริะกอบด้�วยงบแสิด้งฐานะ 

การิเงินริวมีแลัะงบแสิด้งฐานะการิเงินเฉพาะกิจการิ ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 งบกำไริข้าด้ท้นเบ็ด้เสิริ็จริวมีแลัะงบกำไริข้าด้ท้นเบ็ด้เสิริ็จเฉพาะ

กิจการิ งบแสิด้งการิเปลัี�ยนแปลังส่ิวนข้องเจ�าข้องริวมีแลัะงบแสิด้งการิเปลีั�ยนแปลังส่ิวนข้องเจ�าข้องเฉพาะกิจการิ แลัะงบกริะแสิเงินสิด้ริวมีแลัะ 

งบกริะแสิเงินสิด้เฉพาะกิจการิสิำหุ้ริับปีสิิ�นสิ้ด้วันเด้ียวกันแลัะหุ้มีายเหุ้ต้ปริะกอบงบการิเงิน ริวมีถืึงสิริ้ปนโยบายการิบัญ่ชีที�สิำคัญ่ 

ข้�าพเจ�าเหุ้็นว่า งบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิข้�างต�นนี�แสิด้งฐานะการิเงินริวมีแลัะฐานะการิเงินเฉพาะกิจการิข้องบริิษััทหุ้ลัักทรัิพย์

จัด้การิกองท้น เอ็มีเอฟซึ่ี จำกัด้ (มีหุ้าชน) แลัะบริิษััทย่อย แลัะข้องเฉพาะบริิษััทหุ้ลัักทริัพย์จัด้การิกองท้น เอ็มีเอฟซึ่ี จำกัด้ (มีหุ้าชน)  

ณ์ วันที� 31 ธันวาคมี 2564 แลัะผู้ลัการิด้ำเนินงานริวมีแลัะผู้ลัการิด้ำเนินงานเฉพาะกิจการิ แลัะกริะแสิเงินสิด้ริวมีแลัะกริะแสิเงินสิด้เฉพาะกิจการิ

สิำหุ้ริับปีสิิ�นสิ้ด้วันเด้ียวกันโด้ยถื้กต�องตามีที�ควริในสิาริะสิำคัญ่ตามีมีาตริฐานการิริายงานทางการิเงิน

เกณฑ์์ในการแส่ดูงความเหุ้็น 

ข้�าพเจ�าได้�ปฏิบิตังิานตริวจสิอบตามีมีาตริฐานการิสิอบบญั่ช ีความีริบัผู้ดิ้ชอบข้องข้�าพเจ�าได้�กลัา่วไว�ในวริริคความีริบัผู้ดิ้ชอบข้องผู้้�สิอบบญั่ชตีอ่การิ

ตริวจสิอบงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิในริายงานข้องข้�าพเจ�า ข้�าพเจ�ามีีความีเป็นอิสิริะจากกลั้่มีบริิษััทแลัะบริิษััท 

ตามีข้�อกำหุ้นด้จริริยาบริริณ์ข้องผู้้�ปริะกอบวิชาชีพบัญ่ชีที�กำหุ้นด้โด้ยสิภาวิชาชีพบัญ่ชี ในส่ิวนที�เกี�ยวข้�องกับการิตริวจสิอบงบการิเงินริวมีแลัะ 

งบการิเงนิเฉพาะกจิการิ แลัะข้�าพเจ�าได้�ปฏิบิตัติามีความีริบัผู้ดิ้ชอบด้�านจริริยาบริริณ์อื�น ๆ  ซึ่ึ�งเปน็ไปตามีข้�อกำหุ้นด้เหุ้ลัา่นี� ข้�าพเจ�าเชื�อวา่หุ้ลักัฐาน

การิสิอบบัญ่ชีที�ข้�าพเจ�าได้�ริับเพียงพอแลัะเหุ้มีาะสิมีเพื�อใช�เป็นเกณ์ฑ์์ในการิแสิด้งความีเหุ้็นข้องข้�าพเจ�า

เร่�องส่ำาคัญในการติรวจส่อบ 

เริื�องสิำคัญ่ในการิตริวจสิอบคือเรืิ�องต่าง ๆ ที� มีีนัยสิำคัญ่ที� ส้ิด้ตามีด้้ลัยพินิจเยี�ยงผู้้�ปริะกอบวิชาชีพข้องข้�าพเจ�าในการิตริวจสิอบ 

งบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิสิำหุ้ริับงวด้ปัจจ้บัน ข้�าพเจ�าได้�นำเริื�องเหุ้ลั่านี�มีาพิจาริณ์าในบริิบทข้องการิตริวจสิอบงบการิเงินริวมีแลัะ

งบการิเงินเฉพาะกิจการิโด้ยริวมีแลัะในการิแสิด้งความีเหุ้็นข้องข้�าพเจ�า ทั�งนี� ข้�าพเจ�าไมี่ได้�แสิด้งความีเหุ้็นแยกต่างหุ้ากสิำหุ้ริับเริื�องเหุ้ลั่านี�

การรับรู�รายไดู�

ตามีที�กลั่าวในหุ้มีายเหุ้ต้ปริะกอบงบการิเงินข้�อ 3.2 นโยบายการิบัญ่ชีข้องการิริับริ้�ริายได้� แลัะข้�อ 5.13 ริายได้�ค่าธริริมีเนียมีแลัะบริิการิ บริิษััทมีีริาย

ได้�คา่ธริริมีเนียมีการิจัด้การิ แลัะค่าธริริมีเนียมีนายทะเบียน ซึึ่�งมีจีำนวนเงินที�มีนัียสิำคัญ่ต่องบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิสิำหุ้รัิบปีสิิ�น

สิ้ด้วันที� 31 ธันวาคมี 2564 โด้ยคำนวณ์จากอัตริาริ�อยลัะข้องมี้ลัค่าสิินทรัิพย์สิ้ทธิข้องแต่ลัะกองท้นที�อย้่ภายใต�การิจัด้การิข้องบริิษััท 

ตามีเงื�อนไข้ในแต่ลัะสิัญ่ญ่าการิบริิหุ้าริจัด้การิกองท้น ซึึ่�งมี้ลัค่าสิินทรัิพย์สิ้ทธิข้องกองท้นมีีการิปริะมีวลัผู้ลัข้�อมี้ลัธ้ริกริริมีที�เกิด้ข้ึ�นในกองท้นเป็น 

ริายวันด้�วยริะบบคอมีพิวเตอริ์ข้องกองท้นที�มีีความีซึ่ับซึ่�อนแลัะปริิมีาณ์ริายการิจำนวนมีาก ซึ่ึ�งอาจมีีความีเสิี�ยงเกี�ยวกับการิคำนวณ์มี้ลัค่าสิินทริัพย์

สิ้ทธิข้องกองท้นใหุ้�ถื้กต�อง แลัะอัตริาริ�อยลัะในการิคำนวณ์ค่าธริริมีเนียมีในริะบบอาจไมี่ตริงกับแต่ลัะสิัญ่ญ่า ทำใหุ้�บริิษััทอาจมีีความีเสิี�ยงจากการิ

ริับริ้�ริายได้�ที�ไมี่ถื้กต�องแลัะไมี่เป็นไปตามีเงื�อนไข้ในแต่ลัะสิัญ่ญ่า 

รายงานข้องผูู้้สอบบัญชุ่รับอนุญาต่
เส่นอ		 ผูู้�ถืือหุ้้�นของบริษััที่หุ้ลักที่รัพย์จัดูการกองที่้น	เอ็มเอฟซี่	จำากัดู	(มหุ้าช้น)	
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ข้�าพเจ�าได้�ทำความีเข้�าใจแลัะปริะเมีินการิออกแบบแลัะการินำไปปฏิิบัติข้องการิควบค้มีหุ้ลัักริวมีถืึงการิทด้สิอบริะบบการิควบค้มีทั�วไปแลัะการิ

ควบค้มีริะบบงานข้องเทคโนโลัยีสิาริสินเทศที�บริิษััทใช�ในการินำเข้�าข้�อมี้ลั การิริวบริวมีข้�อมี้ลั การิโอนถื่ายข้�อมี้ลัริะหุ้ว่างโปริแกริมี แลัะปริะมีวลัผู้ลั

ข้�อมีล้ัข้องมีล้ัค่าสินิทรัิพย์สิท้ธิข้องแต่ลัะกองทน้เกี�ยวกับการิบันทึกบัญ่ชีริายได้�คา่ธริริมีเนียมีการิจัด้การิ แลัะค่าธริริมีเนียมีนายทะเบียน แลัะการิรัิบ

ชำริะเงิน แลัะข้�าพเจ�าได้�ปฏิิบัติงานทด้สิอบความีมีีปริะสิิทธิผู้ลัข้องการิควบค้มีหุ้ลัักที�ปฏิิบัติด้�วยมีือที�เกี�ยวกับการิบันทึกบัญ่ชีริายได้� 

ด้งักล่ัาว แลัะการิรัิบชำริะเงิน โด้ยการิตริวจสิอบความีถืก้ต�องข้องบัญ่ชรีิายได้�วา่ตริงกับริายงานม้ีลัค่าสินิทรัิพยส์ิท้ธิข้องกองทน้จากริะบบเทคโนโลัยี

สิาริสินเทศ แลัะการิอน้มัีติอัตริาค่าธริริมีเนียมีที�ใช�ในการิคำนวณ์ริายได้� นอกจากนี�ข้�าพเจ�าได้�มีีการิตริวจสิอบเอกสิาริที�พิสิ้จน์ความีมีีอย่้จริิงแลัะ

ความีถื้กต�องข้องริายงานการิจัด้ตั�งกองท้นแลัะริายชื�อกองท้นที�อย้่ภายใต�การิจัด้การิข้องบริิษััท สิ้่มีทด้สิอบการิคำนวณ์ริายได้�ตามีอัตริาริ�อยลัะข้อง

มี้ลัค่าสิินทรัิพย์สิ้ทธิข้องกองท้นในเงื�อนไข้ข้องสิัญ่ญ่า แลัะสิ้่มีตริวจสิอบกับใบกำกับภาษัีหุ้ริือใบเสิร็ิจรัิบเงิน เพื�อตริวจสิอบความีถื้กต�องข้อง 

การิบันทึกบัญ่ชีริายได้�

ข�อมูลอื�น

ผู้้�บริิหุ้าริเป็นผู้้�ริับผู้ิด้ชอบต่อข้�อมี้ลัอื�น ข้�อมี้ลัอื�นปริะกอบด้�วย ข้�อมี้ลัซึ่ึ�งริวมีอย้่ในริายงานปริะจำปี แต่ไมี่ริวมีถึืงงบการิเงินริวมีแลัะ 

งบการิเงินเฉพาะกิจการิแลัะริายงานข้องผู้้�สิอบบัญ่ชีที�อย้่ในริายงานปริะจำปีนั�น ข้�าพเจ�าคาด้ว่าข้�าพเจ�าจะได้�รัิบริายงานปริะจำปีภายหุ้ลัังวันที�ใน

ริายงานข้องผู้้�สิอบบัญ่ชี

ความีเห็ุ้นข้องข้�าพเจ�าต่องบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิไมี่คริอบคลั้มีถืึงข้�อมี้ลัอื�นแลัะข้�าพเจ�าไมี่ได้�ใหุ้�ความีเชื�อมัี�นต่อ 

ข้�อมี้ลัอื�น

ความีริับผู้ิด้ชอบข้องข้�าพเจ�าที�เกี�ยวเนื�องกับการิตริวจสิอบงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิคือ การิอ่านแลัะพิจาริณ์าว่าข้�อมี้ลัอื�นมีีความี

ข้ัด้แย�งที�มีีสิาริะสิำคัญ่กับงบการิเงินหุ้รืิอกับความีร้ิ�ที�ได้�ริับจากการิตริวจสิอบข้องข้�าพเจ�า หุ้ริือปริากฏิว่าข้�อมี้ลัอื�นมีีการิแสิด้งข้�อมี้ลัที� 

ข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิงอันเป็นสิาริะสิำคัญ่หุ้ริือไมี่ 

เมีื�อข้�าพเจ�าได้�อ่านริายงานปริะจำป ีหุ้ากข้�าพเจ�าสิริป้ได้�วา่มีกีาริแสิด้งข้�อมีล้ัที�ข้ดั้ตอ่ข้�อเทจ็จริงิอนัเปน็สิาริะสิำคญั่ ข้�าพเจ�าต�องสิื�อสิาริเริื�องด้งักลัา่ว

กับผู้้�มีีหุ้น�าที�ในการิกำกับด้้แลัเพื�อใหุ้�ผู้้�มีีหุ้น�าที�ในการิกำกับด้้แลัด้ำเนินการิแก�ไข้ข้�อมี้ลัที�แสิด้งข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิง

ความรบัผู้ดิูช้อบของผูู้�บริหุ้ารและผูู้�ม่หุ้น�าท่ี่�ในการกำากับดูแูลต่ิองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้้�บริิหุ้าริมีีหุ้น�าที� ริับผู้ิด้ชอบในการิจัด้ทำแลัะนำเสินองบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิเหุ้ลั่านี� โด้ยถื้กต�องตามีที�ควริ 

ตามีมีาตริฐานการิริายงานทางการิเงิน แลัะริับผู้ิด้ชอบเกี�ยวกับการิควบค้มีภายในที�ผู้้�บริิหุ้าริพิจาริณ์าว่าจำเป็นเพื�อใหุ้�สิามีาริถืจัด้ทำงบการิเงินริวมี

แลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิที�ปริาศจากการิแสิด้งข้�อมี้ลัที�ข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิงอันเป็นสิาริะสิำคัญ่ไมี่ว่าจะเกิด้จากการิท้จริิตหุ้ริือข้�อผู้ิด้พลัาด้

ในการิจัด้ทำงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิ ผู้้�บริิหุ้าริรัิบผู้ิด้ชอบในการิปริะเมีินความีสิามีาริถืข้องกล่้ัมีบริิษััทแลัะบริิษััท 

ในการิด้ำเนินงานต่อเนื�อง การิเปิด้เผู้ยเริื�องที�เกี�ยวกับการิด้ำเนินงานต่อเนื�อง (ตามีความีเหุ้มีาะสิมี) แลัะการิใช�เกณ์ฑ์์การิบัญ่ชีสิำหุ้ริับ 

การิด้ำเนินงานต่อเนื�องเว�นแต่ผู้้�บริิหุ้าริมีีความีตั�งใจที�จะเลัิกกลั้่มีบริิษััทแลัะบริิษััทหุ้ริือหุ้ย้ด้ด้ำเนินงานหุ้ริือไมี่สิามีาริถืด้ำเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้� 

ผู้้�มีีหุ้น�าที�ในการิกำกับด้้แลัมีีหุ้น�าที�ในการิกำกับด้้แลักริะบวนการิในการิจัด้ทำริายงานทางการิเงินข้องกลั้่มีบริิษััทแลัะบริิษััท
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ความรับผู้ิดูช้อบของผูู้�ส่อบบัญช้่ติ่อการติรวจส่อบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	

การิตริวจสิอบข้องข้�าพเจ�ามีวีตัถืป้ริะสิงคเ์พื�อใหุ้�ได้�ความีเชื�อมีั�นอยา่งสิมีเหุ้ตส้ิมีผู้ลัวา่งบการิเงนิริวมีแลัะงบการิเงนิเฉพาะกจิการิ โด้ยริวมีปริาศจาก

การิแสิด้งข้�อมี้ลัที�ข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิงอันเป็นสิาริะสิำคัญ่หุ้รืิอไม่ี ไม่ีว่าจะเกิด้จากการิท้จริิตหุ้รืิอข้�อผู้ิด้พลัาด้ แลัะเสินอริายงานข้องผู้้�สิอบบัญ่ชี 

ซึ่ึ�งริวมีความีเหุ้็นข้องข้�าพเจ�าอย้่ด้�วย ความีเชื�อมีั�นอย่างสิมีเหุ้ต้สิมีผู้ลัคือความีเชื�อมีั�นในริะด้ับสิ้งแต่ไมี่ได้�เป็นการิริับปริะกันว่าการิปฏิิบัติงาน  

ตริวจสิอบตามีมีาตริฐานการิสิอบบัญ่ชีจะสิามีาริถืตริวจพบข้�อมี้ลัที�ข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิงอันเป็นสิาริะสิำคัญ่ที�มีีอย้่ได้�เสิมีอไป ข้�อมี้ลัที�ข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิง

อาจเกิด้จากการิท้จริิตหุ้รืิอข้�อผู้ิด้พลัาด้แลัะถืือว่ามีีสิาริะสิำคัญ่เมีื�อคาด้การิณ์์ได้�อย่างสิมีเหุ้ต้สิมีผู้ลัว่าริายการิที�ข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิงแต่ลัะริายการิหุ้รืิอ

ท้กริายการิริวมีกันจะมีีผู้ลัต่อการิตัด้สิินใจทางเศริษัฐกิจข้องผู้้�ใช�งบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิจากการิใช�งบการิเงินเหุ้ลั่านี�

ในการิตริวจสิอบข้องข้�าพเจ�าตามีมีาตริฐานการิสิอบบัญ่ชี ข้�าพเจ�าได้�ใช�ด้้ลัยพินิจแลัะการิสิังเกตแลัะสิงสิัยเยี�ยงผู้้�ปริะกอบวิชาชีพ 

ตลัอด้การิตริวจสิอบ การิปฏิิบัติงานข้องข้�าพเจ�าริวมีถืึง 

• ริะบแ้ลัะปริะเมิีนความีเสิี�ยงจากการิแสิด้งข้�อม้ีลัที�ข้ดั้ตอ่ข้�อเท็จจริงิอันเป็นสิาริะสิำคัญ่ในงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิ ไม่ีวา่จะเกิด้ 

 จากการิท้จริิตหุ้ริือข้�อผู้ิด้พลัาด้ ออกแบบแลัะปฏิิบัติงานตามีวิธีการิตริวจสิอบเพื�อตอบสินองต่อความีเสิี�ยงเหุ้ลั่านั�น แลัะได้�หุ้ลัักฐาน 

 การิสิอบบัญ่ชีที�เพียงพอแลัะเหุ้มีาะสิมีเพื�อเป็นเกณ์ฑ์์ในการิแสิด้งความีเห็ุ้นข้องข้�าพเจ�า ความีเสิี�ยงที�ไม่ีพบข้�อมี้ลัที�ข้ัด้ต่อข้�อเท็จจริิงอันเป็น 

 สิาริะสิำคญั่ซึ่ึ�งเป็นผู้ลัมีาจากการิทจ้ริิตจะสิง้กว่าความีเสิี�ยงที�เกดิ้จากข้�อผู้ดิ้พลัาด้ เนื�องจากการิท้จริติอาจเกี�ยวกบัการิสิมีริ้�ร่ิวมีคิด้ การิปลัอมีแปลัง  

 เอกสิาริหุ้ลัักฐาน การิตั�งใจลัะเว�นการิแสิด้งข้�อมี้ลั การิแสิด้งข้�อมี้ลัที�ไมี่ตริงตามีข้�อเท็จจริิงหุ้ริือการิแทริกแซึ่งการิควบค้มีภายใน 

• ทำความีเข้�าใจในริะบบการิควบค้มีภายในที�เกี�ยวข้�องกับการิตริวจสิอบ เพื�อออกแบบวิธีการิตริวจสิอบที�เหุ้มีาะสิมีกับสิถืานการิณ์์ แต่ไมี่ใช่ 

 เพื�อวัตถื้ปริะสิงค์ในการิแสิด้งความีเหุ้็นต่อความีมีีปริะสิิทธิผู้ลัข้องการิควบค้มีภายในข้องกลั้่มีบริิษััทแลัะบริิษััท 

• ปริะเมิีนความีเหุ้มีาะสิมีข้องนโยบายการิบัญ่ชีที�ผู้้�บริิหุ้าริใช�แลัะความีสิมีเหุ้ต้สิมีผู้ลัข้องปริะมีาณ์การิทางบัญ่ชีแลัะการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัที�เกี�ยวข้�อง 

 ซึ่ึ�งจัด้ทำข้ึ�นโด้ยผู้้�บริิหุ้าริ

• สิริ้ปเกี�ยวกับความีเหุ้มีาะสิมีข้องการิใช�เกณ์ฑ์์การิบัญ่ชีสิำหุ้ริับการิด้ำเนินงานต่อเนื�องข้องผู้้�บริิหุ้าริแลัะจากหุ้ลัักฐานการิสิอบบัญ่ชีที�ได้�ริับ  

 สิริป้วา่มีคีวามีไมีแ่นน่อนที�มีีสิาริะสิำคญั่ที�เกี�ยวกบัเหุ้ตก้าริณ์ห์ุ้ริอืสิถืานการิณ์ท์ี�อาจเปน็เหุ้ตใ้หุ้�เกดิ้ข้�อสิงสิยัอยา่งมีนียัสิำคญั่ตอ่ความีสิามีาริถืข้อง 

 กลั้ม่ีบริษิัทัแลัะบริษัิัทในการิด้ำเนนิงานตอ่เนื�องหุ้ริอืไมี ่ถื�าข้�าพเจ�าได้�ข้�อสิริป้วา่มีคีวามีไมีแ่นน่อนที�มีสีิาริะสิำคญั่ ข้�าพเจ�าต�องกลัา่วไว�ในริายงาน 

 ข้องผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องข้�าพเจ�า โด้ยใหุ้�ข้�อสิังเกตถืึงการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัในงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิที�เกี�ยวข้�อง หุ้ริือถื�าการิเปิด้เผู้ย 

 ด้ังกลั่าวไมี่เพียงพอ ความีเหุ้็นข้องข้�าพเจ�าจะเปลัี�ยนแปลังไป ข้�อสิริ้ปข้องข้�าพเจ�าข้ึ�นอย้่กับหุ้ลัักฐานการิสิอบบัญ่ชีที�ได้�ริับจนถืึงวันที�ในริายงาน 

 ข้องผู้้�สิอบบัญ่ชีข้องข้�าพเจ�า อย่างไริก็ตามี เหุ้ต้การิณ์์หุ้ริือสิถืานการิณ์์ในอนาคตอาจเป็นเหุ้ต้ใหุ้�กล่้ัมีบริิษััทแลัะบริิษััทต�องหุ้ย้ด้การิด้ำเนินงาน 

 ต่อเนื�อง

• ปริะเมีินการินำเสินอโคริงสิริ�างแลัะเนื�อหุ้าข้องงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิโด้ยริวมี ริวมีถืึงการิเปิด้เผู้ยข้�อมี้ลัว่างบการิเงินริวมี 

 แลัะงบการิเงินเฉพาะกิจการิแสิด้งริายการิแลัะเหุ้ต้การิณ์์ในริ้ปแบบที�ทำใหุ้�มีีการินำเสินอข้�อมี้ลัโด้ยถื้กต�องตามีที�ควริหุ้ริือไมี่

• ได้�ริบัหุ้ลักัฐานการิสิอบบญั่ชทีี�เหุ้มีาะสิมีอยา่งเพยีงพอเกี�ยวกบัข้�อมีล้ัทางการิเงนิข้องกจิการิภายในกลั้ม่ีหุ้ริอืกจิกริริมีทางธร้ิกจิภายในกลั้ม่ีบริษิัทั 

 เพื�อแสิด้งความีเห็ุ้นต่องบการิเงินริวมี ข้�าพเจ�ารัิบผิู้ด้ชอบต่อการิกำหุ้นด้แนวทาง การิควบค้มีด้้แลั แลัะการิปฏิิบัติงานตริวจสิอบกลั้่มีบริิษััท  

 ข้�าพเจ�าเป็นผู้้�ริับผู้ิด้ชอบแต่เพียงผู้้�เด้ียวต่อความีเหุ้็นข้องข้�าพเจ�า 

ข้�าพเจ�าได้�สิื�อสิาริกับผู้้�มีหีุ้น�าที�ในการิกำกับด้แ้ลัในเรืิ�องต่างๆ ที�สิำคัญ่ ซึึ่�งริวมีถึืงข้อบเข้ตแลัะช่วงเวลัาข้องการิตริวจสิอบตามีที�ได้�วางแผู้นไว� ปริะเด็้น

ที�มีีนัยสิำคัญ่ที�พบจากการิตริวจสิอบริวมีถืึงข้�อบกพริ่องที�มีีนัยสิำคัญ่ในริะบบการิควบค้มีภายในหุ้ากข้�าพเจ�าได้�พบในริะหุ้ว่างการิตริวจสิอบข้อง

ข้�าพเจ�า 
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ข้�าพเจ�าได้�ใหุ้�คำริับริองแก่ผู้้�มีีหุ้น�าที�ในการิกำกับด้้แลัว่าข้�าพเจ�าได้�ปฏิิบัติตามีข้�อกำหุ้นด้จริริยาบริริณ์ที�เกี�ยวข้�องกับความีเป็นอิสิริะแลัะได้�สืิ�อสิาริ 

กับผู้้�มีีหุ้น�าที�ในการิกำกับด้้แลัเกี�ยวกับความีสิัมีพันธ์ทั�งหุ้มีด้ตลัอด้จนเริื�องอื�นซึ่ึ�งข้�าพเจ�าเชื�อว่ามีีเหุ้ต้ผู้ลัที�บ้คคลัภายนอกอาจพิจาริณ์าว่ากริะทบ 

ต่อความีเป็นอิสิริะข้องข้�าพเจ�าแลัะมีาตริการิที�ข้�าพเจ�าใช�เพื�อป้องกันไมี่ใหุ้�ข้�าพเจ�าข้าด้ความีเป็นอิสิริะ 

จากเริื�องที�สิื�อสิาริกับผู้้�มีีหุ้น�าที�ในการิกำกับด้้แลั ข้�าพเจ�าได้�พิจาริณ์าเริื�องต่าง ๆ ที�มีีนัยสิำคัญ่ที�สิ้ด้ในการิตริวจสิอบงบการิเงินริวมีแลัะงบการิเงิน

เฉพาะกิจการิในงวด้ปัจจ้บันแลัะกำหุ้นด้เป็นเริื�องสิำคัญ่ในการิตริวจสิอบ ข้�าพเจ�าได้�อธิบายเรืิ�องเหุ้ล่ัานี�ในริายงานข้องผู้้�สิอบบัญ่ชีเว�นแต่กฎหุ้มีาย

หุ้ริือข้�อบังคับไมี่ใหุ้�เปิด้เผู้ยต่อสิาธาริณ์ะเกี�ยวกับเริื�องด้ังกลั่าว หุ้ริือในสิถืานการิณ์์ที�ยากที�จะเกิด้ข้ึ�น ข้�าพเจ�าพิจาริณ์าว่าไมี่ควริสิื�อสิาริเริื�องด้ังกลั่าว

ในริายงานข้องข้�าพเจ�าเพริาะการิกริะทำด้ังกลั่าวสิามีาริถืคาด้การิณ์์ได้�อย่างสิมีเหุ้ต้สิมีผู้ลัว่าจะมีีผู้ลักริะทบในทางลับมีากกว่าผู้ลัปริะโยชน์ต่อ 

สิ่วนได้�เสิียสิาธาริณ์ะจากการิสิื�อสิาริด้ังกลั่าว

(นางสิาวริฐาภัทริ ลัิ�มีสิก้ลั) 

ผู้้�สิอบบัญ่ชีริับอน้ญ่าต เลัข้ทะเบียน 10508

บริิษััท พีวี ออด้ิท จำกัด้

กริ้งเทพฯ 17 ก้มีภาพันธ์ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)104
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี�ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

เจ
้าข

อง

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
64

บร
ิษัท

หล
ักท

รัพ
ย์จ

ัดก
าร

กอ
งท

ุน 
เอ

็มเ
อฟ

ซี 
จำา

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย



Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) 105
MFC Asset Management Public Company Limited

งบ
แส

ดง
กา

รเ
ปล

ี�ยน
แป

ลง
ส่ว

นข
อง

เจ
้าข

อง

สำา
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
64

บร
ิษัท

หล
ักท

รัพ
ย์จ

ัดก
าร

กอ
งท

ุน 
เอ

็มเ
อฟ

ซี 
จำา

กัด
 (ม

หา
ชน

) แ
ละ

บร
ิษัท

ย่อ
ย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)106
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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หมายเหตำุประกอบงบการเงิน
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สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  
 • ปริิญญาโทและปริิญญาเอก	ด้้านเศริษฐศาสตริ์	มหาวิิทยาลัย	จอห์นส์	ฮอพคิ้ิ�นส์	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา
	 •	ปริิญญาตริี	ด้้านเศริษฐศาสตริ์	(เกียริตินิยม)	มหาวิิทยาลัย	เวิสเทิริ์น	ออสเตริเลีย	ปริะเทศออสเตริเลีย

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จัด้โด้ยสมาคิ้มส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)		

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	5/2003

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 22	กันยายน	2558	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	6	ปี	6	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน 

	 9	มี.คิ้.	2559	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิ	บัมจ.	ไทย-เยอริมัน	โปริด้ักส์

	 ต.คิ้.	2558	-	ปัจจ่บััน		 ปริะธานกริริมการิและกริริมการิอิสริะ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 ต.คิ้.	2558	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	และกริริมการิอิสริะ	บัมจ.	บัริ่�คิ้เคิ้อริ์	กริ่�ป

	 ก.ย.	2558	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	ปริะธานกริริมการิสริริหาและพิจาริณาคิ้่าตอบัแทน	ปริะธานกริริมการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	 

	 	 	 	 บัมจ.	อนันด้า	ด้ีเวิลลอปเม้นท์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล 
การทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ : 76 ปี
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การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา 
	 2555	-	2557	 กริริมการิอิสริะและปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	มาลีสามพริาน

	 2555	-	2557	 ปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	อนันด้า	ด้ีเวิลลอปเม้นท์

	 2547	-	2557	 ปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี		

	 2546	-	2557	 ปริะธานกริริมการิและกริริมการิอิสริะ	บัมจ.	บัริ่�คิ้เคิ้อริ์	กริ่�ป

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน 
	 ม.คิ้.	2559	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะ	บัริิษัท	เอไอเอ	กริ่�ป	จำกัด้

	 ต.คิ้.	2558	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	กล่่มบัริิษัท	เศริณี

	 2553	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิแห่งปริะเทศไทย	สภาคิ้วิามริ่วิมมือทางเศริษฐกิจ	ภาคิ้พื�นแปซีิฟิคิ้	(TNCPEC)

	 2549	-	ปัจจ่บััน	 นายกสภามหาวิิทยาลัยขอนแก่น

	 2547	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิด้ำเนินการิและริองปริะธานสภาสถาบัันคิ้วิามริ่วิมมือเพื�อพัฒนาเศริษฐกิจล่่มน�ำโขง

	 2545	-	ปัจจ่บััน	 ที�ปริึกษาด้้านวิิชาการิ	มูลนิธิสถาบัันวิิจัยนโยบัายเศริษฐกิจการิคิ้ลัง	(FPRI)

	 2527	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิและกริริมการิสภามูลนิธิสถาบัันวิิจัยเพื�อการิพัฒนาปริะเทศไทย	(TDRI)

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา 
	 2558		 	 สมาชิกคิ้ณะกริริมการิที�ปริึกษากิตติมศักด้ิ�	มูลนิธิสถาบัันวิิจัยนโยบัายเศริษฐกิจการิคิ้ลัง	(FPRI)

	 2557	-	2558	 ริัฐมนตริีวิ่าการิกริะทริวิงพลังงาน

	 2555	-	2557		 กริริมการิอิสริะบัริิษัท	เอไอเอ	กริ่�ป	จำกัด้

	 2554	-	2557	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิ	ในคิ้ณะกริริมการินโยบัายการิเงิน	ธนาคิ้าริแห่งปริะเทศไทย

	 2540	-	2557	 ปริะธานกริริมการิ	กล่่มบัริิษัท	เศริณี

	 2552	-	2556	 กริริมการิคิ้ณะกริริมการิพัฒนาการิเศริษฐกิจและสังคิ้มแห่งชาติ	(สศช)

	 2551	-	2555	 ปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	สำนักงานบัริิหาริและพัฒนาองคิ้์คิ้วิามริู้	(สบัริ)

	 2552	-	2554	 กริริมการิที�ปริึกษา	คิ้ณะกริริมการิส่งเสริิมการิลงท่น	(BOI)	

	 2550	-	2554	 กริริมการิ	คิ้ณะกริริมการิกำกับัและส่งเสริิมการิปริะกอบัธ่ริกิจปริะกันภัย	(คิ้ปภ.)

	 2517	-	2554	 ที�ปริึกษาทางนโยบัายเศริษฐกิจของหลายริัฐบัาล	

	 2551	-	2553	 ปริะธานกริริมการิ	ธนาคิ้าริเพื�อการิส่งออกและนำเข้าแห่งปริะเทศไทย	(EXIM	Bank)

	 2546	-	2551	 ปริะธานสมาคิ้มเศริษฐศาสตริ์แห่งปริะเทศไทย	

	 2549	-	2550	 สมาชิกสภานิติบััญญัติแห่งชาติ

	 2548	-	2550	 ปริะธานคิ้ณะทำงานติด้ตามผู้ลการิเจริจาเขตการิคิ้้าเสริี	(FTA)	

	 2547	-	2549	 ที�ปริึกษา	คิ้ณะกริริมการิสภาอ่ตสาหกริริมแห่งปริะเทศไทย	

	 2546	-	2547	 กริริมการิและริองปริะธานกริริมการิบัริิหาริบัริริษัท	เงินท่นอ่ตสาหกริริมแห่งปริะเทศไทย	(IFCT)	

	 2539	-	2543			 สมาชิกวิ่ฒิสภา

	 2539	-	2540	 ริัฐมนตริีวิ่าการิกริะทริวิงพาณิชย์

	 2535	-	2539	 กริริมการิ	คิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

	 2534	-	2539	 ปริะธานกริริมการิและปริะธานเจ้าหน้าที�บัริิหาริ	บัมจ.	เงินท่นหลักทริัพย์	จี	เอฟ

	 2517	 	 คิ้ณบัด้ี	คิ้ณะเศริษฐศาสตริ์	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี	

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 	 ไม่มี	
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
	 •	ปริิญญาเอก	(Ph.	D.)	วิิศวิกริริมเคิ้มี	University	of	New	Brunswick	ปริะเทศแคิ้นาด้า

	 •	ปริิญญาโท	วิิศวิกริริมเคิ้มี	University	of	New	Brunswick	ปริะเทศแคิ้นาด้า

	 •	ปริิญญาตริี	(เกียริตินิยม)	วิิศวิกริริมเคิ้มี	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย	

	 •	ปริิญญาด้่ษฏีีบััณฑิิตกิตติมศักด้ิ�	สาขาวิิทยาศาสตริ์	University	of	New	Brunswick	ปริะเทศแคิ้นาด้า

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ
	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Director	Certification	Program	(DCP	Refresh)	ริ่่นที�	1/2008

	 •	หลักสูตริ	Audit	Committee	Program	(ACP)	ริ่่นที�	22/2008

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	50/2006

	 •	หลักสูตริ	Understanding	the	fundamental	of	financial	Statement	(UFS)	ริ่่นที�	3/2006

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ริ่่นที�	11/2005

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตริการิป้องกันริาชอาณาจักริภาคิ้ริัฐริ่วิมเอกชน	ริ่่นที�	1	(ปริอ.	311)	จัด้โด้ยสถาบัันวิิชาการิป้องกันปริะเทศ	วิิทยาลัยป้องกันริาช 

	 	 อาณาจักริ	(วิปอ.)	กริะทริวิงกลาโหม	

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	10	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิตลาด้ท่น	(วิตท.)	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 29	ธันวิาคิ้ม	2553	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	11	ปี	3	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 2560	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะและปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	บัมจ.	เบัาด้์	แอนด้์	บัียอนด้์

	 2553	-	ปัจจ่บััน	 ริองปริะธานกริริมการิ	ปริะธานคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	และกริริมการิอิสริะ	 

	 	 	 	 บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเ บ่ยน / ท่�ผ่่านมา
	 2560	-	2564	 กริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	เบัาด้์	แอนด้์	บัียอนด้์

	 ก.ย.	2557	-	ต.คิ้.2558	 ริักษาการิปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2550	-	2553		 กริริมการิอิสริะ	และปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	ปตท.	สำริวิจและผู้ลิตปิโตริเลียม

	 2550	-	2553		 ปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	ธนาคิ้ารินคิ้ริหลวิงไทย	จำกัด้	(มหาชน)

ดร. โชคชัย อักษรนันท์
รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ
อายุ : 79 ปี
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	 2548	-	2554		 กริริมการิอิสริะ	และปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	ปตท.	อะโริเมติกส์และการิกลั�น

	 2548	-	2554		 ปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	สหพัฒนาอินเตอริ์	โฮลด้ิ�ง

	 2545	-	2553		 ปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	วิีนิไทย	

	 2537	-	2541		 กริริมการิ	ธนาคิ้าริกริ่งไทย	จำกัด้	(มหาชน)

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน  

	 2563	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	บัริิษัท	กริ่งเทพซีินธิติกส์	จำกัด้

	 2554	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	ไทยซีัมซี่ง	ปริะกันชีวิิต	(ปริะเทศไทย)

	 2552	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	บัริิษัท	บัางกอกอินด้ัสเทริียลแก�ส	จำกัด้

	 2549	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	บัริิษัท	ไทย	อีทอกซีีเลท	จำกัด้

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา  

	 2545	-	2550	 ปริะธานกริริมการิ	บัริิษัท	บัริิหาริสินทริัพย์	กริ่งเทพพาณิชย์	จำกัด้

	 2542	-	2545		 กริริมการิ	บัริริษัทบัริิหาริสินทริัพย์ไทย	(บับัส.)

	 2539	-	2542	 กริริมการิ	ธนาคิ้าริเพื�อการิส่งออกและนำเข้าแห่งปริะเทศไทย	(EXIM	BANK)

	 2508	-	2517		 ผูู้้ช่วิยศาสตริาจาริย์	คิ้ณะวิิทยาศาสตริ์	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

ปีระสับการณ์ดื้านเศึรษฐกิจ สัังคุม แลัะอื�นๆท่�สัำาคุัญ : 
	 •	ปริะธานสภาอ่ตสาหกริริมแห่งปริะเทศไทย

	 •	ปริะธานหอการิคิ้้าและอ่ตสาหกริริมอาเซีี�ยน	(ASEAN	CCI)

	 •	สมาชิกสภานิติบััญญัติแห่งชาติ

	 •	สมาชิกวิ่ฒิสภา

	 •	สมาชิกสภาริ่างริัฐธริริมนูญ	(สสริ.)	2550

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ริ้อยละ	0.048

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ : ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	Honorable	Degree	(Business	Administration),	Kensington	University,	California,	USA	

	 •	Commerce	Diploma,	Davis	School,	Brighton,	UK

	 •	ศิลปศาสตริบััณฑิิต	(ริัฐศาสตริ์)	มหาวิิทยาลัยริามคิ้ำแหง

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	ริ่่นที�	14/2016

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่น	66/2007

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตริวิิทยาการิการิจัด้การิสำหริับันักบัริิหาริริะด้ับัสูง	(วิบัส.)	ริ่่นที�	3/2562	คิ้ณะริัฐปริะศาสนศาสตริ์	จัด้โด้ยสถาบัันบััณฑิิต 

	 	 พัฒนบัริิหาริศาสตริ์	

	 •	หลักสูตริ	Global	Business	Leader	(GBL)	ริ่่นที�	2/2560	จัด้โด้ยสถาบััน	Lead	Business	Institute

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ด้้านวิิทยาการิพลังงาน	ริ่่นที�	7/2559	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิพลังงาน	(วิพน.)

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	12/2554	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิตลาด้ท่น	(วิตท.)	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ   

	 26	พฤษภาคิ้ม	2552	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	12	ปี	10	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน/ปีัจจุบัน 
	 ต.คิ้.	2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	และปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	เบัาด้์	แอนด้์	บัียอนด้์

	 2557	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิและปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	คิ้ันทริี�	กริ่�ป	โฮลด้ิ�งส์

	 2555	-	ปัจจ่บััน		 กริริมการิและปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน/ท่�ผ่่านมา  

	 20	ธ.คิ้.	2562	-	23	ก.พ.	2564	ริักษาการิกริริมการิผูู้้จัด้การิ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2558	-	ต.คิ้.	2564		 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	เบัาด้์	แอนด้์	บัียอนด้์

	 2553	-	ก.ย.	2560		 ริองปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	คิ้ันทริี�	กริ่�ป	ด้ีเวิลลอปเมนท์	

	 2552	-	2555	 กริริมการิและกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	

นายสดาวุธ เตชะอุบล
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร  
และกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 70 ปี
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การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน 
	 ต.คิ้.	2562	-	ปัจจ่บััน	 ที�ปริึกษากิตติมศักด้ิ�คิ้ณะกริริมาธิการิการิแริงงาน	วิ่ฒิสภา

	 2558	-	ปัจจ่บััน		 กริริมการิ	บัริิษัท	อีด้ีพี	เอ็นเตอริ์ไพริส์	จำกัด้

	 	 	 	 กริริมการิ	บัริิษัท	เอเซีียโซีนเวินเจอริ์	จำกัด้

	 	 	 	 กริริมการิ	บัริิษัท	บัีบัีที	เอ็นเตอริ์ไพริส์	จำกัด้

	 2556	-	ปัจจ่บััน			 กริริมการิบัริิหาริ	ชมริมส่งเสริิมการิคิ้้าสัมพันธ์ริะหวิ่างปริะเทศจีนกับันานาชาติ	(องคิ้์กริของปริะเทศจีน)

	 2553	-	ปัจจ่บััน	 นายกสมาคิ้ม	สมาคิ้มการิคิ้้าและอ่ตสาหกริริมไทย

	 2549	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัริิษัท	บั้านไริ่เตชะอ่บัล	จำกัด้

	 2537	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	บัริิษัท	คิ้ันทริี�	กริ่�ป	จำกัด้

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน)/ท่�ผ่่านมา  

	 มิ.ย.	2563	-	ต.คิ้.	2564		 กริริมการิบัริิษัท	ที�ปริึกษาเอ็มเอฟซีี	จำกัด้

	 2552	-	16	ม.คิ้.	2560	 กริริมการิและปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	หลักทริัพย์	พาย

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร 	 ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา

	 •	ปริิญญาศิลปศาสตริด้่ษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักด้ิ�	(สาขาการิบัริิหาริพัฒนา)	มหาวิิทยาลัยแม่โจ้	

	 •	ปริิญญาปริัชญาด้่ษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักด้ิ�	(	สาขาเทคิ้โนโลยีและการิจัด้การิพลังงานและสิ�งแวิด้ล้อมอย่างยั�งยืน)	 

	 	 มหาวิิทยาลัยเทคิ้โนโลยีริาชมงคิ้ลริัตนโกสินทริ์	

	 •	ปริิญญาศิลปศาสตริด้่ษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักด้ิ�	(ปริะเภททั�วิไป)	สาขาวิิชาริัฐปริะศาสนศาสตริ์	มหาวิิทยาลัยอิสเทิริ์นเอเซีีย	

	 •	ปริิญญาโท	การิบัริิหาริริะบับั	(MSSM)	University	of	Southern	California	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา	

	 •	ปริิญญาโท	วิิศวิกริริมโยธา	(MSCE)	Massachusetts	Institute	of	Technology	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

	 •	ปริิญญาตริี	วิิศวิกริริมโยธา	(BSCE)	The	Citadel,	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา	

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Anti-Corruption	for	Executive	Program	ACEP	ริ่่น	5/2013

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ริ่่น	28/2012

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	ริ่่น	13/2011

	 •	หลักสูตริ	Finance	Statements	for	Directors	(FSD)	ริ่่นที�	13/2011

	 •	หลักสูตริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริ่่น	30/2003

	 •	หลักสูตริ	Finance	for	Non-	Finance	Directors	(FND)	ริ่่น	1/2001

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ริ่่น	1/2000

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ 

	 •	หลักสูตริการิป้องกันริาชอาณาจักริภาคิ้ริัฐริ่วิมเอกชน	ริ่่นที�	5	(ปริอ.)	จัด้โด้ยวิิทยาลัยป้องกันริาชอาณาจักริ	(วิปอ.)	 

	 	 สถาบัันวิิชาการิป้องกันปริะเทศ	กริะทริวิงกลาโหม	

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงด้้านการิคิ้้าและพาณิชย์	ริ่่นที�	4	จัด้โด้ยมหาวิิทยาลัยหอการิคิ้้าไทย

	 •	National	Security	and	International	Security,	Harvard	University	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	4	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิตลาด้ท่น	(วิตท.)	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 30	เมษายน	2556	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	8	ปี	11	เด้ือน)

พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ : 75 ปี
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การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 23	ส.คิ้.	2562	-	ปัจจ่บััน	 	 ปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	เอ็นฟอริ์ซี	ซีีเคิ้ียวิ

	 20	เม.ย.	2560	-	ปัจจ่บััน	 	 กริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทน	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	

	 30	เม.ย.	2556	-	ปัจจ่บััน	 	 กริริมการิ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 25	ธ.คิ้.	2559	-	ปัจจ่บััน	 	 ปริะธานกริริมการิ	และกริริมการิอิสริะ	บัมจ.	ไทริทัน	โฮลด้ิ�ง	

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 17	ม.คิ้.	2556	-	1	ม.คิ้.	2560	 ปริะธานกริริมการิและกริริมการิอิสริะ	บัมจ.	จี	เจ	สตีล

	 	 	 	 	 ปริะธานกริริมการิและกริริมการิอิสริะ	บัมจ.	จี	สตีล	

	 2554	-	2556		 	 กริริมการิ	บัมจ.	ปตท.	สำริวิจและผู้ลิตปิโตริเลียม	

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน  

	 11	พ.คิ้.	2562	-	ปัจจ่บััน		 	 สมาชิกวิ่ฒิสภา

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2	เม.ย.	2555	-	1	เม.ย.	2560	 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ	สถาบัันคิ้่ณวิ่ฒิวิิชาชีพ	(องคิ้์การิมหาชน)

	 6	ต.คิ้.	2557	-	6	ก.ย.	2558		 ที�ปริึกษากริริมาธิการิและโฆษกกริริมาธิการิ	คิ้ณะกริริมาธิการิยกริ่างริัฐธริริมนูญ	 

	 	 	 	 	 สำนักงานเลขาธิการิสภาผูู้้แทนริาษฎีริ

	 	 	 	 	 สมาชิกสภาปฎีิริูปแห่งชาติ	(สปช.)	สำนักงานเลขาธิการิสภาผูู้้แทนริาษฎีริ

	 5	ต.คิ้.	2558	-	31	ก.คิ้.	2560	 สมาชิก	สภาขับัเคิ้ลื�อนการิปฏีิริูปปริะเทศ	(สปท.)	สำนักงานเลขาธิการิสภาผูู้้แทนริาษฎีริ	

	 15	ส.คิ้.	2560	-	21	พ.ย.	2561		 ริองปริะธานกริริมการิปฎีิริูปปริะเทศด้้านพลังงาน

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)162
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	บัริิหาริธ่ริกิจมหาบััณฑิิต	(MBA)	โด้ยท่นมหาวิิทยาลัย	University	of	Washington	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

	 •	ปริิญญาตริี	วิิศวิกริริมศาสตริ์บััณฑิิต	สาขาวิิศวิกริริมอ่ตสาหการิ	โด้ยท่นมหาวิิทยาลัย	University	of	Washington	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

	 •	ปริิญญาตริี	วิิศวิกริริมศาสตริ์บััณฑิิต	สาขาไฟฟ้า	University	of	Washington	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Corporate	Governance	For	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	ริ่่นที�	8/2015

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Chairman	Program		(RCP)	ริ่่นที�	32/2013

	 •	หลักสูตริ	Director	Certification	Program		(DCP)	ริ่่นที�	44/2004

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	14/2004

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	11	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิตลาด้ท่น	(วิตท.)	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

	 •	Securitization	จัด้โด้ย	Fannie	Mae	of	USA

	 •	Finance	and	Banking	จัด้โด้ย	HSBC	(ฮ่องกง)

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 18	พฤษภาคิ้ม	2554	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	10	ปี	10	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน/ ปีัจจุบัน   

	 2554	-	ปัจจ่บััน		 กริริมการิ	กริริมการิบัริิหาริ	ปริะธานคิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทน	และกริริมการิด้้านการิกำกับั 

	 	 	 	 ดู้แลกิจการิที�ด้ี	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2562	-	ปัจจ่บััน		 กริริมการิอิสริะ	กริริมการิตริวิจสอบั	และกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทน	 

	 	 	 	 บัมจ.	ไทยริับัเบัอริ์ลาเท็คิ้ซี์กริ่�ป

	 2559	-	ปัจจ่บััน	 ริองปริะธานกริริมการิ	ปริะธานกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	และปริะธานกริริมการิการิลงท่น	 

	 	 	 	 บัมจ.	คิ้ันทริี�	กริ่�ป	โฮลด้ิ�งส์

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 2546	-	2564		 ปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	ไทยคิู้น	เวิิลด้์ไวิด้์	กริ่�ป	(ปริะเทศไทย)

	 2559	-	2561	 กริริมการิ	บัมจ.	ไทริทัน	โฮลด้ิ�ง

	 2547	-	2553	 ปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	ปริิญสิริิ

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 71 ปี
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การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 2559	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	บัมจ.	หลักทริัพย์	พาย

	 2555	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	สมาคิ้มการิคิ้้าและอ่ตสาหกริริมไทย

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2549	-	2558	 กริริมการิและริองปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.หลักทริัพย์	พาย

	 2553	-	2555	 กริริมการิ	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

	 	 	 	 ปริะธานอน่กริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

	 	 	 	 อน่กริริมการิวิินัย	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

	 	 	 	 กริริมการิ	บัมจ.	ตลาด้สัญญาซีื�อขายล่วิงหน้า	(ปริะเทศไทย)

	 2540	-	2545	 กริริมการิผูู้้จัด้การิ	บัริริษัทตลาด้ริองสินเชื�อที�อยู่อาศัย	สถาบัันการิเงินสังกัด้กริะทริวิงการิคิ้ลัง

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	Master	of	Development	Studies	(MDS)	สาขาวิิชา	Economic	Policy	and	Planning,	Institute	of	Social	Studies	 

	 	 ปริะเทศเนเธอริ์แลนด้์	

	 •	ปริิญญาตริี	ศศบั.(เศริษฐศาสตริ์)	สาขาวิิชาการิเงินการิธนาคิ้าริ(เกียริตินิยมอันด้ับัสอง)มหาวิิทยาลัยเกษตริศาสตริ์

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Board	that	Make	a	Difference	(BMD)	ริ่่นที�	10/2020

	 •	หลักสูตริ	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	ริ่่นที�	14/2020

	 •	หลักสูตริ	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	ริ่่นที�	21/2020

	 •	หลักสูตริ	Board	Matters	and	Trends	(BMT)	ริ่่นที�	6	/	2018

	 •	หลักสูตริ	Ethical	Leadership	Program	(ELP)	ริ่่นที�	7/	2017

	 •	หลักสูตริ	Board	Nomination	&	Compensation	Program	(BNCP)	ริ่่นที�	1/2017

	 •	หลักสูตริ	Director	Certification	Program	Update	(DCPU)	ริ่่นที�	4/2015

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	ริ่่นที�	20/2015

	 •	หลักสูตริ	Anti	–	Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	ริ่่นที�	10/2014

	 •	หลักสูตริ	Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	ริ่่นที�	15/2014

	 •	หลักสูตริ	Audit	Committee	Program	(ACP)	ริ่่นที�	39/2012

	 •	หลักสูตริ	The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	ริ่่นที�	28/2012

	 •	หลักสูตริ	Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	ริ่่นที�	4/2012

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	(RNG)	ริ่่นที�	3/2012

	 •	หลักสูตริ	Finance	Statement	for	Director	(FSD)	ริ่่นที�	10/2010

	 •	หลักสูตริ	Finance	for	Non	–	Finance	Director	(FND)	ริ่่นที�	28/2006

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	40/2005

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	Training	in	Development	Assistance	ปริะเทศแคิ้นาด้า		

	 •	หลักสูตริคิ้วิามริู้เกี�ยวิกับัศาลปกคิ้ริองและวิิธีพิจาริณาคิ้ด้ีปกคิ้ริอง	สำนักงานศาลปกคิ้ริอง

	 •	หลักสูตริ	นักบัริิหาริริะด้ับัสูง	:	ผูู้้นำที�มีวิิสัยทัศน์และคิ้่ณธริริม	(นบัส.)	ริ่่นที�	41	จัด้โด้ยสำนักงานคิ้ณะกริริมการิข้าริาชการิพลเริือน

	 •	หลกัสตูริ	Strategic	Thinking	and	Executive	Action,	Kellogg	Executive	Program	จัด้โด้ย	Northwestern	University	ปริะเทศสหริฐัอเมริกิา

	 •	หลักสูตริการิป้องกันริาชอาณาจักริภาคิ้ริัฐและภาคิ้เอกชน	(ปริอ.)	ริ่่นที�	19	(2549)	จัด้โด้ยวิิทยาลัยป้องกันริาชอาณาจักริ	(วิปอ.)	 

	 	 สถาบัันวิิชาการิป้องกันปริะเทศ	กริะทริวิงกลาโหม

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 
กรรมการ 
อายุ : 67 ปี
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	 •	หลักสูตริการิบัริิหาริจัด้การิด้้านคิ้วิามมั�นคิ้งชั�นสูง	(วิปอ.มส.)	ริ่่นที�	1	จัด้โด้ยสมาคิ้มวิิทยาลัยป้องกันริาชอาณาจักริ	(วิปอ.)	 

	 	 สถาบัันวิิชาการิป้องกันปริะเทศ

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง		ริ่่นที�	12	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิตลาด้ท่น	(วิตท.)	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงด้้านการิคิ้้าและการิพาณิชย์	(TEPCoT)	ริ่่นที�	5	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิการิคิ้้า	มหาวิิทยาลัยหอการิคิ้้าไทย

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ด้้านวิิทยาการิพลังงาน	(วิพน.)	ริ่่นที�	3	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิพลังงาน	(วิพน.)

	 •	หลักสูตรินักบัริิหาริริะด้ับัสูง	ธริริมศาสตริ์เพื�อสังคิ้ม	ริ่่นที�	4	(นมธ.)	จัด้โด้ย	สำนักงานศิษย์เก่า	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์	

	 •	หลักสูตริการิกำกับัดู้แลกิจการิสำหริับักริริมการิและผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงของริัฐวิิสาหกิจและองคิ้์การิมหาชน	ริ่่นที�	11	 

	 	 จัด้โด้ยสถาบัันพริะปกเกล้า	สำนักงานคิ้ณะกริริมการินโยบัายริัฐวิิสาหกิจ	และสำนักงานคิ้ณะกริริมการิพัฒนาริะบับัริาชการิ	

	 •	หลักสูตริการิเมืองการิปกคิ้ริองในริะบัอบัปริะชาธิปไตยสำหริับัผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	(ปปริ.)	ริ่่นที�	18	จัด้โด้ยสถาบัันพริะปกเกล้า

	 •	หลักสูตริวิิทยาการิปริะกันภัยริะด้ับัสูง	(วิปส.)	ริ่่นที�	9	ปริะจำปีพ.ศ.	2562	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิปริะกันภัยริะด้ับัสูง	 

	 	 สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัและส่งเสริิมการิปริะกอบัธ่ริกิจปริะกันภัย	(คิ้ปภ.)

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 25	มกริาคิ้ม	2559	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	5	ปี	2	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 24	เม.ย.	2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะ	และปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	ซีีฟโก้

	 25	ม.คิ้.2559	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	

	 26	ก.พ.	2563	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัมจ.	คิ้ันทริี�	กริ่�ป	โฮลด้ิ�งส์

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 ก.ย.	2556	-	เม.ย.	2564	 กริริมการิ	ปริะธานกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	บัมจ.	ไทยออยล์	

	 ก.คิ้.	2557	-	ต.คิ้.	2557	 กริริมการิ	บัมจ.	อ.ส.ม.ท.

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 ส.คิ้.	2562	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะ	บัริิษัท	ด้ี.ที.ซีี.	เอ็นเตอริ์ไพริส์	จำกัด้	(มหาชน)

	 มิ.ย.	2560	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิ	สำนักงานคิ้วิามริ่วิมมือพัฒนาเศริษฐกิจกับัปริะเทศเพื�อนบั้าน	(องคิ้์การิมหาชน)

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 ธ.คิ้.	2561	-	30	ต.คิ้.	2563	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิด้้านเศริษฐศาสตริ์	อน่กริริมการิสริริหาและพิจาริณาคิ้่าตอบัแทน	อน่กริริมการิกลั�นกริอง 

	 	 	 	 งบัปริะมาณ	สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัและส่งเสริิมการิปริะกอบัธ่ริกิจปริะกันภัย	(คิ้ปภ.)

	 ก.พ.	2559	-	มิ.ย.	2561	 กริริมการิ	กริริมการิตริวิจสอบั	กริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทน	บัมจ.	เงินท่น	แอ็ด้วิานซี์

	 ต.คิ้.	2557	-	ก.ย.	2558	 กริริมการิผูู้้ช่วิยริัฐมนตริีและผูู้้ช่วิยริัฐมนตริีปริะจำกริะทริวิงการิคิ้ลัง	

	 ต.คิ้.	2555	-	ก.ย.	2557	 ผูู้้อำนวิยการิ	สำนักงานบัริิหาริหนี�สาธาริณะ	กริะทริวิงการิคิ้ลัง

	 ต.คิ้.	2554	-	ก.ย.	2555	 ผูู้้ตริวิจริาชการิกริะทริวิง	กริะทริวิงการิคิ้ลัง	

	 ธ.คิ้.	2552	-	ก.ย.	2554	 ที�ปริึกษาด้้านเศริษฐกิจการิคิ้ลัง	สำนักงานเศริษฐกิจการิคิ้ลัง	

	 พ.คิ้.	2552	-	ธ.คิ้.	2552	 ริองผูู้้อำนวิยการิ	สำนักงานเศริษฐกิจการิคิ้ลัง	กริะทริวิงการิคิ้ลัง

	 พ.คิ้.	2550	-พ.คิ้.	2552	 กริริมการิบัริิหาริสำริองของกล่่มปริะเทศในเอเชียตะวิันออกเฉีียงใต้	ณ	ธนาคิ้าริโลก	กริ่งวิอชิงตัน	ด้ี.ซีี.	 

	 	 	 	 ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

	 2553	-	2557	 กริริมการิปริะธานอน่กริริมการิลงท่น	สถาบัันคิ้่้มคิ้ริองเงินฝาก

	 2554	-	2557	 กริริมการิอำนวิยการิ	โริงงานยาสูบั	กริะทริวิงการิคิ้ลัง

	 2555	-	2557	 กริริมการิ	ปริะธานอน่กริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	อน่กริริมการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	ธนาคิ้าริออมสิน

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	สาขาบัริิหาริธ่ริกิจ	มหาวิิทยาลัยริามคิ้ำแหง

	 •	ปริิญญาตริี	สาขาบัริิหาริธ่ริกิจ	มหาวิิทยาลัยริามคิ้ำแหง

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสถาบัันส่งเสริิมกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Board	that	Make	a	Difference	(BMD)	ริ่่นที�	10/2020

	 •	หลักสูตริ	Director	Certification	Program	(DCP)	ริ่่น	278/2019

	 •	หลักสูตริ	Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	ริ่่นที�	7/2016

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	119/2015

	 •	หลักสูตริ	Company	Secretary	Program	(CSP)	ริ่่นที�	36/2010

	 •	หลักสูตริ	Audit	Committee	Program	(ACP)	ริ่่นที�	32/2010

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตริวิิทยาการิการิจัด้การิสำหริับันักบัริิหาริริะด้ับัสูง	(วิบัส.)	ริ่่นที�	6	สถาบัันบััณฑิิตพัฒนบัริิหาริศาสตริ์

	 •	หลักสูตริวิิทยาการิปริะกันภัยริะด้ับัสูง	(วิปส.)	ริ่่นที�	9	จัด้โด้ยสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัและส่งเสริิมการิปริะกอบัธ่ริกิจปริะกันภัย

	 •	การิกำกับัดู้เเลกิจการิสำหริับักริริมการิเเละผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงของริัฐวิิสาหกิจเเละองคิ้์การิมหาชน	จัด้โด้ยสถาบัันพริะปกเกล้า

	 •	หลักสูตริ	International	Conference,	The	Institute	of	Internal	auditors	(USA,	Netherlands,	Canada,	New	York,	Japan,	Australia,	 

	 	 United	Arab	Emirates)

	 •	หลักสูตริ	2012	Asian	Confederation	of	Institute	of	Internal	Auditors	Conference,	Queen	Sirikit	National	Convention	Center

	 •	หลักสูตริ	Leadership	Succession	Program	(LSP)	ริ่่นที�	4	จัด้โด้ยมูลนิธิสถาบัันวิิจัยและพัฒนาองคิ้์กริภาคิ้ริัฐ	(IRDP)

	 •	หลักสูตริ	IOD’s	National	Director	Conference	2013

	 •	หลักสูตริ	Fraud	and	Corruption	Prevention	Conference

	 •	หลักสูตริ	Audit	Committee	Seminar	Get	Ready	for	the	Year	End

	 •	หลักสูตริ	Integrating	GRC	Functions	:	Risk	Management	Compliance	and	Audit	บัริิษัท	Deloitte

	 •	หลักสูตริ	Twenty	Years	of	Trust	and	Adding	Values	จัด้โด้ยชมริมผูู้้ตริวิจสอบัภายใน	และสถาบัันการิเงิน

	 •	หลักสูตริ	Risk	Management	and	Corporate	Governance	Practices	in	Financial	Institutions	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

	 •	หลักสูตริ	Fraud	Management	and	Networking

	 •	หลักสูตริ	INTERNAL	AUDITING;	A	Critical	Component	of	Governance

	 •	หลักสูตริ	GSB	Middle	Management	Leadership	Program	2007	ณ	ปริะเทศสิงคิ้โปริ์

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
กรรมการ
อายุ : 59 ปี
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วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 18	พฤษภาคิ้ม	2561	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	3	ปี	10	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 18	พ.คิ้.	61	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน/ ท่�ผ่่านมา	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 2563	-	ปัจจ่บััน	 ริองผูู้้อำนวิยการิธนาคิ้าริออมสิน	กล่่มทริัพยากริบั่คิ้คิ้ล

	 ปัจจ่บััน		-	 กริริมการิกลั�นกริองเริื�องของกองท่นเผู้ยแผู้่พริะธริริมในพริะพ่ทธศาสนา	ตามพริะริาชปริะสงคิ้์	พ.ศ.	๒๕๕๑		  

	 	 	 	 สำนักงานพริะพ่ทธศาสนาแห่งชาติ

	 	 	 	 ผูู้้ริับัใบัอน่ญาต	/	ปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	วิิทยาลัยอาชีวิศึกษาออมสินอ่ปถัมภ์	

	 	 	 	 ปริะธานกริริมการิมูลนิธิออมสินพัฒนา

	 	 	 	 ปริะธานกริริมการิมูลนิธิออมสินเริาช่วิยกัน

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2559	-	2563		 ริองผูู้้อำนวิยการิธนาคิ้าริออมสิน	กล่่มตริวิจสอบั	ธนาคิ้าริออมสิน

	 2556	-	2559	 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิธนาคิ้าริออมสิน	สายงานตริวิจสอบัภายใน	ธนาคิ้าริออมสิน

	 2552	-	2556	 ผูู้้อำนวิยการิฝ่ายตริวิจสอบัภายในสายสาขา	ธนาคิ้าริออมสิน	

	 2546	-	2552	 ริองผูู้้อำนวิยการิฝ่ายตริวิจสอบัภายใน	ธนาคิ้าริออมสิน

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท      	 ไม่มี	

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาตริี	อักษริศาสตริ์บััณฑิิต	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย	(พ.ศ.2509)

	 •	ปริิญญาโท	(M.A.)	สาขาวิิชาปริะวิัติศาสตริ์คิ้วิามสัมพันธ์ริะหวิ่างปริะเทศ	Michigan	State	University	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา	(พ.ศ.	2511)

	 •	ปริิญญาเอก	(Ph.	D.)	สาขาวิิชาปริะวิัติศาสตริ์คิ้วิามสัมพันธ์ริะหวิ่างปริะเทศ	Michigan	State	University	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา 

	 	 (พ.ศ.	2515)

	 •	ปริิญญาด้่ษฎีีบััณฑิิตกิตติมศักด้ิ�		สาขา	Humanities,	Schiller	International	University	ปริะเทศอังกฤษ	(พ.ศ.2546)

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	ริ่่นที�	39/2016

	 •	หลักสูตริ	Advanced		Audit	Committee	Program	(AACP)	ริ่่นที�	23/2016

	 •	หลักสูตริ	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ริ่่นที�	22/2014

	 •	หลักสูตริ	Anti-Corruption	for	Executive	Program	ริ่่นที�	7/2013

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	63/2007

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	14/2555	จัด้โด้ยสถาบัันวิิทยาการิตลาด้ท่น	(วิตท.)	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 20	พฤษภาคิ้ม	2557	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	7	ปี	10	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน/ ปีัจจุบัน   

	 2550	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะ	ปริะธานคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	ปริะธานคิ้ณะกริริมการิสริริหา	 

	 	 	 	 กริริมการิกำหนด้คิ้่าตอบัแทน	และกริริมการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	บัมจ.	โออิชิ	กริ่�ป

	 2553	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิ	บัมจ.	คิ้ันทริี�	กริ่�ป	ด้ีเวิลลอปเมนท์	

	 2557	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะ	กริริมการิตริวิจสอบั	ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	 

	 	 	 	 บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2559	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะ	บัมจ.	ธนบั่ริี	เฮลท์แคิ้ริ์	กริ่�ป

ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 76 ปี
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การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 2556	-	เม.ย.	2559	 กริริมการิคิ้ณะกริริมการิ	ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริริษัทภิบัาล	และกริริมการิในคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ	 

	 	 	 	 บัมจ.	บัางจากปิโตริเลียม	

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 2550	-	ปัจจ่บััน	 ที�ปริึกษากิตติมศักด้ิ�	หอการิคิ้้าอังกฤษ	(British	Chamber	of	Commerce	Thailand)

	 2559	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธาน	บัมจ.	บัริิษัท	มาสด้้า	ชลบั่ริี

	 2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะและปริะธานคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	ฟอลคิ้อลปริะกันภัย

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2555	-	ม.คิ้.	2559	 กริริมการิ	กริริมการิตริวิจสอบั	และกริริมการิในคิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทน	 

	 	 	 	 สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษทั	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	พัฒนบัริิหาริศาสตริมหาบััณฑิิต	ทางพัฒนาการิเศริษฐกิจ	สถาบัันบััณฑิิตพัฒนบัริิหาริศาสตริ์

	 •	ปริะกาศนียบััตริขั�นสูงทางพัฒนาการิเศริษฐกิจ	สถาบัันบััณฑิิตพัฒนบัริิหาริศาสตริ์

	 •	ปริิญญาตริี	บััญชีบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

	 •	ปริิญญาตริี	เศริษฐศาสตริบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยริามคิ้ำแหง

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	ริ่่นที�	14/2020

	 •	หลักสูตริ	Anti-Corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	ริ่่นที�	12/2014	

	 •	หลักสูตริ	Directors	Certification	Program	(DCP)	35/2003	

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตริ	วิิทยาการิจัด้การิสำหริับันักบัริิหาริริะด้ับัสูง	คิ้ณะริัฐปริะศาสนศาสตริ์	สถาบัันบััณฑิิตพัฒนบัริิหาริศาสตริ์	(วิบัส.	2)	

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงด้้านวิิทยาการิพลังงาน	(วิพน.	11)	สถาบัันวิิทยาการิพลังงาน

	 •	หลักสูตริการิกำกับัและดู้แลกิจการิสำหริับักริริมการิและผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงของริัฐวิิสาหกิจและองคิ้์การิมหาชน	(PD)	ริ่่นที�	16	 

	 	 สถาบัันพริะปกเกล้าสำนักงานคิ้ณะกริริมการินโยบัายริัฐวิิสาหกิจและสำนักงานคิ้ณะกริริมการิพัฒนาริะบับัริาชการิ

	 •	หลักสูตรินักบัริิหาริย่ทธศาสตริ์การิป้องกันและปริาบัปริามการิท่จริิตริะด้ับัสูง	(นยปส.)	ริ่่นที�	6	สถาบัันการิป้องกันและปริาบัปริาม}	 	

	 	 การิท่จริิตแห่งชาติ	

	 •	SEC.	Capital	Market	Leader	Program:	Building	Competitiveness	of	Nation	and	Thai	Capital	Markets,	IMD-SEC	Partnership	 

	 	 Program,	IMD-World	Competitiveness	Center	

	 •	หลักสูตรินักบัริิหาริริะด้ับัสูงกิจการิกริะจายเสียงและกิจการิโทริทัศน์	(กสท.)	ริ่่นที�	1	(ด้ีเด้่น)	สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกิจการิกริะจายเสียง 

	 	 กิจการิโทริทัศน์และกิจการิโทริคิ้มนาคิ้มแห่งชาติ	(สำนักงาน	กสทช.)	

	 •	สัมฤทธิบััตริการิวิางแผู้นงานก่อสริ้าง	(เกียริตินิยม)	มหาวิิทยาลัยส่โขทัยธริริมาธิริาช	

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 13	มีนาคิ้ม	2563	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	1	ปี	11	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน 	 -

นายมงคล ลีลาธรรม  
(ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565)

กรรมการ และกรรมการบริหาร 
อายุ : 63 ปี
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การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 13	ม.ีคิ้.	63	-	9	ก.พ.	65	 กริริมการิ	และกริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2546	-	2547	 กริริมการิอิสริะ	บัมจ.	อีจีวิี	เอ็นเตอริ์เทนเมนท์	

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 ก.คิ้.	2563	-	ปัจจ่บััน	 ปริะธานกริริมการิบัริิหาริสำนักงานส่งเสริิมวิิสาหกิจขนาด้กลางและขนาด้ย่อม

	 มิ.ย.	2563	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิในคิ้ณะกริริมการิส่งเสริิมวิิสาหกิจขนาด้กลางและขนาด้ย่อม

	 เม.ย.	2562	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิธนาคิ้าริ	ปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	และปริะธานกริริมการิบัริิหาริเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศ	ธนาคิ้าริออมสิน

	 อื�น	ๆ

	 	 	 	 •	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิในคิ้ณะกริริมการิส่งเสริิมและริักษามริด้กภูมิปัญญาทางวิัฒนธริริม	กริะทริวิงวิัฒนธริริม

	 	 	 	 •	 ปริะธานคิ้ณะทำงานเพื�อบัูริณาการิการิแก้ปัญหายางพาริาของปริะเทศไทย	การิยางแห่งปริะเทศไทย

	 	 	 	 •	 กริริมการิ	ในคิ้ณะกริริมการิองคิ้์การิตลาด้เพื�อเกษตริกริ	(อ.ต.ก.)	

	 	 	 	 •	 ที�ปริึกษาคิ้ณะกริริมการิ	สายงานส่งเสริิมและสนับัสน่นอ่ตสาหกริริม	สภาอ่ตสาหกริริมแห่งปริะเทศไทย

	 	 	 	 •	 กริริมการิในคิ้ณะกริริมการิปริะจำวิิทยาลัยพัฒนศาสตริ์	ป๋วิย	อึ�งภากริณ์	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

	 	 	 	 •	 ที�ปริึกษา	สมาคิ้มนักเริียนเก่าสามเสนวิิทยาลัย

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2560	-	2562		 คิ้ณะกริริมการิสมาคิ้มนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตริ์และการิบััญชี	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์	(ส.พ.บั.ธ.)

	 2559	-	2562	 กริริมการิผูู้้จัด้การิ	ธนาคิ้าริพัฒนาวิิสาหกิจขนาด้กลางและขนาด้ย่อมแห่งปริะเทศไทย

	 2546	-	2562	 สมาชิกผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิ	สมาคิ้มส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิไทย	

	 2554	-	2559	 นายกสมาคิ้มส่งเสริิมผูู้้ลงท่น	(Thai	Investers	Association:	TIA)	

	 2554	-	2559	 ริองปริะธานกริริมการิและกริริมการิ	สภาธ่ริกิจตลาด้ท่นไทย	 

	 	 	 	 (Federation	of	Thai	Capital	Market	Organizations:	FETCO)	

	 2554	-	2559	 กริริมการิวิินัยบั่คิ้ลากริในธ่ริกิจตลาด้ท่น	สำนักงาน	ก.ล.ต.

	 2554	-	2559	 กริริมการิกองท่นคิ้่้มคิ้ริองผูู้้ลงท่นในหลักทริัพย์	(Securities	Investor	Protection	Fund:	SIPF)	

	 2554	-	2559	 กริริมการิกองท่นคิ้่้มคิ้ริองผูู้้ลงท่นในตลาด้สัญญาซีื�อขายล่วิงหน้า	(Derivatives	Investor	Protection	Fund:	DIPF)	

	 2555	-	2558	 กริริมการิบัริิหาริและริองผูู้้อำนวิยการิองคิ้์การิกริะจายเสียงและแพริ่ภาพสาธาริณะแห่งปริะเทศไทย	(Thai	PBS)	

	 2554	-	2555	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิ	วิิทยาลัยนวิัตกริริม	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์	

	 2553	-	2555	 กริริมการิ	บัริิษัท	ข้อมูลเคิ้ริด้ิตแห่งชาติ	จำกัด้	

	 2552	-	2555	 ปริะธานกริริมการิบัริิหาริ	บัริิษัท	ธนบัริริณ	จำกัด้	

	 2550	-	2555	 ปริะธานกริริมการิบัริิหาริและปริะธานเจ้าหน้าที�บัริิหาริ	ธนาคิ้าริ	ไทยเคิ้ริด้ิตเพื�อริายย่อย	จำกัด้	(มหาชน)	

	 2547	-	2551	 กริริมการิตลาด้สินคิ้้าเกษตริล่วิงหน้าแห่งปริะเทศไทย	

	 2546	-	2551	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิวิิทยาลัยนวิัตกริริม	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์	

	 2547	-	2550	 กริริมการิบัริิหาริและกริริมการิผูู้้จัด้การิ	บัมจ.	เคิ้ริด้ิตฟองซีิเอริ์ไทยเคิ้หะ	

	 2536	-	2547	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิสำนักบััณฑิิตอาสาพัฒนา	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

	 2545	-	2546	 กริริมการิและปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	การิเคิ้หะแห่งชาติ	

	 2541	-	2545	 ผูู้้ตริวิจการิองคิ้์กริเพื�อการิปฏีิริูปริะบับั	สถาบัันการิเงิน	(ป.ริ.ส.	)	

	 2530	-	2542	 กริริมการิผูู้้ทริงคิ้่ณวิ่ฒิปริะจำสภามหาวิิทยาลัย	สถาบัันริาชภัฏีหมู่บั้านจอมบัึง	

	 2537	-	2540	 กริริมการิบัริิหาริและกริริมการิผูู้้จัด้การิ	บัมจ.	เงินท่นหลักทริัพย์มหานคิ้ริทริัสต์
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

	 อื�น	ๆ

	 	 	 	 •	 กริริมการิ	บัริิษัทหลักทริัพย์	เอเอสแอล	จำกัด้

	 	 	 	 •	 ปริะธานคิ้ณะอน่กริริมการิการิบัูริณาการิแนวิทางการิศึกษาคิ้วิามเป็นไปได้้การิจัด้ตั�งริะเบัียงภาคิ้ตะวิันออก	 

	 	 	 	 	 (Eastern	Fruit	Corridor)	กริะทริวิงอ่ตสาหกริริม

	 	 	 	 •	 กริริมการิฝ่ายนายจ้าง	คิ้ณะกริริมการิแริงงานริัฐวิิสาหกิจสัมพันธ์	กริมสวิัสด้ิการิและคิ้่้มคิ้ริองแริงงาน	 

	 	 	 	 	 กริะทริวิงแริงงาน

	 	 	 	 •	 อน่กริริมาธิการิ	คิ้ณะอน่กริริมาธิการิเศริษฐกิจและขับัเคิ้ลื�อน	สภานิติบััญญัติแห่งชาติ

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาตริีบัริิหาริธ่ริกิจบััณฑิิต	การิตลาด้	มหาวิิทยาลัยหอการิคิ้้าไทย

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	(SFE)	ริ่่นที�	31/2019

	 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตริปริะกาศนียบััตริชั�นสูง	การิบัริิหาริเศริษฐกิจสาธาริณะ	สำหริับันักบัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	18	(ปศส.)	จัด้โด้ยสถาบัันพริะปกเกล้า

	 •	หลักสูตริ	Leadership	Succession	Program	(LSP)	ริ่่นที�	7	จัด้โด้ยสถาบัันวิิจัยและพัฒนาองคิ้์กริภาคิ้ริัฐ	(IRDP)

	 •	การิพฒันาภาวิะผูู้น้ำเพื�อองค์ิ้กริเป็นเลศิ	(Leadership	Greatness)	ร่่ินที�	1	และพฒันาศักยภาพนกับัริหิาริริะด้บััสูง	(Training	for	Successor)	

	 •	GSB	Middle	Management	Leadership	Program,	Nanyang	Technology	ปริะเทศสิงคิ้โปริ์

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 13	มกริาคิ้ม	2564	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	1	ปี	2	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 13	ม.คิ้.	64	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 2562	-	ปัจจ่บััน	 ริองผูู้้อำนวิยการิธนาคิ้าริออมสิน	กล่่มลูกคิ้้าฐานริากและสนับัสน่นนโยบัายริัฐ

	 เม.ย.	2563	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัริิษัท	เนชั�นแนลด้ิจิทัล	ไอด้ี	จำกัด้

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา  
	 2558	-	2562		 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิ	ธนาคิ้าริออมสินสายงานกิจการิสาขา	4	

	 2557	-	2558		 ผูู้้อำนวิยการิธนาคิ้าริออมสินภาคิ้	11	

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี	

นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ 
กรรมการ
อายุ : 60 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	เนเธอริ์แลนด้์

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาตริี	วิิทยาศาสตริ์บััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยมหิด้ล

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จัด้โด้ยสมาคิ้มส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	183/2021

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 17	พฤษภาคิ้ม	2562	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	2	ปี	10	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 ต.คิ้.	2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิอิสริะ	กริริมการิตริวิจสอบั	และกริริมการิสริริหาและพิจาริณาผู้ลตอบัแทน	บัมจ.	เบัาด้์	แอนด้์	บัียอนด้์

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน/ ท่�ผ่่านมา  

	 17	พ.คิ้.	62	-	20	ธ.คิ้.	64	 กริริมการิอิสริะ	กริริมการิตริวิจสอบั	และกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทน	 

	 	 	 	 บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน 
	 ม.ีคิ้.	64	-	ปัจจบ่ันั	 กริริมการิ	บัริิษัท	เอโวิลูชั�น	เพย์เมนต์กริ่�ป	จำกัด้	

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา  
	 พ.คิ้.	2561	-	2564	 CEO,	Member	of	the	Board	of	Directors,	MinuteVideos	Co.,	Ltd.

	 ก.ย.	2561	-	2563	 Advisor,	Siam	Piwat	Co.,	Ltd. 

	 ม.คิ้.	2554	-	2564	 Member	of	Board	of	Directors,	Thai	Instant	Products	Co.,	Ltd.	  

	 ม.คิ้.	2554	-	เม.ย.	2561	 Manager,	Bain	&	Company	Southeast	Asia	Ltd.

	 ม.คิ้.	2552	-	ธ.คิ้.	2553	 Managing	Director,	Thai	Instant	Products	Co.,	Ltd.

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี

นายบิน วีริงกา (ดำารงตำาแหน่งถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ : 35 ปี
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา
	 •	ปริิญญาโท	หลักสูตรินานาชาติ	วิิทยาศาสตริ์มหาบััณฑิิต	(การิเงิน)	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

	 •	ปริิญญาตริี	เศริษฐศาสตริ์บััณฑิิต	(เศริษฐศาสตริ์)	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์	(เกียริตินิยมอันด้ับั	1	เหริียญทอง)

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ  

	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	142/2017

	 •	หลักสูตริ	Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	ริ่่นที�	19/2017	

	 การิอื่บัริมอื่่�น	ๆ	

	 •	ปริะกาศนียบััตริ	Chartered	Financial	Analyst	(CFA)

	 •	ปริะกาศนียบััตริ	Financial	Risk	Manager	(FRM)

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 13	มีนาคิ้ม	2563	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	2	ปี	1	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน  

	 25	มี.คิ้.	64	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิบัริิหาริ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 23	ก.พ.	64	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิผูู้้จัด้การิ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 13	มี.คิ้.	63	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	กริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	และกริริมการิด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	 

	 	 	 	 บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 9	ธ.คิ้.	2562	-	22	ก.พ.	2564	 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 7	ส.คิ้.	2561	-	7	ก.พ.	2563		 กริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	บัมจ.	ผู้าแด้ง	อินด้ัสทริี

	 1	ก.คิ้.	2561	-	8	ธ.คิ้.	2562		 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิ	บัมจ.	ผู้าแด้ง	อินด้ัสทริี

	 2558	-	30	มิ.ย.	2561	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	สายการิลงท่น	บัมจ.	คิ้ันทริี�	กริ่�ป	โฮลด้ิ�งส์

	 2557	-	2558	 ผูู้้อำนวิยการิ	ธนาคิ้าริ	ซีีไอเอ็มบัี	ไทย	จำกัด้	(มหาชน)

	 2553	-	2557	 ผูู้้อำนวิยการิ	ธนาคิ้าริสแตนด้าริ์ด้	ชาริ์เตอริ์ด้	(ไทย)	จำกัด้	(มหาชน)

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการผู้จัดการ 
อายุ : 34 ปี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)176
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 25	ต.คิ้.	2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิบัริิษัท	เอ็มเอฟ	โฮลด้ิ�งส์	จำกัด้

	 25	ต.คิ้.	2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิบัริิษัท	ที�ปริึกษาเอ็มเอฟซีี	จำกัด้

	 ก.พ.	2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัริิษัท	คิ้ริิปโตมายด้์	กริ่�ป	โฮลด้ิ�งส์	จำกัด้

	 ก.พ.	2563	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัริิษัท	เมอริ์เคิ้ิล	แคิ้ปปิตอล	จำกัด้

	 เม.ย.	2562	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัริิษัท	พีโอณี	คิ้อริ์เปอเริชั�น	จำกัด้

	 พ.คิ้.	2561	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัริิษัท	คิ้ริิปโตมายด้์	แอด้ไวิเซีอริี�	จำกัด้

	 2559	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัมจ.	หลักทริัพย์	พาย

	 ก.ย.	2558	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัริิษัท	พีด้ีไอ-ซีีอาริ์ที	จำกัด้

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา 	 -

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา 

	 •	ปริิญญาโท	Master	of	Science	in	Policy	Economics	University	of	Illinois	at	Urbana	Champaign

	 •	ปริิญญาโท	วิิทยาศาสตริ์มหาบััณฑิิต	สาขาเศริษฐศาสตริ์สิ�งแวิด้ล้อม	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

	 •	ปริิญญาตริี	เศริษฐศาสตริ์บััณฑิิต	สาขาการิเงิน	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ	 -

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 2	มิถ่นายน	2564	(10	เด้ือน)	

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 2	มิ.ย	64	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิ	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 พ.ย.	2563	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยปลัด้กริะทริวิงการิคิ้ลัง	สำนักงานปลัด้กริะทริวิงการิคิ้ลัง

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 ต.คิ้.	2560	-	พ.ย.	2563		 ผูู้้อำนวิยการิสำนักนโยบัายและย่ทธศาสตริ์	สำนักงานปลัด้กริะทริวิงการิคิ้ลัง	

	 ส.คิ้.	2559	-	ต.คิ้.	2560	 ผูู้้เชี�ยวิชาญเฉีพาะด้้านนโยบัายและริะบับัการิคิ้ลัง	สำนักงานเศริษฐกิจการิคิ้ลัง

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
กรรมการ
อายุ : 43 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	การิจัด้การิภาคิ้ริัฐและภาคิ้เอกชนมหาบััณฑิิต	สถาบัันพัฒนบัริิหาริศาสตริ์	(NIDA)

	 •	ปริิญญาตริี	นิติศาสตริบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยริามคิ้ำแหง

การอบรมหลัักสัูติรกรรมการ 
	 จััดโดยสมาคมส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษััทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Director	Certification	Program	(DCP	221/2016)

	 •	หลักสูตริ	Financial	Statements	for	Directors	(FSD	30/2016)

	 •	หลักสูตริ	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	39/2016)

	 •	หลักสูตริ	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP	24/2016)

	 •	หลักสูตริ	IT	Governance	and	Cyber	Resillience	Program	(ITG	9/2018)

	 •	หลักสูตริ	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leader	(RCL	19/2020)

	 •	หลักสูตริ	Ethical	Leadership	Program	(ELP	21/2021)

 สถาบัันอื่่�น	ๆ	

	 •	หลักสูตรินักบัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	60	สานักงาน	ก.พ.

	 •	หลักสูตริป้องกันริาชอาณาจักริภาคิ้ริัฐริ่วิมเอกชน	(ปริอ.	23	/	วิปอ.	53)	วิิทยาลัยป้องกันริาชอาณาจักริ

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	19	สถาบัันวิิทยาการิตลาด้ท่น	

	 •	หลักสูตริผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงด้้านวิิทยาการิพลังงาน	ริ่่นที�	7	สถาบัันวิิทยาการิพลังงาน

	 •	หลักสูตริผูู้้ตริวิจริาชการิริะด้ับักริะทริวิง	ปริะจำปีงบัปริะมาณ	พ.ศ.	2558

	 •	หลักสูตริวิิทยาการิการิจัด้การิสาหริับันักบัริิหาริริะด้ับัสูง	คิ้ณะริัฐปริะศาสนศาสตริ์	(วิบัส.)	ริ่่นที�	1	สถาบัันพัฒนบัริิหาริศาสตริ์	(NIDA)

วุัน เดืือน ปีี ท่�ไดื้รับการแติ่งติั�งเปี็นกรรมการ  

	 31	มกริาคิ้ม	2565	(ริวิมริะยะเวิลาการิด้ำริงตำแหน่ง	2	เด้ือน)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 พ.ย.	2564	-	ปัจจ่บััน		 กริริมการิ	บัมจ.	ทางยกริะด้ับัด้อนเมือง

	 ต.คิ้.	2564	-	ปัจจ่บััน		 กริริมการิและปริะธานกริริมการิตริวิจสอบั	บัมจ.	เบัาด้์	แอนด้์	บัียอนด้์

นายจุมพล ริมสาคร (ดำารงตำาแหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน
อายุ : 62 ปี
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การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 ธ.คิ้.	2561	-	ก.ย.	2564		 กริริมการิ	บัมจ.	ปตท.

	 เม.ย.	2560	-	ก.ย.	2564		 กริริมการิ	บัมจ.	ธนาคิ้าริทหาริไทยธนชาต

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน 	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 ก.พ.	2559	-	ธ.คิ้.	2561		 กริริมการิ	การิไฟฟ้าฝ่ายผู้ลิตแห่งปริะเทศไทย

	 ต.คิ้.	2558	-	ก.ย.	2564		 ริองปลัด้กริะทริวิงการิคิ้ลัง

	 ก.คิ้.	2557	-	ก.คิ้.	2561		 กริริมการิ	การิยาสูบัแห่งปริะเทศไทย

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

คุวุามสััมพัันธ์์ทางคุรอบคุรัวุระหวุ่างกรรมการแลัะผู่้บริหาร	 ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	ด้้านบัริิหาริธ่ริกิจ	สาขาการิเงิน	University	of	Texas	at	Arlington	ปริะเทศสหริัฐอเมริิกา

	 •	ปริิญญาตริี	สถิติศาสตริ์บััณฑิิต	คิ้ณะพาณิชยศาสตริ์และการิบััญชี	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

การอบรม  

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	จัด้โด้ยสมาคิ้มส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 1	ก.พ.	2552	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิอาวิ่โส	สายบัริิหาริกองท่น	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 ต.คิ้.	2547	-	31	ม.คิ้.	2552	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	สายบัริิหาริกองท่น	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 ก.พ.	2544	-	ก.ย.	2547	 ผูู้้จัด้การิกองท่นอาวิ่โสกล่่มบัริิหาริตริาสาริหนี�	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน  

	 ปัจจ่บััน		 กริริมการิ	บัริิษัท	เอ็มเอฟ	โฮลด้ิ�งส์	จำกัด้	 

	 	 	 	 กริริมการิ	บัริิษัท	ที�ปริึกษา	เอ็มเอฟซีี	จำกัด้

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา	 -

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี

นางพัณณรัชต์ บรรพโต 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
อายุ : 58 ปี
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สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	MBA	สาขา	การิเงินการิธนาคิ้าริริะหวิ่างปริะเทศ	Birmingham	University,	UK

	 •	ปริิญญาตริี	วิิทยาศาสตริ์บััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยสงขลานคิ้ริินทริ์

การอบรม  

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	จัด้โด้ยสมาคิ้มส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 ต.คิ้.	2560	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิอาวิ่โส	สายบัริิหาริกองท่น	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 มิ.ย.	2554	-	ก.ย.	2560	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายตริาสาริท่น	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 ต.คิ้.	2546	-		พ.คิ้.	2554	 ผูู้้จัด้การิกองท่นอาวิ่โส	กล่่มตริาสาริท่น	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 ส.คิ้.	2545	-	ก.ย.	2546	 ผูู้้อำนวิยการิฝ่ายวิิจัย	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา  

	 ก.พ.	2545	-	ก.คิ้.		2545	 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิฝ่ายวิิจัย	บัริิษัทหลักทริัพย์	ซีิกโก้	จำกัด้

	 มิ.ย.		2543	-	ธ.คิ้.		2544	 ผูู้้อำนวิยการิฝ่ายวิิเคิ้ริาะห์หลักทริัพย์ในปริะเทศ	บัริิษัทหลักทริัพย์	เอสจี	สินเอเซีีย	จำกัด้

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี

นายชาคริต พืชพันธ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบริหารกองทุน
อายุ : 60 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	บัริิหาริธ่ริกิจมหาบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยกริ่งเทพ

	 •	ปริิญญาตริี	บัริิหาริธ่ริกิจบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยริามคิ้ำแหง

การอบรม  

	 •	ผูู้้วิางแผู้นการิลงท่น	(	Investment	Planner)	ภาคิ้วิิชาการิธนาคิ้าริและการิเงิน	คิ้ณะพาณิชยศาสตริ์และการิบััญชี	 

	 	 จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

	 •	ผูู้้แนะนำการิลงท่นด้้านหลักทริัพย์	จัด้โด้ย	สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์

	 •	นักวิางแผู้นทางการิเงิน	(Thai	Financial	Planner	Program	:	TFP)	สถาบัันพัฒนาคิ้วิามริู้ตลาด้ท่น	-	ตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 1	ม.คิ้.	2563	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิอาวิ่โส	ฝ่ายกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 2557	-	1	ม.คิ้.	2563	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิ	กองท่น	เอ็มเอฟซีี 

	 2550	-	2556	 ผูู้้อำนวิยการิพัฒนาธ่ริกิจอาวิ่โส	ฝ่ายการิตลาด้กองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2548	-	2550	 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิอาวิ่โส	สายงานการิตลาด้กองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2546	-	2548	 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิ	สายงานการิตลาด้กองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน 	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2543	-	2546	 ผูู้้จัด้การิส่วิน	ฝ่ายกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	กสิกริไทย	จำกัด้

	 2542	-	2543	 ผูู้้ชำนาญการิชั�นพิเศษ	ฝ่ายกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	ธนาคิ้าริกริ่งเทพ	จำกัด้	(มหาชน)

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

นายประสิทธิ์ พรปฏิมากร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
อายุ : 55 ปี
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	ด้้านบัริิหาริธ่ริกิจมหาบััณฑิิต	สาขาการิเงิน-การิธนาคิ้าริ	มหาวิิทยาลัยเซีนต์จอห์น

	 •	ปริิญญาตริี	ด้้านบัริิหาริธ่ริกิจบััณฑิิต	สาขาการิตลาด้	มหาวิิทยาลัยหอการิคิ้้าไทย

การอบรม  

	 •	ปริะกาศนียบััตริ	การิบัริิหาริเศริษฐกิจสาธาริณะสำหริับันักบัริิหาริริะด้ับัสูง	ริ่่นที�	12	จัด้โด้ยสถาบัันพริะปกเกล้า

	 •	หลักสูตรินักบัริิหาริริะด้ับัสูง	ธริริมศาสตริ์เพื�อสังคิ้ม	(นมธ.	6)	จัด้โด้ยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	

	 •	ผูู้้แนะนำการิลงท่นด้้านหลักทริัพย์	จัด้โด้ยสำนักงาน	ก.ล.ต.

	 •	ผูู้้วิางแผู้นการิลงท่น	จัด้โด้ยสำนักงาน	ก.ล.ต.

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 มี.คิ้.	2564	–	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิอาวิ่โส	ฝ่ายลูกคิ้้าสถาบััน	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 2562	-	ก.พ.	2564	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายลูกคิ้้าสถาบััน	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2562	-	2563	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายลูกคิ้้าธนาคิ้าริออมสิน	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2554	-	2562	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่าย	Private	Wealth	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2540	-	2544	 หัวิหน้าส่วินการิตลาด้	สำนักบัริิการิตลาด้ท่น	ธนาคิ้าริ	กริ่งไทย	จำกัด้	(มหาชน)	

	 2535	-	2539	 หัวิหน้าแผู้นก	ปริิวิริริตเงินตริาต่างปริะเทศ	ธนาคิ้าริ	กริ่งไทย	จำกัด้	(มหาชน)

	 2533	-	2534	 ผูู้้ช่วิยหัวิหน้าแผู้นก	ปริิวิริริตเงินตริาต่างปริะเทศ	ธนาคิ้าริ	กริ่งไทย	จำกัด้	(มหาชน)

	 2531	-	2532	 เจ้าหน้าที�ฝ่ายการิธนาคิ้าริต่างปริะเทศ	ธนาคิ้าริ	กริ่งไทย	จำกัด้	(มหาชน)

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน   

	 2562	-	ปัจจ่บััน	 ที�ปริึกษา	สมาคิ้มกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ

นายกิตติคม สุทธิวงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายลูกค้าสถาบัน
อายุ : 57 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2554-2562	 ที�ปริึกษาสมาคิ้มกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ

	 2552	-	เม.ย.	2554	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	สายงานกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	กริ่งไทย 

	 	 	 	 ที�ปริึกษาสมาคิ้มกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ

	 2549	-	2552	 ผูู้้อำนวิยการิอาวิ่โส	ฝ่ายกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	กริ่งไทย 

	 	 	 	 คิ้ณะกริริมการิสมาคิ้มกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ

	 2545	-	2549	 ผูู้้อำนวิยการิฝ่ายกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	กริ่งไทย	 

	 	 	 	 คิ้ณะกริริมการิสมาคิ้มกองท่นสำริองเลี�ยงชีพ

	 2530	-	2531	 เจ้าหน้าที�วิิเคิ้ริาะห์สินเชื�อ	บัริิษัทเงินท่นหลักทริัพย์อินเตอริ์เคิ้ริด้ิตแอนด้์ทริัสต์

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาเอก	ด้้านเศริษฐศาสตริ์	Tokyo	University	of	Agriculture	ปริะเทศญี�ป่่น

	 •	ปริิญญาโท	เศริษฐศาสตริ์มหาบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

	 •	ปริิญญาตริี	เศริษฐศาสตริ์บััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

การอบรม  

	 •	หลักสูตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริ่่นที�	99/2012	จัด้โด้ยสมาคิ้มส่งเสริิมกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	COSO:	Enterprise	Risk	Management	จัด้โด้ยสมาคิ้มผูู้้ตริวิจสอบัภายในแห่งปริะเทศไทย	(สตท.)

	 •	หลักสูตริ	Applied	General	Equilibrium	จัด้โด้ยสถาบััน	Center	for	World	Food	Studies	(CWFS)	ปริะเทศเนเธอริ์แลนด้์

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 2555	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2548	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 2548	-	2554	 ผูู้้อำนวิยการิอาวิ่โส	ฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	บัมจ.หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน		 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 2544	-	2547	 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิ	ฝ่ายวิิจัยและกลย่ทธ์	สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

ดร. เจริญชัย เล็งศิริวัฒน์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
อายุ : 62 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	Master	of	Public	Administration,	University	of	Southern	California,	Los	Angeles,	California,	USA

	 •	ปริิญญาตริี	ด้้านบัริิหาริ่ริกิจบััณฑิิต	สาขาการิตลาด้	มหาวิิทยาลัยธ่ริกิจบััณฑิิตย์	

การอบรม  

	 •	กฎีหมายเกี�ยวิกับักองท่นริวิมและกองท่นส่วินบั่คิ้คิ้ล

	 •	Preparation	course	for	“The	Essence	of	Derivative	The	Products	Pricing”

	 •	หลักเกณฑิ์	และข้อคิ้วิริริู้เกี�ยวิกับั	Derivative		Transactions

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 ปัจจ่บััน		 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายวิางแผู้นการิลงท่นส่วินบั่คิ้คิ้ล	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน/ ท่�ผ่่านมา  

	 2539	-	2541	 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิฝ่ายลูกคิ้้าส่วินบั่คิ้คิ้ล	บัมจ.	หลักทริัพย์	ซีีมิโก้

	 2535	-	2539	 ผูู้้จัด้การิส่วินลูกคิ้้าริายใหญ่	บัมจ.	เงินท่นหลักทริัพย์ธนสยาม

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน		 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา  
	 2559	-	2561	 Senior	Vice	President,	Head	of	Marketing	Group	บัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	ทาลิส	จำกัด้

	 2541	-	2552	 ผูู้้อำนวิยการิฝ่ายบัริิหาริตัวิแทน	บัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	กริ่งศริี	จำกัด้

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

นางสาวนริศรา อมาตยกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล  
อายุ : 56 ปี
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	บัริิหาริธ่ริกิจ	(MBA)	มหาวิิทยาลัยเกษตริศาสตริ์

	 •	ปริิญญาตริี	พาณิชยศาสตริ์และการิบััญชี	(การิเงินและการิธนาคิ้าริ)	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

	 •	ปริิญญาตริี	วิิทยาการิจัด้การิ	(การิบััญชี)	มหาวิิทยาลัยส่โขทัยธริริมาธิริาช

การอบรม  

	 •	หลักสูตริ	CFO	Refresher	ริ่่นที�	2/2564	จัด้โด้ยตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

	 •	หลักสูตริ	Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG)	ริ่่นที�	19/2558	จัด้โด้ยสมาคิ้มส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	(ขั�น	Advance)	–	COSO	ERM	2017	ริ่่นที�	2/2563	จัด้โด้ยสภาวิิชาชีพ	บััญชีในพริะบัริมริาชูปถัมภ์

	 •	หลักสูตริ	Beyond	Treasury	Management	ริ่่นที�	2/63	จัด้โด้ยสภาวิิชาชีพบััญชีในพริะบัริมริาชูปถัมภ์

	 •	หลักสูตริ	Corporate	Finance	ริ่่นที�	3/2562	จัด้โด้ยสภาวิิชาชีพบััญชีในพริะบัริมริาชูปถัมภ์

	 •	หลักสูตริบััญชีบัริิหาริเพื�อการิวิางแผู้นและตัด้สินใจ	ริ่่นที�	3/2562	จัด้โด้ยสภาวิิชาชีพบััญชีในพริะบัริมริาชูปถัมภ์

	 •	หลักสูตริ	Corporate	Secretary	Program	ปี	2539	จัด้โด้ยสถาบัันบััณฑิิตบัริิหาริธ่ริกิจศศินทริ์แห่งจ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 1	ก.พ.	2562	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายบััญชีและการิเงินบัริิษัท	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา 
	 2556	-	31	ม.คิ้.	2562	 ผูู้้อำนวิยการิอาวิ่โส	ฝ่ายบััญชีและการิเงินบัริิษัท	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

	 2554	-	2556	 ผูู้้อำนวิยการิ	ฝ่ายบััญชีและการิเงินบัริิษัท	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน  

	 ต.คิ้.	2564	-	ปัจจ่บััน	 กริริมการิบัริิษัท	ที�ปริึกษาเอ็มเอฟซีี	จำกัด้	

	 ปัจจ่บััน		 กริริมการิบัริิษัท	เอ็มเอฟ	โฮลด้ิ�งส์	จำกัด้

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา		 -

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

อายุ : 50 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

สััญชาติิ :	ไทย

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาโท	บัริิหาริธ่ริกิจ	(การิบััญชี)	มหาวิิทยาลัยริามคิ้ำแหง

	 •	ปริิญญาตริี	บัริิหาริธ่ริกิจ	(การิบััญชี)	มหาวิิทยาลัยริังสิต

การอบรม	-

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 2555	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยผูู้้อำนวิยการิอาวิ่โส	ฝ่ายบััญชีและการิเงินบัริิษัท	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยนในปีระเทศึไทย) / ปีัจจุบัน		 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา		 -

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี	

นางสาวพรพิมล จิรฐิติวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
อายุ : 46 ปี
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สััญชาติิ :	ไทย	

คุุณวุุฒิิทางการศึึกษา  

	 •	ปริิญญาตริี	นิติศาสตริบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยธริริมศาสตริ์

การอบรม  

	 •	หลักสูตริ	Certificate	in	International	Trade	Law	and	Dispute	Resolutions	จัด้โด้ยเนติบััณฑิิตยสภา

	 •	หลักสูตริ	Company	Secretary	Program	(CSP	73/2016)	จัด้โด้ยสมาคิ้มส่งเสริิมสถาบัันกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)

	 •	หลักสูตริ	Certificate	in	Corporate	Development	Program	จัด้โด้ยสมาคิ้มบัริิษัทจด้ทะเบัียนไทย

	 •	หลักสูตริทนายคิ้วิามผูู้้ทำคิ้ำริับัริองลายมือชื�อและเอกสาริ	จัด้โด้ยสภาทนายคิ้วิาม	ในพริะบัริมริาชูปถัมภ์

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ปีัจจุบัน   

	 มี.คิ้.	2563	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้อำนวิยการิ	ฝ่ายกฎีหมาย	และเลขาน่การิบัริิษัท	บัมจ.	หลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี

การดืำารงติำาแหน่งในบริษัทจดืทะเบ่ยน / ท่�ผ่่านมา  

	 2553	-	2557	 ผูู้้อำนวิยการิ	ฝ่ายกฎีหมาย	และเลขาน่การิบัริิษัท	บัมจ.	หลักทริัพย์	พาย

	 2548	-	2553		 ผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายกฎีหมาย	และเลขาน่การิบัริิษัท	บัมจ.	หลักทริัพย์	บัีฟิท

	 2545	-	2548		 เจ้าหน้าที�ฝ่ายกฎีหมาย	และผูู้้ช่วิยเลขาน่การิบัริิษัท	บัมจ.	แอ�ด้วิานซี์	อะโกริ

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ปีัจจุบัน	 -

การดืำารงติำาแหน่งในกิจการอื�น (ท่�มิใช่บริษัทจดืทะเบ่ยน) / ท่�ผ่่านมา   

	 ม.คิ้.	2563	-	ก.พ.	2563	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายกฎีหมาย	บัริิษัทหลักทริัพย์	เคิ้พีเอ็ม	จำกัด้

	 2561	-	2562	 กริริมการิ	บัริิษัท	ฮาตาริิ	ไวิริ์เลส	จำกัด้

	 2557	-	2562		 ผูู้้อำนวิยการิ	ฝ่ายกฎีหมาย	บัมจ.	หลักทริัพย์	คิ้ิงส์ฟอริ์ด้

สััดืสั่วุนการถืือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี

นางสาวศศิวิมล สิงห์เงิน 
ผู้อำานวยการ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
อายุ : 41 ปี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

	 1.	ด้ริ.	ณริงคิ้์ชัย	อัคิ้ริเศริณี	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 2.	ด้ริ.	โชคิ้ชัย	อักษรินันท์	 -	 60,060	 60,060 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 3.	นายสด้าวิ่ธ	เตชะอ่บัล	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 4.	พลเอก	เลิศริัตน์	ริัตนวิานิช	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 5.	นายส่ริพล	ขวิัญใจธัญญา	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 6.	ด้ริ.	วิิกริม	คิ้่้มไพโริจน์	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 7.	นางสาวิจ่ฬาริัตน์	ส่ธีธริ	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 8.	นายมงคิ้ล	ลีลาธริริม	 -	 -	 - 
	 	(ลาออกเมื�อวิันที�	10	ก.พ.	65) 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	 9.	นายเทอด้ธริริม	ส่วิิชาวิริพันธ่์	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	10.	นายบัิน	วิีริิงกา	 -	 -	 - 
	 	(ลาออกเมื�อวิันที�	21	ธ.คิ้.	64) 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	11.	นายธนโชติ	ริ่่งสิทธิวิัฒน์	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	12.	นางพัชลีพริ	วิริวิิบัูลย์สวิัสด้ิ�	 -	 -	 - 
	 	(ด้ำริงตำแหน่งเมื�อวิันที�	13	ม.คิ้.	64) 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	13.	นายสิทธิริัตน์	ด้่ริงคิ้มาศ	 -	 -	 - 
	 	(ด้ำริงตำแหน่งเมื�อวิันที�	2	มิ.ย.	64) 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	14.	นายจ่มพล	ริิมสาคิ้ริ	 -	 -	 - 
	 	(ด้ำริงตำแหน่งเมื�อวิันที�	31	ม.คิ้.	65) 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

การเปลี่ยนแปลงการถืือหุ้น
ในปี 2564

จำานวนหุ้นท่ีถืือ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

จำานวนหุ้นท่ีถืือ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563รายชื่อ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถืือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหารในปี 2564
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การเปลี่ยนแปลงการถืือหุ้น
ในปี 2564

จำานวนหุ้นท่ีถืือ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

จำานวนหุ้นท่ีถืือ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563รายชื่อ

	15.	นางพัณณริัชต์	บัริริพโต	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	16.	นายชาคิ้ริิต	พืชพันธ์	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	17.	นายปริะสิทธิ�	พริปฏีิมากริ	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	18.	นายกิตติคิ้ม	ส่ทธิวิงศ์	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	19.	ด้ริ.	เจริิญชัย	เล็งศิริิวิัฒน์	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	20.	นางสาวินริิศริา	อมาตยก่ล	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -

	21.	นายอน่พงษ์	จันทริ์จิเริศริัศมี	 -	 -	 - 
	 	คิู้่สมริสและบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	 -	 -	 -
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 2

	 1.	ด้ริ.	ณริงคิ้์ชัย	อัคิ้ริเศริณี	 I,	V	 -	 -

	 2.	ด้ริ.	โชคิ้ชัย	อักษรินันท์	 II,	V	 -	 -

	 3.	นายสด้าวิ่ธ	เตชะอ่บัล	 III,	IV	 -	 -

	 4.	พลเอกเลิศริัตน์	ริัตนวิานิช	 IV	 -	 -

	 5.	นายส่ริพล	ขวิัญใจธัญญา	 IV,	VI	 -	 -

	 6.	ด้ริ.	วิิกริม	คิ้่้มไพโริจน์	 V	 -	 -

	 7.	นางสาวิจ่ฬาริัตน์	ส่ธีธริ	 IV	 -	 -

	 8.	นายมงคิ้ล	ลีลาธริริม	 IV,	VI	 -	 - 
	 	(ลาออกเมื�อวิันที�	10	ก.พ.	65)

	 9.	นายเทอด้ธริริม	ส่วิิชาวิริพันธ่์	 IV	 -	 -

	10.	นายบัิน	วิีริิงกา	 V	 -	 - 
	 	(ลาออกเมื�อวิันที�	21	ธ.คิ้.	64)

	11.	นายธนโชติ	ริ่่งสิทธิวิัฒน์	 IV,	A	 IV	 IV

	12.	นางพัชลีพริ	วิริวิิบัูลย์สวิัสด้ิ�	 IV	 -	 - 
	 	(ด้ำริงตำแหน่งเมื�อวิันที�	13	ม.คิ้.	64)

	13.	นายสิทธิริัตน์	ด้ริงคิ้มาศ	 IV	 -	 - 
	 	(ด้ำริงตำแหน่งเมื�อวิันที�	2	มิ.ย.	64)

	14.	นายจ่มพล	ริิมสาคิ้ริ	 V	 -	 - 
	 	(ด้ำริงตำแหน่งเมื�อวิันที�	31	ม.คิ้.	65)

	15.	นางพัณณริัชต์	บัริริพโต	 C	 IV	 IV

	16.	นายชาคิ้ริิต	พืชพันธ์	 C	 -	 -

บมจ. หลักทรัพย์จัดการ 
กองทุน เอ็มเอฟซี บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ�งส์ 

จำากัด

บริษัทย่อย

บริษัท ท่ีปรึกษาเอ็มเอฟซี 
จำากัด

รายชื่อ

หมายเหตุุ	:

	 I	 =	 ปริะธานกริริมการิ	 II	 =	 ริองปริะธานกริริมการิ	 III	 =	 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ 

	 IV	 =	 กริริมการิ	 V	 =	 กริริมการิอิสริะ		 VI	 =	 กริริมการิบัริิหาริ

	 A	 =	 กริริมการิผูู้้จัด้การิ	 B	 =	 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิ	 C	 =	 ผูู้้บัริิหาริ					  

	 D	 =	 เลขาน่การิบัริิษัท	 E	 =	 ผูู้้ริับัผู้ิด้ชอบัสูงส่ด้ในสายงานบััญชีและการิเงิน	

	 F	 =	 ผูู้้คิ้วิบัคิ้่มดู้แลการิทำบััญชี	
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	17.	นายปริะสิทธิ�	พงษ์ปฏีิมากริ	 C	 -	 -

	18.	นายกิตติคิ้ม	ส่ทธิวิงศ์	 C	 -	 -

	19.	ด้ริ.	เจริิญชัย	เล็งศิริิวิัฒน์	 C	 -	 -

	20.	นางสาวินริิศริา	อมาตยก่ล	 C	 -	 -

	21.	นายอน่พงษ์	จันทริ์จิเริศริัศมี	 C,	E	 IV	 IV

	22.	นางสาวิพริพิมล	จิริฐิติวิงศ์	 F	 -	 -

	23.	นางสาวิศศิวิิมล	สิงห์เงิน	 D	 -	 -

บมจ. หลักทรัพย์จัดการ 
กองทุน เอ็มเอฟซี บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ�งส์ 

จำากัด

บริษัทย่อย

บริษัท ท่ีปรึกษาเอ็มเอฟซี 
จำากัด

รายชื่อ

หมายเหตุุ	:

	 I	 =	 ปริะธานกริริมการิ	 II	 =	 ริองปริะธานกริริมการิ	 III	 =	 ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ 

	 IV	 =	 กริริมการิ	 V	 =	 กริริมการิอิสริะ		 VI	 =	 กริริมการิบัริิหาริ

	 A	 =	 กริริมการิผูู้้จัด้การิ	 B	 =	 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิ	 C	 =	 ผูู้้บัริิหาริ					  

	 D	 =	 เลขาน่การิบัริิษัท	 E	 =	 ผูู้้ริับัผู้ิด้ชอบัสูงส่ด้ในสายงานบััญชีและการิเงิน	

	 F	 =	 ผูู้้คิ้วิบัคิ้่มดู้แลการิทำบััญชี	
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

   	 หััวหัน้้างาน้ตรวจสอบภายใน้	และหััวหัน้้างาน้กำำากำับดููแลกำารปฏิิบัติงาน้ของบริษััท

	 		 	 ชื่่�อ	:			 น้ายกำฤษัฎา	ฉััตรบรรยง	(เป็น้พน้ักำงาน้บริษััท)

ตุำแหน่ง	:			 	 	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีและสาริสนเทศ

คุณวุุฒิิทางการิศึึกษัา	:

2544	 	 	 	 	 	 ปริิญญาโท	วิิทยาศาสตริ์มหาบััณฑิิต	สาขาริะบับัสาริสนเทศเพื�อการิบััญชี	(AIS)	 

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 คิ้ณะพาณิชยศาสตริ์และการิบััญชี	จ่ฬาลงกริณ์มหาวิิทยาลัย	

2537	 	 	 	 	 	 ปริิญญาตริี	บััญชีบััณฑิิต	มหาวิิทยาลัยหอการิคิ้้าไทย

	 		 	 ประสบกำารณ์์กำารทำางาน้	:

เม.ย.	48	-	ปัจจ่บััน	 บัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	จำกัด้	(มหาชน)

ม.คิ้.	63	-	ปัจจ่บััน	 ผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีและสาริสนเทศ

พ.คิ้.	62	-	ธ.คิ้.	62	 ผูู้้อำนวิยการิอาวิ่โส	ฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศ

เม.ย.	48	-	พ.คิ้.	62	 ผูู้้อำนวิยการิอาวิ่โส	ฝ่ายกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงาน

ก.ย.	37-	มี.คิ้.	48	 สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์

2541	-	มี.คิ้.	48		 เจ้าหน้าที�บัริิหาริ	ฝ่ายกำกับัธ่ริกิจจัด้การิลงท่น 

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 ริับัผู้ิด้ชอบังานตริวิจสอบัการิด้ำเนินงานของบัริิษัทที�ได้้ริับัใบัอน่ญาตปริะกอบัธ่ริกิจจัด้การิลงท่น

2539	-	2541	 	 	 ผูู้้ตริวิจสอบัอาวิ่โส	ฝ่ายตริวิจสอบัและคิ้ด้ ี

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 ริับัผู้ิด้ชอบังานตริวิจสอบัการิกริะทำไม่เป็นธริริมในธ่ริกิจหลักทริัพย์

2537	-	2539	 	 	 ผูู้้ตริวิจสอบั	ฝ่ายกำกับัธ่ริกิจหลักทริัพย ์

	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 ริับัผู้ิด้ชอบังานตริวิจสอบัการิด้ำเนินงานของบัริิษัทที�ได้้ริับัใบัอน่ญาตปริะกอบัธ่ริกิจหลักทริัพย์

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3



Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) 195
MFC Asset Management Public Company Limited

	 		 	 หัน้้าท่�ความรับผิิดูชื่อบของหััวหัน้้างาน้ตรวจสอบภายใน้

มีหน้าที�ริับัผู้ิด้ชอบักำหนด้วิัตถ่ปริะสงคิ้์	 เป้าหมาย	 และขอบัเขตของการิตริวิจสอบัภายใน	 ริวิมถึงวิางแผู้นการิตริวิจสอบัปริะจำปี	 

ริวิมถึงงบัปริะมาณที�ใช้ปริะจำปี	 และริายงานผู้ลการิปฏีิบััติงานตามแผู้นการิตริวิจสอบัและงานที�ได้้รัิบัมอบัหมายตามหน้าที�	 คิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบั	 

เพื�อสนับัสน่นการิด้ำเนินงานของบัริิษัทให้บัริริล่วิัตถ่ปริะสงคิ้์ที�กำหนด้ไวิ้ในด้้านการิตริวิจสอบัภายใน	 ด้้วิยการิให้คิ้วิามมั�นใจและคิ้ำปริึกษาอย่าง

เป็นอิสริะและเที�ยงธริริม	ในแนวิทางที�ม่่งการิเพิ�มคิ้่ณคิ้่าและการิปริับัปริ่งการิปฏีิบััติงานให้มีปริะสิทธิภาพ	โด้ยนำมาตริฐาน	ข้อกำหนด้	และวิิธีการิ

ที�เป็นริะบับัมาใช้ในการิปริะเมินและปริับัปริ่งปริะสิทธิผู้ลของกริะบัวินการิต่าง	 ๆ	 ทั�งการิคิ้วิบัคิ้่มภายใน	 การิปฏีิบััติตามข้อกำหนด้	 โด้ยปริะสาน

งานริ่วิมมือกับัฝ่ายงานที�เกี�ยวิข้อง	เช่น	ฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	และฝ่ายกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงาน	เป็นต้น

	 		 	 หัน้้าท่�ความรับผิิดูชื่อบของหััวหัน้้างาน้กำำากำับดููแลกำารปฏิิบัติงาน้

มหีน้าที�ริบััผิู้ด้ชอบัในการิกำกับัดู้แลการิด้ำเนินธร่ิกิจของบัริษัิทให้เป็นไปตามกฎีหมาย	กฎี	ริะเบีัยบั	ข้อบังัคัิ้บั	นโยบัาย	และข้อกำหนด้

ของสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์	 ตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย	 หริือหน่วิยงานทางการิอื�นที�เกี�ยวิข้องกับั 

การิด้ำเนินธ่ริกิจของบัริิษัท	และริายงานผู้ลการิปฏีิบััติงานตามแผู้นการิกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงานต่อคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	ทั�งนี�	คิ้ณะกริริมการิ

บัริิษัทได้้อน่มัติคิู้่มือการิปฏิีบััติงาน	(Compliance	Manual)	 โด้ยกำหนด้ให้คิ้ณะกริริมการิบัริิษัท	 ผูู้้บัริิหาริ	 และพนักงานต้องปฏิีบััติให้ถูกต้อง 

ตามกฎีหมาย	ริวิมถงึมกีาริสื�อสาริกบััพนกังานใหต้ริะหนกัวิา่พนกังานทก่คิ้นมหีนา้ที�และคิ้วิามริบััผู้ดิ้ชอบัในการิศกึษาและทำคิ้วิามเขา้ใจในกฎีหมาย

และกฎีริะเบัียบัที�เกี�ยวิข้องในงานที�ริับัผู้ิด้ชอบั	และปฏีิบััติให้ถูกต้องคิ้ริบัถ้วินอย่างเคิ้ริ่งคิ้ริัด้
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 4

สำนักงานใหญ่่

สาขาขอื่นแก่น	
จัด้ตั�งเมื�อวิันที�	18	ต่ลาคิ้ม	
2556

สาขาริะยอื่ง	
จัด้ตั�งเมื�อวิันที�	27	พฤษภาคิ้ม	
2558

สาขาหาดใหญ่่	
จัด้ตั�งเมื�อวิันที�	15	พฤษภาคิ้ม	
2560

สาขาแจั้งวุัฒินะ	
จัด้ตั�งเมื�อวิันที�	27	
พฤศจิกายน	2551

สาขาเชี่ยงใหม่	
จัด้ตั�งเมื�อวิันที�	17	มีนาคิ้ม	
2557

สาขาปิ่่�นเกล้้า	
จัด้ตั�งเมื�อวิันที�	4	ธันวิาคิ้ม	
2558

กองท่นริวิมอสังหาริิมทริัพย์	
เด้อะคิ้อลัมน์

มหาวิิทยาลัยขอนแก่น

คิ้่ณมาลี	ศิริิวิจนา

คิ้่ณกานด้า	โฆษิตสถาพริกิจ

บัริิษัท	เซี็นทริัลพัฒนา	จำกัด้	
(มหาชน)

มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่

บัริิษัท	เซี็นทริัลพัฒนา	จำกัด้	
(มหาชน)

33,408,291.55

602,261.63

530,434.53

375,720.75

2,887,483.71

1,014,059.85

4,566,262.38

ชั�น	จี	และชั�น	21	-	23	อาคิ้าริคิ้อลัมน์	ทาวิเวิอริ์	 
เลขที�	199	ถนนริัชด้าภิเษก	แขวิงคิ้ลองเตย	เขตคิ้ลองเตย	
กริ่งเทพมหานคิ้ริ	10110

เลขที�	123	อาคิ้าริศูนย์อาหาริและบัริิการิ	1	 
(คิ้อมเพล็กซี์)	มหาวิิทยาลัยขอนแก่น	ชั�น	1	ห้องที�	1149	
ถนนมิตริภาพ	ตำบัลในเมือง	อำเภอเมืองขอนแก่น	
จังหวิัด้ขอนแก่น	40002

เลขที�	356/15	ถนนส่ข่มวิิท	ตำบัลเนินพริะ	อำเภอเมือง
ริะยอง	จังหวิัด้ริะยอง	21000

เลขที�	18	และ	20	ถนนจ่ติอน่สริณ์	ตำบัลหาด้ใหญ่	
อำเภอหาด้ใหญ่	จังหวิัด้สงขลา	90110

เลขที�	99,99/9	หมู่ที�	2	อาคิ้าริเซี็นทริัล	แจ้งวิัฒนะ	ชั�น	4	
ห้องที�	405	ถนนแจ้งวิัฒนะ	ตำบัลบัางตลาด้	อำเภอ
ปากเกริ็ด้	จังหวิัด้นนทบั่ริี	11120

อาคิ้าริจอด้ริถถนนส่เทพ	มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่	(S1)	 
ชั�น	1	มหาวิิทยาลัยเชียงใหม่	ห้องเลขที�	3	ซีอยหมู่บั้าน
ทั�วิไป	ถนนส่เทพ	ตำบัลส่เทพ	อำเภอเมือง	จังหวิัด้
เชียงใหม่	5020

เลขที�	7/222	อาคิ้าริเซี็นทริัลพลาซีา	ปิ�นเกล้าชั�น	4	ห้อง
เลขที�	426/1	ถนนบัริมริาชชนนี	แขวิงอริ่ณอมริินทริ์	เขต
บัางกอกน้อย	กริ่งเทพมหานคิ้ริ	10700

ที่ตั�ง ผู้ให้เช่า ค่าเช่าปี 2564 
(บาท)

สำานักงาน

•  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

•  บรษิทัได้ใหบ้รษิทัยอ่ย ไดแ้ก ่บรษิทั เอม็เอฟ โฮลดิ�งส ์จำากดั และบรษัิท ท่ีปรกึษาเอม็เอฟซ ีจำากดั ใชส้ำานกังาน
ของบริษัทเป็นที่ตั�งสำานักงานใหญ่ โดยไม่มีการจ่ายค่าเช่า
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นโยบายการกำากับดููแลกิจการ
   วัตถุุประสงค์

บัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	จำกัด้	(มหาชน)	มีผูู้้ถือห่้นริายใหญ่ปริะกอบัด้้วิย	กริะทริวิงการิคิ้ลัง	ธนาคิ้าริออมสิน	บัริิษัท	

คิ้ันทริี�	กริ่�ป	โฮลด้ิ�งส์	จำกัด้	(มหาชน)	และเป็นบัริิษัทจัด้การิกองท่นบัริิษัทเด้ียวิที�จด้ทะเบัียนในตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย	บัริิษัทจึงให้คิ้วิาม

สำคิ้ัญกับัการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	 โด้ยยึด้มั�นในอ่ด้มการิณ์ซีึ�งได้้ถือปฏีิบััติสืบัเนื�องกันมาเป็นเวิลานานภายใต้กริอบัจริริยาบัริริณที�มีการิพัฒนา 

ให้เหมาะสมกับัคิ้วิามเปลี�ยนแปลงทางเศริษฐกิจและสังคิ้ม	 เพื�อเสริิมสริ้างให้บัริิษัทมีริะบับัการิบัริิหาริกิจการิที�มีปริะสิทธิภาพ	 สามาริถปริับัตัวิให้

เหมาะสมกับัการิเปลี�ยนแปลงสภาพธ่ริกิจ	 และมีคิ้วิามสัมพันธ์ที�ด้ีกับัผูู้้คิ้นริอบัข้าง	 เพื�อให้บัริิษัทมีผู้ลปริะกอบัการิที�ด้ีในริะยะยาวิ	 สริ้างคิ้วิาม 

เชื�อมั�นให้กับัผูู้้ถือห่้น	 ผูู้้ลงท่น	 และผูู้้เกี�ยวิข้องท่กฝ่าย	 เพื�อให้ปริะโยชน์ในการิสร้ิางค่ิ้ณค่ิ้าให้กิจการิอย่างยั�งยืน	 โด้ยถือแนวิทางปฏิีบััติตามข้อพึง

ปฏีิบััติที�ด้ีสำหริับักริริมการิบัริิษัทจด้ทะเบัียน	(Code	of	Best	Practices	for	Directors	of	Listed	Company)	และหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี

สำหริับับัริิษัทจด้ทะเบัียนปี	2555	(The	Principles	of	Good	Corporate	Governance	for	Listed	Company,	2012)	ตามแนวิทางที�ตลาด้หลักทริัพย์

แห่งปริะเทศไทยกำหนด้	และหลักการิกำกับัด้แูลกิจการิที�ด้ขีองบัริษัิทจด้ทะเบีัยนปี	2560	(Corporate	Governance	Code	for	Listed	Companies,	

2017)	ตามแนวิทางที�สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์กำหนด้	โด้ยบัริิษัทได้้เปิด้เผู้ยข้อมูลในเริื�องต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้อง

กบััผูู้ถ้อืห่น้	ผูู้ล้งทน่และผูู้้ที�เกี�ยวิขอ้งทก่ฝ่ายผู่้านชอ่งทางต่าง	ๆ 	เชน่	ในริายงานปริะจำปี	แบับั	56-1	และเว็ิบัไซีต์ของบัริษัิทเพื�ออำนวิยคิ้วิามสะด้วิก

ให้ผูู้้มีส่วินได้้เสียกล่่มต่าง	ๆ	สามาริถเข้าถึงข้อมูลได้้ง่าย	และหลากหลายช่องทางมากขึ�น

คิ้ณะกริริมการิได้้กำหนด้ให้คิ้ณะกริริมการิด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีมีการิทบัทวินนโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิอย่างสม�ำเสมอ 

ท่กปีเพื�อให้สอด้คิ้ล้องกับัหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีสำหริับับัริิษัทจด้ทะเบัียน	 เพื�อคิ้ริอบัคิ้ล่มในปริะเด้็นต่าง	 ๆ	 อาทิ	 สิทธิมน่ษยชน	 แริงงาน	

ส่ขภาพอนามัยและคิ้วิามปลอด้ภัยในการิทำงาน	 การิรัิกษาคิ้วิามปลอด้ภัย	 สิ�งแวิด้ล้อม	 คิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์	 การิใช้ข้อมูลภายใน	 

การิต่อต้านการิท่จริิตคิ้อริ์รัิปชั�น	 การิคิ้วิบัคิ้่มภายใน	 และการิเปิด้เผู้ยข้อมูล	 เป็นต้น	 โด้ยนโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิจะต้องนำไปสู่ผู้ล	 

(governance	outcome)	ด้ังต่อไปนี�

1.	 สามาริถแข่งขันได้้และมีผู้ลปริะกอบัการิที�ด้ีโด้ยคิ้ำนึงผู้ลกริะทบัในริะยะยาวิ	(Competitiveness	and	performance	with	 

	 		 	 	 long-term	perspective)

2.	 ปริะกอบัธ่ริกิจอย่างมีจริิยธริริม	 เคิ้าริพสิทธิ	 และมีคิ้วิามรัิบัผิู้ด้ชอบัต่อผูู้้ถือห่้นและผูู้้มีส่วินได้้เสีย	(Ethical	and	responsible	 

	 		 	 	 business)

3.	 เป็นปริะโยชน์ต่อสังคิ้ม	และพัฒนาหริือลด้ผู้ลกริะทบัด้้านลบัต่อสิ�งแวิด้ล้อม	(Good	corporate	citizenship)

4.	 สามาริถปริับัตัวิได้้ภายใต้ปัจจัยการิเปลี�ยนแปลง	(Corporate	resilience)

 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ 8 หลัก

หลกัปฏบิติั 1  ตระหนกัถึืงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรท่ีสร้างคณุค่า 
           ให้กิจการอย่างยั่งยืน  
           (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คิ้ณะกริริมการิเข้าใจบัทบัาทและตริะหนักถึงคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัในฐานะผูู้้นำองคิ้์กริ	 โด้ยมีบัทบัาทหน้าที�ในการิกำหนด้กลย่ทธ์	 ทิศทาง	

เป้าหมาย	และนโยบัายในการิในด้ำเนินธร่ิกิจของบัริิษัท	บันพื�นฐานของคิ้วิามรัิบัผู้ดิ้ชอบัต่อสงัคิ้มและสิ�งแวิด้ล้อม	และสร้ิางคิ้ณ่ค่ิ้าใหแ้กก่จิการิอย่าง

ยั�งยืน	โด้ยมีหน้าที�และคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัด้ังนี�

1.	 กำกับัดู้แลให้องคิ้์กริมีการิบัริิหาริจัด้การิที�ด้ี	 โด้ยมีการิกำหนด้วิิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลย่ทธ์	 เป้าหมาย	นโยบัาย	และงบัปริะมาณ	 

	 		 	 	 โด้ยมีการิทบัทวินเป็นปริะจำท่กปี	ริวิมทั�งมีกริะบัวินการิในการิติด้ตาม	ปริะเมินผู้ล	และดู้แลการิริายงานผู้ลการิด้ำเนินงาน

2.	 เปน็ผูู้น้ำและขบััเคิ้ลื�อนในการิสริา้งคิ้ณ่คิ้า่ใหแ้กก่จิการิอยา่งยั�งยนื	โด้ยกำกบััดู้แลใหบ้ัริษิทัสามาริถแขง่ขนัได้แ้ละมผีู้ลปริะกอบัการิ 

	 		 	 	 ที�ด้ีโด้ยคิ้ำนึงถึงผู้ลกริะทบัในริะยะยาวิ	 ปริะกอบัธ่ริกิจอย่างมีจริิยธริริม	 เคิ้าริพสิทธิและรัิบัผิู้ด้ชอบัต่อผูู้้ถือห่้นและผูู้้มีส่วินได้้เสีย	 

	 		 	 	 ด้ำเนินงานโด้ยคิ้ำนึงถึงปริะโยชน์และผู้ลกริะทบัที�มีต่อสังคิ้มและสิ�งแวิด้ล้อม	 และให้บัริิษัทสามาริถปริับัตัวิได้้ภายใต้ปัจจัย 

	 		 	 	 การิเปลี�ยนแปลง

3.	 ปฏีิบััติหน้าที�ตามขอบัเขตหน้าที�และคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัด้้วิยคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบั	 ริะมัด้ริะวิัง	 และริอบัคิ้อบั	(Duty	of	Care)	 ซีื�อสัตย์ 

	 		 	 	 ส่จริิตเพื�อริักษาผู้ลปริะโยชน์ของบัริิษัท	ผูู้้ถือห่้น	และผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กฝ่าย	(Duty	of	Loyalty)	ปฏีิบััติตามกฎีหมาย	วิัตถ่ปริะสงคิ้์	 

	 		 	 	 ข้อบัังคัิ้บั	 มติคิ้ณะกริริมการิ	 และมติที�ปริะช่มผูู้้ถือห่้น	 (Duty	of	Obedience)	 และเปิด้เผู้ยข้อมูลต่อผูู้้ถือห่้นอย่างถูกต้อง	 

	 		 	 	 คิ้ริบัถ้วิน	โปริ่งใส	และทันเวิลา	(Duty	of	Disclosure)

4.	 แบั่งแยกหน้าที�คิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัให้กริริมการิผูู้้จัด้การิและฝ่ายจัด้การิอย่างชัด้เจน	ตลอด้จนติด้ตามดู้แลให้กริริมการิผูู้้จัด้การิและ 

	 		 	 	 ฝ่ายจัด้การิปฏีิบััติหน้าที�ตามที�ได้้ริับัมอบัหมาย

หลักปฏิบัติ 2  กำาหนดวัตถืุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
           (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

บัริษิทัยึด้มั�นในการิด้ำเนินธร่ิกิจภายใต้หลกัจริิยธริริมและการิกำกับัด้แูลกิจการิที�ด้	ีคิ้วิบัคิู้ไ่ปกับัการิรัิบัผู้ดิ้ชอบัต่อสงัคิ้มและสิ�งแวิด้ล้อม	

เพื�อนำไปสู่การิพัฒนาธ่ริกิจอย่างยั�งยืน	 โด้ยคิ้ณะกริริมการิมีหน้าที�ในการิดู้แลให้วัิตถ่ปริะสงคิ้์	 นโยบัาย	 เป้าหมาย	 และงบัปริะมาณของบัริิษัท

สอด้คิ้ล้องกับัการิสร้ิางคิ้่ณค่ิ้าให้กิจการิ	 ลูกคิ้้า	 ผูู้้ถือห่้น	 ผูู้้มีส่วินได้้เสีย	 และสังคิ้มโด้ยริวิม	 ริวิมทั�งกำกับัดู้แลให้ฝ่ายจัด้การิจัด้ทำกลย่ทธ์และ 

แผู้นงานใหส้อด้คิ้ลอ้งกบััวิตัถป่ริะสงคิ้	์นโยบัาย	และเปา้หมายหลกัของบัริษิทั	โด้ยมกีารินำนวิตักริริมและเทคิ้โนโลยมีาใชใ้หเ้หมาะสมและปลอด้ภยั	

ตลอด้จนคิ้ำนึงถึงโอกาสและคิ้วิามเสี�ยงที�ยอมริับัได้้

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
           (Strengthen Board Effectiveness)

	 		 1.	 โครงสร้างคณ์ะกำรรมกำาร

คิ้ณะกริริมการิมีหน้าที�กำหนด้และทบัทวินโคิ้ริงสริ้างคิ้ณะกริริมการิ	 ในเริื�องจำนวินกริริมการิ	 สัด้ส่วินของกริริมการิอิสริะ	 กริริมการิ 

ที�เป็นผูู้้บัริิหาริ	 และกริริมการิที�ไม่เป็นผูู้้บัริิหาริ	 ริวิมทั�งปริะเมินคิ้วิามหลากหลายทางทักษะของคิ้ณะกริริมการิ	 (Board	Skill	Matrix)	 เพื�อให ้

คิ้ณะกริริมการิของบัริิษัทมีคิ้่ณสมบััติที�หลากหลาย	 ทั�งในด้้านคิ้วิามรู้ิ	 คิ้วิามเชี�ยวิชาญ	 ปริะสบัการิณ์	 คิ้วิามสามาริถเฉีพาะด้้าน	 อาย่	 และเพศ	 
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เพื�อใหม้อีงคิ้ป์ริะกอบัที�เหมาะสมกบััลกัษณะการิปริะกอบัธร่ิกจิ	สอด้คิ้ลอ้งกบััทศิทางและกลยท่ธใ์นการิด้ำเนนิธร่ิกจิ	นอกจากนั�น	เพื�อใหก้าริปฏีบิัตัิ

หน้าที�ในฐานะกริริมการิของบัริิษัทเป็นไปอย่างเต็มที�และมีปริะสิทธิภาพ	 บัริิษัทยังได้้จำกัด้จำนวินบัริิษัทจด้ทะเบัียนที�กริริมการิแต่ละคิ้นจะ 

ด้ำริงตำแหน่งเป็นกริริมการิแต่ละริายไวิ้ที�ไม่เกิน	5	บัริิษัท

นโยบายส่งเสริมการถื่วงดุลคณะกรรมการและฝ่่ายจัดการ

เพื�อส่งเสริิมให้มีการิตริวิจสอบัถ่วิงด้่ลคิ้ณะกริริมการิและฝ่ายจัด้การิ	 คิ้ณะกริริมการิจึงคิ้วิริกำหนด้ให้โคิ้ริงสริ้างกริริมการิมีลักษณะ 

ด้ังต่อไปนี�

(1)	 มีกริริมการิอิสริะไม่น้อยกวิ่า	1	ใน	3	ของจำนวินกริริมการิทั�งหมด้	แต่ต้องไม่น้อยกวิ่า	3	คิ้น

(2)	 มีปริะธานกริริมการิเป็นกริริมการิอิสริะ	 ในกริณีที�ปริะธานกริริมการิไม่ใช่กริริมการิอิสริะ	 คิ้ณะกริริมการิจะด้ำเนินการิจัด้ให้ 

	 		 	 	 องค์ิ้ปริะกอบัของคิ้ณะกริริมการิมีสดั้สว่ินของกริริมการิอิสริะมากกว่ิาริอ้ยละ	50	หริอืแตง่ตั�งกริริมการิอิสริะทา่นหนึ�งริว่ิมพจิาริณา 

	 		 	 	 กำหนด้วิาริะการิปริะช่มคิ้ณะกริริมการิ

(3)	 ปริะธานกริริมการิไม่เป็นบั่คิ้คิ้ลเด้ียวิกับักริริมการิผูู้้จัด้การิ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บัริิษัทกำหนด้ให้กริริมการิอิสริะจะต้องมีคิ้่ณสมบััติสอด้คิ้ล้องกับัหลักเกณฑิ์ขั�นต�ำตามปริะกาศคิ้ณะกริริมการิกำกับัตลาด้ท่น	 ที�	 ทจ.	

39/2559	เริื�องการิขออน่ญาตและการิอน่ญาตให้เสนอขายห่้นที�ออกใหม่	(ริวิมถึงฉีบัับัแก้ไขเพิ�มเติม)	ด้ังนี�

(1)	 ถือห่้นไม่เกินริ้อยละ	1	ของจำนวินห่้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด้ของบัริิษัท	บัริิษัทใหญ่	บัริิษัทย่อย	บัริิษัทริ่วิม	ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	 

	 		 	 	 หริือผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของบัริิษัท	ทั�งนี�	ให้นับัริวิมการิถือห่้นของผูู้้ที�เกี�ยวิข้องของกริริมการิอิสริะริายนั�น	ๆ	ด้้วิย

(2)	 ไม่เป็นหริือเคิ้ยเป็นกริริมการิที�มีส่วินริ่วิมบัริิหาริงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที�ปริึกษาที�ได้้เงินเด้ือนปริะจำ	หริือผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของ 

	 		 	 	 บัริิษัท	 บัริิษัทใหญ่	 บัริิษัทย่อย	 บัริิษัทร่ิวิม	 บัริิษัทย่อยลำด้ับัเด้ียวิกัน	 ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	 หริือของผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของบัริิษัท	 

	 		 	 	 เวิ้นแต่จะได้้พ้นจากการิมีลักษณะด้ังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปีก่อนวิันที�ได้้ริับัการิแต่งตั�งให้เป็นกริริมการิอิสริะ	ทั�งนี�	ลักษณะ 

	 		 	 	 ต้องห้ามด้ังกล่าวิไม่ริวิมถึงกริณีที�กริริมการิอิสริะเคิ้ยเป็นข้าริาชการิ	หริือที�ปริึกษา	ของส่วินริาชการิซีึ�งเป็นผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	หริือ 

	 		 	 	 ผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของบัริิษัท

(3)	 ไม่เป็นบั่คิ้คิ้ลที�มีคิ้วิามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหริือโด้ยการิจด้ทะเบัียนตามกฎีหมาย	ในลักษณะที�เป็นบัิด้า	มาริด้า	คิู้่สมริส	พี�น้อง	 

	 		 	 	 และบั่ตริ	ริวิมทั�งคิู้่สมริสของบั่ตริ	ของกริริมการิริายอื�น	ผูู้้บัริิหาริ	ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	ผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่ม	หริือบั่คิ้คิ้ลที�จะได้้ริับัการิ 

	 		 	 	 เสนอให้เป็นกริริมการิ	ผูู้้บัริิหาริหริือผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของบัริิษัทหริือบัริิษัทย่อย

(4)	 ไม่มีหริือเคิ้ยมีคิ้วิามสัมพันธ์ทางธ่ริกิจกับับัริิษัท	บัริิษัทใหญ่	บัริิษัทย่อย	บัริิษัทริ่วิม	ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	หริือผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของ 

	 		 	 	 บัริิษัท	ในลักษณะที�อาจเป็นการิขัด้ขวิางการิใช้วิิจาริณญาณอย่างอิสริะของตน	ริวิมทั�งไม่เป็นหริือเคิ้ยเป็นผูู้้ถือห่้นที�มีนัย	หริือผูู้้มี 

	 		 	 	 อำนาจคิ้วิบัคิ้่มของผูู้้ที�มีคิ้วิามสัมพันธ์ทางธ่ริกิจกับับัริิษัท	 บัริิษัทใหญ่	 บัริิษัทย่อย	 บัริิษัทริ่วิม	 ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	 หริือผูู้้มีอำนาจ 

	 		 	 	 คิ้วิบัคิ้่มของบัริิษัท	 เวิ้นแต่จะได้้พ้นจากการิมีลักษณะด้ังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	 ปีก่อนวิันที�ได้้ริับัการิแต่งตั�งให้เป็นกริริมการิ 

	 		 	 	 อิสริะ

	 คิ้วิามสัมพันธ์ทางธ่ริกิจตามวิริริคิ้หนึ�ง	 ริวิมถึงการิทำริายการิทางการิค้ิ้าที�กริะทำเป็นปกติเพื�อปริะกอบักิจการิ	 การิเช่าหรืิอให้ 

	 		 	 	 เช่าอสังหาริิมทริัพย์	ริายการิเกี�ยวิกับัสินทริัพย์หริือบัริิการิ	หริือการิให้หริือริับัคิ้วิามช่วิยเหลือทางการิเงิน	ด้้วิยการิริับัหริือให้กู้ยืม	 

	 		 	 	 คิ้�ำปริะกัน	การิให้สินทริัพย์เป็นหลักปริะกันหนี�สิน	ริวิมถึงพฤติการิณ์อื�นทำนองเด้ียวิกัน	ซีึ�งเป็นผู้ลให้บัริิษัท	หริือคิู้่สัญญามีภาริะ 

	 		 	 	 หนี�ที�ตอ้งชำริะตอ่อีกฝา่ยหนึ�ง	ตั�งแตร่ิอ้ยละ	3	ของสินทริพัยท์ี�มตีวัิตนสท่ธขิองบัริษิทั	หริอืตั�งแต	่20	ล้านบัาทขึ�นไป	แลว้ิแตจ่ำนวิน 

	 		 	 	 ใด้จะต�ำกวิ่า	 ทั�งนี�	 การิคิ้ำนวิณภาริะหนี�ด้ังกล่าวิให้เป็นไปตามวิิธีการิคิ้ำนวิณมูลคิ้่าของริายการิที�เกี�ยวิโยงกันตามปริะกาศ 

	 		 	 	 คิ้ณะกริริมการิกำกับัตลาด้ท่นวิ่าด้้วิยหลักเกณฑิ์ในการิทำริายการิที�เกี�ยวิโยงกัน	โด้ยอน่โลม	แต่ในการิพิจาริณาภาริะหนี�ด้ังกล่าวิ	 

	 		 	 	 ให้นับัริวิมภาริะหนี�ที�เกิด้ขึ�นในริะหวิ่าง	1	ปีก่อนวิันที�มีคิ้วิามสัมพันธ์ทางธ่ริกิจกับับั่คิ้คิ้ลเด้ียวิกัน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)200
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

(5)	 ไม่เป็นหริือเคิ้ยเป็นผูู้้สอบับััญชีของบัริิษัท	บัริิษัทใหญ่	บัริิษัทย่อย	บัริิษัทริ่วิม	ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	หริือผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของบัริิษัท	 

	 		 	 	 และไม่เป็นผูู้้ถือห่้นที�มีนัย	ผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่ม	หริือห่้นส่วินของสำนักงานสอบับััญชี	ซีึ�งมีผูู้้สอบับััญชีของบัริิษัท	บัริิษัทใหญ่	บัริิษัท 

	 		 	 	 ย่อย	บัริิษัทริ่วิม	ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	 หริือผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่มของบัริิษัทสังกัด้อยู่	 เวิ้นแต่จะได้้พ้นจากการิมีลักษณะด้ังกล่าวิมาแล้วิ 

	 		 	 	 ไม่น้อยกวิ่า	2	ปีก่อนวิันที�ได้้ริับัการิแต่งตั�งให้เป็นกริริมการิอิสริะ

(6)	 ไม่เป็นหริือเคิ้ยเป็นผูู้้ให้บัริิการิทางวิิชาชีพใด้	ๆ	ซีึ�งริวิมถึงการิให้บัริิการิเป็นที�ปริึกษากฎีหมายหริือที�ปริึกษาทางการิเงิน	ซีึ�งได้้ริับั 

	 		 	 	 คิ้่าบัริิการิเกินกว่ิา	2	 ล้านบัาทต่อปีจากบัริิษัท	 บัริิษัทใหญ่	 บัริิษัทย่อย	 บัริิษัทร่ิวิม	 ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	 หริือผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่ม 

	 		 	 	 ของบัริิษัท	และไม่เป็นผูู้้ถือห่้นที�มีนัย	ผูู้้มีอำนาจคิ้วิบัคิ้่ม	หริือห่้นส่วินของผูู้้ให้บัริิการิทางวิิชาชีพนั�นด้้วิย	เวิ้นแต่จะได้้พ้นจากการิ 

	 		 	 	 มีลักษณะด้ังกล่าวิมาแล้วิไม่น้อยกวิ่า	2	ปีก่อนวิันที�ได้้ริับัการิแต่งตั�งให้เป็นกริริมการิอิสริะ

(7)	 ไม่เป็นกริริมการิที�ได้้ริับัการิแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตัวิแทนของกริริมการิของบัริิษัท	ผูู้้ถือห่้นริายใหญ่	หริือผูู้้ถือห่้นซีึ�งเป็นผูู้้ที�เกี�ยวิข้อง 

	 		 	 	 กับัผูู้้ถือห่้นริายใหญ่

(8)	 ไม่ปริะกอบักิจการิที�มีสภาพอย่างเด้ียวิกันและเป็นการิแข่งขันที�มีนัยกับักิจการิของบัริิษัท	หริือบัริิษัทย่อย	หริือไม่เป็นห่้นส่วินที�มี 

	 		 	 	 นัยในห้างห่้นส่วิน	 หรืิอเป็นกริริมการิที�มีส่วินร่ิวิมบัริิหาริงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที�ปรึิกษาที�รัิบัเงินเดื้อนปริะจำ	 หริือถือห่้นเกิน 

	 		 	 	 ริ้อยละ	1	 ของจำนวินห่้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด้ของบัริิษัทอื�น	 ซีึ�งปริะกอบักิจการิที�มีสภาพอย่างเดี้ยวิกันและเป็นการิแข่งขัน 

	 		 	 	 ที�มีนัยกับักิจการิของบัริิษัทหริือบัริิษัทย่อย

(9)	 ไม่มีลักษณะอื�นใด้ที�ทำให้ไม่สามาริถให้คิ้วิามเห็นอย่างเป็นอิสริะเกี�ยวิกับัการิด้ำเนินงานของบัริิษัท

	 		 2.	 กำารสรรหัาและกำารแต่งตั�งกำรรมกำาร

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คิ้ณะกริริมการิแต่งตั�งคิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทนให้ทำหน้าที�ในการิกำหนด้หลักเกณฑิ์หริือวิิธีการิสริริหากริริมการิ

ใหม้คีิ้วิามโปริง่ใส	และพจิาริณาคิ้วิามหลากหลายทางทกัษะ	(Board	Skill	Matrix)	เพื�อใหค้ิ้ณะกริริมการิของบัริษิทัปริะกอบัด้ว้ิยกริริมการิที�มคีิ้ณ่สมบัตัิ

คิ้ริบัถว้ินและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�กฎีหมายกำหนด้	ริวิมทั�งมคีิ้ณ่สมบัตัทิี�หลากหลาย	ทั�งในด้า้นคิ้วิามริู	้คิ้วิามเชี�ยวิชาญ	ปริะสบัการิณ	์คิ้วิาม

สามาริถเฉีพาะด้้าน	อาย่	และเพศ	ที�จำเป็นต่อการิปฏีิบััติหน้าที�และการิด้ำเนินธ่ริกิจของบัริิษัท	โด้ยไม่จำกัด้หริือแบั่งแยกในเริื�องสัญชาติ	เชื�อชาติ	

ศาสนา	 อาย่	 เพศ	 ปริะเทศต้นกำเนิด้	 วัิฒนธริริม	 ขนบัธริริมเนียม	 เป็นต้น	 โด้ยในการิสริริหาอาจว่ิาจ้างบัริิษัทที�ปรึิกษา	 หริือพิจาริณาริายชื�อ 

จากฐานข้อมูลกริริมการิ	(Director	Pool)	เพื�อเสนอผูู้้ที�มีคิ้่ณสมบััติเหมาะสมต่อคิ้ณะกริริมการิและ/หริือที�ปริะช่มผูู้้ถือห่้นอน่มัติ

การิคิ้ัด้เลือกกริริมการิ	ให้คิ้ำนึงถึงองคิ้์ปริะกอบัหลักด้ังต่อไปนี�

(1)	 มีคิ้่ณธริริมและคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบั	(Integrity	and	Accountability)	คิ้วิามเข้าใจในบัทบัาทหน้าที�และคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบั	และมีคิ้วิาม 

	 		 	 	 เป็นมืออาชีพ	ริวิมทั�งสามาริถจัด้สริริเวิลาในการิปฏีิบััติหน้าที�ได้้อย่างเพียงพอ

(2)	 มคีิ้วิามรู้ิคิ้วิามชำนาญเฉีพาะด้า้นที�สง่เสริิมการิทำหนา้ที�ของคิ้ณะกริริมการิใหม้ปีริะสทิธภิาพ	ริวิมทั�งการิกำกบััด้แูลใหม้กีาริปฏีบิัตัิ 

	 		 	 	 ตามนโยบัายและกลย่ทธ์ได้้อย่างมีปริะสิทธิผู้ล	 เช่น	 ด้้านการิกำหนด้วิิสัยทัศน์และกลย่ทธ์	 ด้้านเศริษฐศาสตร์ิ	 ด้้านบััญชีและ 

	 		 	 	 การิเงิน	ด้้านการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	ด้้านการิบัริิหาริทริัพยากริมน่ษย์	ด้้านเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศ

(3)	 ผู้า่นการิอบัริมหลกัสตูริที�เกี�ยวิขอ้งกบััการิปฏิีบัติัหนา้ที�ของกริริมการิที�สำนกังานคิ้ณะกริริมการิกำกบััหลักทริพัยแ์ละตลาด้หลกัทริพัย์ 

	 		 	 	 ริับัริอง	หริือหลักสูตริที�จัด้โด้ยสถาบัันส่งเสริิมกริริมการิบัริิษัทไทย	(IOD)

(4)	 ในกริณีที�เป็นการิเสนอชื�อกริริมการิริายเด้ิมให้ด้ำริงตำแหน่งกริริมการิต่ออีกวิาริะหนึ�ง	 ให้คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ 

	 		 	 	 คิ้่าตอบัแทนพิจาริณาผู้ลการิปฏีิบััติหน้าที�ของกริริมการิริายด้ังกล่าวิด้้วิย



Annual Registration Statement and Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) 201
MFC Asset Management Public Company Limited

การแต่งตั�งกรรมการ

(1)	 คิ้ณะกริริมการิจะพิจาริณาคิ้ณ่สมบัติัและคัิ้ด้เลือกบัค่ิ้คิ้ลเพื�อเสนอให้ที�ปริะชม่ผูู้้ถอืห่น้เลือกตั�ง	หรืิอในกริณีที�เปน็การิแต่งตั�งกริริมการิ 

	 		 	 	 แทนตำแหน่งที�วิ่างลงเพริาะเหต่อื�นนอกจากออกตามวิาริะ	คิ้ณะกริริมการิจะเป็นผูู้้พิจาริณาแต่งตั�ง	

(2)	 ให้ที�ปริะชม่ผูู้้ถอืห่น้เลือกตั�งกริริมการิในการิลงคิ้ะแนนเสียงเลือกตั�งกริริมการิให้ใช้เสียงข้างมาก	โด้ยให้ถอืว่ิา	1	ห่น้มีเสียง	1	เสยีง	 

	 		 	 	 ในกริณีลงคิ้ะแนนเสียงเลือกตั�งบั่คิ้คิ้ลหลายคิ้นเป็นกริริมการิให้เสนอชื�อบั่คิ้คิ้ลเป็นกริริมการิทีละคิ้น	 บั่คิ้คิ้ลซึี�งได้้รัิบัคิ้ะแนนเสียง 

	 		 	 	 สงูสด่้แต่ละคิ้ริั�ง	เปน็ผูู้้ได้รั้ิบัเลือกตั�งเป็นกริริมการิ	และให้เลือกบัค่ิ้คิ้ลที�ได้รั้ิบัการิเสนอชื�อเป็นกริริมการิเช่นนี�จนคิ้ริบัจำนวินกริริมการิ 

	 		 	 	 ที�จะพึงมีหริือจะพึงเลือกตั�งในคิ้ริั�งนั�น	 ในกริณีที�มีบั่คิ้คิ้ลซีึ�งได้้ริับัคิ้ะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวินกริริมการิที�จะพึงมี	 หริือจะพึง 

	 		 	 	 เลือกตั�งในคิ้ริั�งนั�น	ให้ปริะธานในที�ปริะช่มออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด้

(3)	 ในการิพิจาริณาแต่งตั�งกริริมการิกลับัเข้าด้ำริงตำแหน่งอีกวิาริะหนึ�ง	 ให้คิ้ณะกริริมการินำผู้ลการิปฏีิบััติงาน	 จำนวินคิ้ริั�งของ 

	 		 	 	 การิเข้าปริะช่ม	และการิมีส่วินริ่วิมในการิปริะช่มมาปริะกอบัการิพิจาริณาด้้วิย

(4)	 เนื�องจากบัริิษทัเปน็บัริิษทัหลกัทรัิพย์	ซีึ�งอยูภ่ายใตก้าริกำกบััด้แูลของสำนกังานคิ้ณะกริริมการิกำกบััหลกัทรัิพยแ์ละตลาด้หลกัทริพัย์	 

	 		 	 	 กฎีหมายว่ิาด้้วิยหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์มีการิกำหนด้ค่ิ้ณสมบััติของกริริมการิที�เข้มงวิด้กว่ิาเกณฑ์ิของกฎีหมายว่ิาด้้วิย 

	 		 	 	 บัริิษัทมหาชนจำกัด้	 จึงทำให้ในการิแต่งตั�งกริริมการิแต่ละคิ้ริาวิ	 กริริมการิที�ได้้ริับัการิแต่งตั�งจะต้องผู้่านการิตริวิจสอบัและ 

	 		 	 	 การิให้คิ้วิามเห็นชอบัจากสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์ตามหลักเกณฑ์ิวิ่าด้้วิยบั่คิ้ลากริในธ่ริกิจ 

	 		 	 	 ตลาด้ท่นก่อน	จึงจะสามาริถปฏีิบััติหน้าที�เป็นกริริมการิของบัริิษัทหลักทริัพย์ได้้

	 		 3.	 กำารกำำาหัน้ดูค่าตอบแทน้กำรรมกำาร

กริริมการิมีสิทธิได้้ริับัคิ้่าตอบัแทนจากบัริิษัทในริูปของเงินเด้ือน	 เงินริางวิัล	 เบัี�ยปริะช่ม	 บัำเหน็จ	 โบันัส	 หริือผู้ลปริะโยชน์ตอบัแทน 

ในลกัษณะอื�นตามข้อบังัคัิ้บัหรืิอตามที�ที�ปริะชม่ผูู้้ถอืห่น้จะพิจาริณา	ซีึ�งที�ปริะชม่ผูู้้ถอืห่น้อาจกำหนด้เป็นจำนวินแน่นอนหรืิอวิางเป็นหลักเกณฑ์ิ	และ

จะกำหนด้ไวิ้เป็นคิ้ริาวิ	ๆ	ไป	หริือจะให้มีผู้ลตลอด้ไปจนกวิ่าจะมีการิเปลี�ยนแปลงก็ได้้	โด้ยคิ้ณะกริริมการิมอบัหมายให้คิ้ณะกริริมการิสริริหาและ

กำหนด้คิ้า่ตอบัแทนทำหนา้ที�กำหนด้นโยบัายและหลกัเกณฑิก์าริจา่ยคิ้า่ตอบัแทนกริริมการิ	เสนอตอ่คิ้ณะกริริมการิเพื�อใหค้ิ้วิามเหน็ชอบั	และเสนอ

ต่อที�ปริะช่มผูู้้ถือห่้นเพื�ออน่มัติ	 โด้ยโคิ้ริงสริ้างและอัตริาคิ้่าตอบัแทนจะต้องมีคิ้วิามเหมาะสมกับัคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัและจูงใจให้คิ้ณะกริริมการินำพา

องคิ้ก์ริใหด้้ำเนนิงานตามเปา้หมายทั�งริะยะสั�นและริะยะยาวิ	โด้ยนำผู้ลการิสำริวิจคิ้า่ตอบัแทนของบัริษิทัจด้ทะเบัยีนและบัริษิทัในกล่ม่อต่สาหกริริม

เด้ียวิกันมาใช้ในการิปริะกอบัการิพิจาริณาด้้วิย	

นอกจากนั�น	พนักงานหริือลูกจ้างของบัริิษัทซีึ�งได้้ริับัเลือกตั�งเป็นกริริมการิมีสิทธิที�จะได้้ริับัคิ้่าตอบัแทนและผู้ลปริะโยชน์ในฐานะที�เป็น

พนักงานหริือลูกจ้างของบัริิษัทอีกต่างหากด้้วิย

	 		 4.	 กำารกำำากำับดููแลน้โยบายและกำารดูำาเน้ิน้งาน้ของบริษััทย่อย

คิ้ณะกริริมการิมหีนา้ที�กำกบััด้แูลใหมี้กริอบัและกลไกในการิกำกบััด้แูลนโยบัายและการิด้ำเนนิงานของบัริษิทัยอ่ยและกจิการิอื�นที�บัริษิทั

ไปลงทน่อย่างมีนัยสำคัิ้ญ	ในริะดั้บัที�เหมาะสมกับักิจการิแต่ละแห่ง	ริวิมทั�งดู้แลให้บัริษัิทย่อยและกิจการิอื�นที�บัริษัิทไปลงทน่มีคิ้วิามเข้าใจในนโยบัาย

การิกำกับัดู้แลกิจการิของบัริิษัทด้้วิย
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

	 		 5.	 กำารประเมิน้ผิลกำารปฏิิบัติงาน้ของคณ์ะกำรรมกำารและคณ์ะกำรรมกำารชืุ่ดูย่อย

คิ้ณะกริริมการิคิ้วิริจัด้ให้มีการิปริะเมินผู้ลการิปฏีิบััติหน้าที�ปริะจำปีของคิ้ณะกริริมการิ	 คิ้ณะกริริมการิช่ด้ย่อย	 และกริริมการิเป็น 

ริายบั่คิ้คิ้ล	 เพื�อให้คิ้ณะกริริมการิได้้วิิเคิ้ริาะห์	 หาข้อสริ่ป	 และนำผู้ลการิปริะเมินไปใช้ในการิพัฒนาการิปฏิีบััติหน้าที�ต่อไป	 โด้ยเลขาน่การิบัริิษัท

มหีนา้ที�ในการิจดั้สง่แบับัปริะเมนิใหก้ริริมการิทก่คิ้นเพื�อปริะเมนิผู้ลการิปฏีบิัตังิานของคิ้ณะกริริมการิและคิ้ณะกริริมการิชด่้ยอ่ยที�ตนตำริงตำแหนง่	

หลังจากนั�นเลขาน่การิบัริิษัทจะสริ่ปผู้ลและนำเสนอผู้ลการิปริะเมินต่อคิ้ณะกริริมการิด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีและคิ้ณะกริริมการิเพื�อทริาบั	 

ก่อนนำส่งผู้ลการิปริะเมินให้ปริะธานกริริมการิและปริะธานคิ้ณะกริริมการิช่ด้ย่อยต่อไป

	 		 6.	 กำารพัฒน้าความรู้กำรรมกำาร

บัริิษัทสนับัสน่นการิให้คิ้วิามริู้แก่คิ้ณะกริริมการิและกริริมการิแต่ละท่าน	เพื�อให้มีคิ้วิามริู้คิ้วิามเข้าใจเกี�ยวิกับับัทบัาท	หน้าที�	ลักษณะ

การิปริะกอบัธ่ริกิจ	และกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกับัธ่ริกิจ	ตลอด้จนสนับัสน่นให้กริริมการิได้้ริับัการิสริ้างเสริิมทักษะและคิ้วิามริู้สำหริับัการิปฏีิบััติหน้าที�

กริริมการิอย่างสม�ำเสมอ	โด้ยมีแนวิปฏีิบััติด้ังนี�

(1)	 กริริมการิใหมท่ก่ทา่นจะได้ร้ิบััการิปฐมนเิทศ	(Orientation)	เพื�อใหท้ริาบัขอ้มลูที�เปน็ปริะโยชนต์อ่การิปฏีบิัตัหินา้ที�กริริมการิ	อาทิ	 

	 		 	 	 ปริะวิัติคิ้วิามเป็นมา	โคิ้ริงสริ้างการิจัด้การิ	โคิ้ริงสริ้างผูู้้ถือห่้น	วิิสัยทัศน์	พันธกิจ	และคิ้่านิยมของบัริิษัท	นโยบัายการิกำกับัดู้แล 

	 		 	 	 กจิการิ	นโยบัายการิคิ้วิบัคิ้ม่ภายใน	นโยบัายการิใช้ขอ้มูลภายใน	นโยบัายการิป้องกันคิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์	บัทบัาท	หนา้ที�	 

	 		 	 	 และคิ้วิามรัิบัผิู้ด้ชอบัของกริริมการิ	 ตลอด้จนหน้าที�และคิ้วิามรัิบัผิู้ด้ตามกฎีหมายที�เกี�ยวิข้อง	 โด้ยเลขาน่การิบัริิษัททำหน้าที� 

	 		 	 	 ในการิจัด้ส่งเอกสาริและสริ่ปข้อมูลให้กริริมการิริับัทริาบั

(2)	 บัริิษัทมีนโยบัายส่งเสริิมกริริมการิให้เข้าริับัการิอบัริมเพื�อเพิ�มพูนคิ้วิามรู้ินโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิและแผู้นการิพัฒนาและ 

	 		 	 	 เพิ�มพูนคิ้วิามริู้ให้แก่กริริมการิ	 และกำหนด้ให้เปิด้เผู้ยข้อมูลการิเข้าริับัการิพัฒนาและฝึกอบัริมของกริริมการิเป็นริายบั่คิ้คิ้ลไวิ้ใน 

	 		 	 	 ริายงานปริะจำปี

(3)	 บัริิษัทสนับัสน่นให้กริริมการิและผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงเข้าริ่วิมสัมมนาหลักสูตริที�เป็นปริะโยชน์ต่อการิปฏีิบััติหน้าที�	 ริวิมทั�งพบัปะ 

	 		 	 	 แลกเปลี�ยนคิ้วิามคิ้ิด้เห็นกับัคิ้ณะกริริมการิและผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงขององคิ้์กริต่าง	 ๆ	 อยู่เสมอ	 เพื�อนำคิ้วิามรู้ิและปริะสบัการิณ์ 

	 		 	 	 มาพัฒนาองคิ้์กริต่อไป

	 		 7.	 กำารแต่งตั�งเลขานุ้กำารบริษััท

ให้คิ้ณะกริริมการิแต่งตั�งเลขาน่การิบัริิษัทที�มีคิ้วิามริู้และปริะสบัการิณ์ที�จำเป็นและเหมาะสมต่อการิสนับัสน่นการิด้ำเนินงาน 

ของคิ้ณะกริริมการิ	โด้ยเลขาน่การิบัริิษัทมีหน้าที�ด้ังต่อไปนี�

(1)	 ให้คิ้ำแนะนำแก่คิ้ณะกริริมการิเกี�ยวิกับัข้อกฎีหมาย	กฎีเกณฑิ์	และริะเบัียบัปฏีิบััติต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้อง

(2)	 ดู้แลให้บัริิษัทมีการิปฏีิบััติตามกฎีหมาย	ข้อบัังคิ้ับับัริิษัท	ริะเบัียบัที�เกี�ยวิข้อง	และหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี

(3)	 จัด้การิปริะช่มกริริมการิ	ปริะช่มใหญ่สามัญผูู้้ถือห่้น	และปริะช่มวิิสามัญผูู้้ถือห่้น	ตามที�กฎีหมายและข้อบัังคิ้ับักำหนด้	จัด้ทำและ 

	 		 	 	 เก็บัริักษาริายงานการิปริะช่ม	ริวิมถึงปริะสานงานให้มีการิปฏีิบััติตามมติคิ้ณะกริริมการิหริือมติผูู้้ถือห่้นอย่างมีปริะสิทธิภาพ

(4)	 ดู้แลให้มีการิเปิด้เผู้ยข้อมูลและริายงานสาริสนเทศต่อหน่วิยงานที�กำกับัดู้แล

(5)	 ติด้ต่อสื�อสาริกับัผูู้้ถือห่้น	และหน่วิยงานกำกับัดู้แลที�เกี�ยวิข้อง
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(6)	 ส่งเสริิมให้มีการิฝึกอบัริมหลักสูตริต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้องกับัการิปฏีิบััติหน้าที�กริริมการิ	ให้ข้อมูลที�เป็นปริะโยชน์ต่อการิปฏีิบััติหน้าที� 

	 		 	 	 ของกริริมการิใหม่	และการิพัฒนาคิ้วิามริู้ของกริริมการิอย่างต่อเนื�อง

(7)	 ปฏีิบััติภาริกิจอื�น	ๆ	ตามที�คิ้ณะกริริมการิมอบัหมาย

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  
           (Ensure Effective CEO and People Management)

เพื�อให้มั�นใจวิ่าบัริิษัทมีการิสริริหาและพัฒนาผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงและการิบัริิหาริบั่คิ้ลากริอย่างมีปริะสิทธิภาพ	 คิ้ณะกริริมการิมีหน้าที� 

ด้ังต่อไปนี�

1.	 ดู้แลให้การิสริริหาและการิพัฒนากริริมการิผูู้้จัด้การิและผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูงให้มีคิ้วิามริู้	 ทักษะ	 ปริะสบัการิณ์	 และคิ้่ณลักษณะที� 

	 		 	 	 จำเป็นต่อการิขับัเคิ้ลื�อนองคิ้์กริไปสู่เป้าหมาย	 โด้ยคิ้ณะกริริมการิมอบัหมายให้คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทนทำ 

	 		 	 	 หน้าที�สริริหา	คัิ้ด้เลือก	และเสนอผูู้้ที�สมคิ้วิริได้รั้ิบัการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิผูู้้จดั้การิ	ริวิมถึงการิให้คิ้วิามเห็นในการิแต่งตั�งผูู้้บัริหิาริ 

	 		 	 	 ริะดั้บัสูงอื�น	 ๆ	 ของบัริิษัท	 ซีึ�งหมายถึง	 ริองกริริมการิผูู้้จัด้การิ	 และผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิอาวิ่โส	 โด้ยจะต้องพิจาริณาถึง 

	 		 	 	 คิ้วิามริู้	ปริะสบัการิณ์	คิ้วิามเชี�ยวิชาญ	และปัจจัยด้้านสภาพแวิด้ล้อม	เช่น	แนวิโน้มเศริษฐกิจ	ภาวิะอ่ตสาหกริริม	และการิแข่งขัน

2.	 ดู้แลให้โคิ้ริงสร้ิางคิ้่าตอบัแทนของกริริมการิผูู้้จัด้การิและผูู้้บัริิหาริริะดั้บัสูงมีคิ้วิามเหมาะสมกับัคิ้วิามรัิบัผู้ิด้ชอบั	 สอด้คิ้ล้องกับั 

	 		 	 	 ผู้ลการิปริะเมินการิปฏีิบััติงาน	 และจูงใจให้กริริมการิผูู้้จัด้การิและผูู้้บัริิหารินำพาองคิ้์กริให้ด้ำเนินงานตามเป้าหมายทั�งริะยะสั�น 

	 		 	 	 และริะยะยาวิ	 โด้ยคิ้ณะกริริมการิมอบัหมายให้คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทนทำหน้าที�กำหนด้นโยบัายและ 

	 		 	 	 หลักเกณฑิ์การิจ่ายคิ้่าตอบัแทนกริริมการิผูู้้จัด้การิและผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง

3.	 ติด้ตามดู้แลการิบัริิหาริและพัฒนาบั่คิ้ลากริให้มีจำนวิน	คิ้วิามริู้	ทักษะ	ปริะสบัการิณ์	และแริงจูงใจที�เหมาะสม

4.	 จดั้ทำแผู้นการิสืบัทอด้ตำแหน่ง	(Succession	plan)	โด้ยคิ้ณะกริริมการิมอบัหมายให้คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทน 

	 		 	 	 เป็นผูู้้กำหนด้นโยบัายและแนวิทางการิสริริหาหริือพัฒนาบั่คิ้ลากริเพื�อสืบัทอด้ตำแหน่งกริริมการิผูู้้จัด้การิและตำแหน่งที�มีคิ้วิาม 

	 		 	 	 สำคิ้ัญ	โด้ยพิจาริณาจากบั่คิ้คิ้ลที�มีคิ้วิามริู้คิ้วิามสามาริถและเหมาะสมในด้้านต่าง	ๆ	พริ้อมทั�งพัฒนาให้พนักงานท่กคิ้นมีโอกาส 

	 		 	 	 ขึ�นสู่ริะด้ับัผูู้้บัริิหาริ	และมีคิ้วิามพริ้อมในการิทด้แทนกริณีตำแหน่งวิ่างลง	เพื�อให้บัริิษัทสามาริถด้ำเนินธ่ริกิจได้้อย่างต่อเนื�อง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
           (Nurture Innovation and Responsible Business)

เพื�อสนับัสน่นการิสร้ิางนวัิตกริริมที�ก่อให้เกิด้มูลคิ้่าแก่ธ่ริกิจคิ้วิบัคู่ิ้ไปกับัการิปริะกอบัธ่ริกิจอย่างมีคิ้วิามรัิบัผู้ิด้ชอบัต่อสังคิ้มและ 

สิ�งแวิด้ล้อม	คิ้ณะกริริมการิมีหน้าที�ริับัผู้ิด้ชอบัด้ังนี�

1.	 สนับัสน่นการิสริ้างนวิัตกริริมที�ก่อให้เกิด้มูลคิ้่าแก่ธ่ริกิจคิ้วิบัคู่ิ้ไปกับัการิสร้ิางค่ิ้ณปริะโยชน์ต่อลูกค้ิ้าหริือผูู้้ที�เกี�ยวิข้อง	 และ 

มีคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัต่อสังคิ้มและสิ�งแวิด้ล้อม

2.	 ติด้ตามดู้แลให้ฝ่ายจัด้การิปริะกอบัธ่ริกิจอย่างมีคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัต่อสังคิ้มและสิ�งแวิด้ล้อม	 และสะท้อนอยู่ในแผู้นธ่ริกิจ	 เพื�อให้

มั�นใจวิ่าท่กฝ่ายขององคิ้์กริได้้ด้ำเนินการิสอด้คิ้ล้องกับัวิัตถ่ปริะสงคิ้์	เป้าหมายหลัก	และกลย่ทธ์ของบัริิษัท

3.	 ตดิ้ตามดู้แลให้ฝา่ยจัด้การิจัด้สริริและจัด้การิทรัิพยากริให้เป็นไปอย่างมีปริะสิทธิภาพและปริะสิทธิผู้ล	โด้ยคิ้ำนึงถึงผู้ลกริะทบัและ

การิพัฒนาทริัพยากริตลอด้สายห่วิงโซี่แห่งคิ้่ณคิ้่า	(Value	Chain)	เพื�อให้สามาริถบัริริล่วิัตถ่ปริะสงคิ้์และเป้าหมายหลักได้้อย่างยั�งยืน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

4.	 กำหนด้กริอบัการิกำกับัดู้แลและการิบัริิหาริจัด้การิเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศริะด้ับัองคิ้์กริที�สอด้คิ้ล้องกับัคิ้วิามต้องการิของกิจการิ	 

ริวิมทั�งด้แูลใหม้กีารินำเทคิ้โนโลยสีาริสนเทศมาใชใ้นการิเพิ�มโอกาสทางธร่ิกจิและพฒันาการิด้ำเนนิงาน	การิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยง	เพื�อใหก้จิการิสามาริถ

บัริริล่วิัตถ่ปริะสงคิ้์และเป้าหมายหลักของกิจการิ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
           (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

เพื�อให้มั�นใจวิ่าบัริิษัทมีริะบับัการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงและการิคิ้วิบัค่ิ้มภายในที�จะทำให้บัริริล่วัิตถ่ปริะสงคิ้์อย่างมีปริะสิทธิภาพและมี

ปริะสิทธิผู้ล	ริวิมทั�งมีการิปฏีิบััติให้เป็นไปตามกฎีหมายและมาตริฐานที�เกี�ยวิข้อง	คิ้ณะกริริมการิมีหน้าที�ริับัผู้ิด้ชอบัด้ังนี�

1.	 จัด้ให้มีโคิ้ริงสริ้างองคิ้์กริที�มีการิแบั่งแยกงานและหน้าที�อย่างเหมาะสม	ไม่ขึ�นอยู่กับัฝ่ายงานใด้หริือบั่คิ้คิ้ลใด้บั่คิ้คิ้ลหนึ�ง	โด้ยแบั่ง 

	 		 	 	 งานของบัริิษัทออกเป็น	4	สายงานหลัก	ได้้แก่	สายกลย่ทธ์องคิ้์กริ	สายการิขายและการิตลาด้	สายบัริิหาริกองท่น	และสายปฏีิบััติ 

	 		 	 	 การิลงท่น	 โด้ยมีหน่วิยงานกลางที�ทำหน้าที�คิ้วิบัคิ้่มดู้แลและสอบัทานริะบับัคิ้วิบัคิ้่มภายใน	2	 หน่วิยงาน	 ได้้แก่	 ฝ่ายตริวิจสอบั 

	 		 	 	 กิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศ	และฝ่ายกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงาน	ที�สามาริถปฏีิบััติหน้าที�ได้้อย่างเป็นอิสริะและขึ�นตริง 

	 		 	 	 กับัคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	 เพื�อให้มีริะบับัการิสอบัทานและถ่วิงด้่ล	(Check	and	Balance)	 ที�เหมาะสม	 และมีหน่วิยงานที� 

	 		 	 	 คิ้วิบัคิ้่มดู้แลเกี�ยวิกับัการิบัริิษัทคิ้วิามเสี�ยงโด้ยเฉีพาะ	1	หน่วิยงาน	ได้้แก่	ฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	ซีึ�งแบั่งแยกหน้าที�ในการิคิ้วิบัคิ้่ม 

	 		 	 	 ภายในของบัริิษทัออกจากฝา่ยตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยสีาริสนเทศ	และฝา่ยกำกับัดู้แลการิปฏีบิััตงิาน	อยา่งชัด้เจน

2.	 แต่งตั�งคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัเพื�อทำหน้าที�สอบัทานการิด้ำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบัาย	ริะเบัียบั	ข้อบัังคิ้ับั	และหลักเกณฑิ์ 

	 		 	 	 ของบัริิษัทและหน่วิยงานกำกับัดู้แล	 ส่งเสริิมให้พัฒนาริะบับัริายงานทางการิเงินและบััญชีให้เป็นไปตามมาตริฐานสากล	 ริวิมทั�ง 

	 		 	 	 สอบัทานคิ้วิามเพียงพอของริะบับัการิคิ้วิบัคิ้่มภายใน	 ซีึ�งปริะย่กต์ใช้ตามกริอบัแนวิทางคิ้วิบัคิ้่มภายในของ	 COSO	 (The	 

	 		 	 	 Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	ปริะกอบัด้้วิยสาริะสำคิ้ัญ	5	ส่วิน	ได้้แก่	องคิ้์กริ 

	 		 	 	 และสภาพแวิด้ล้อม	การิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยง	การิคิ้วิบัคิ้ม่การิปฏิีบัตังิานของฝ่ายบัริหิาริ	ริะบับัสาริสนเทศและการิสื�อสาริข้อมลู	และ 

	 		 	 	 ริะบับัการิติด้ตาม	 ทั�งนี�	 เพื�อให้บัริิษัทมีริะบับัตริวิจสอบัภายในและริะบับัการิคิ้วิบัค่ิ้มภายในที�รัิด้ก่ม	 เหมาะสม	 ทันสมัย	 และ 

	 		 	 	 มปีริะสทิธิภาพ	โด้ยคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัปฏีบิัติัหนา้ที�และแสด้งคิ้วิามคิ้ดิ้เหน็ได้อ้ยา่งเปน็อสิริะ	และริายงานผู้ลตอ่คิ้ณะกริริมการิ

3.	 แต่งตั�งคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงเพื�อทำหน้าที�กำหนด้นโยบัายด้้านการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	 โด้ยคิ้ริอบัคิ้ล่มคิ้วิามเสี�ยงด้้าน 

	 		 	 	 กลย่ทธ์	การิลงท่น	การิปฏีิบััติงาน	การิเงิน	การิปฏีิบััติตามกฎีเกณฑิ์	การิปฏีิบััติต่อสังคิ้มและสิ�งแวิด้ล้อม	คิ้วิามเสี�ยงที�เกิด้ขึ�น 

	 		 	 	 ใหม่	(Emerging	Risk)	หริือคิ้วิามเสี�ยงอื�น	ๆ	ที�มีนัยสำคิ้ัญต่อการิด้ำเนินงานของบัริิษัท	กำหนด้เพด้านคิ้วิามเสี�ยง	(Risk	Limit)	 

	 		 	 	 อน่มัตเิคิ้รืิ�องมือการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงของกองทน่และการิปฏิีบัตังิาน	กำหนด้กริอบัการิปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงของการิออกกองทน่หรืิอ 

	 		 	 	 ธ่ริกริริมใหม่	 กำหนด้แนวิทางป้องกันคิ้วิามเสี�ยงที�อาจเกิด้ขึ�นกับัธ่ริกริริมใหม่	 ดู้แลและติด้ตามคิ้วิามเสี�ยงท่กด้้านของบัริิษัทและ 

	 		 	 	 กองทน่	 เพื�อให้มั�นใจว่ิาบัริิษัทมีการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงที�เหมาะสม	 ซีึ�งริวิมถงึการิปริะเมินและการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงด้้านการิฟอกเงิน	 

	 		 	 	 และการิสนับัสน่นทางการิเงินแก่การิก่อการิริ้าย	และริายงานผู้ลต่อคิ้ณะกริริมการิ

4.	 กำกับัดู้แลให้มีการิจัด้ทำนโยบัายและแนวิปฏีิบััติด้้านการิต่อต้านการิคิ้อริ์ริัปชั�น	และสื�อสาริในท่กริะด้ับัขององคิ้์กริและต่อบั่คิ้คิ้ล 

	 		 	 	 ภายนอก	เพื�อให้เกิด้การินำไปปฏีิบััติได้้จริิง

5.	 กำกับัดู้แลให้มีกลไกในการิริับัเริื�องริ้องเริียนและการิด้ำเนินการิกริณีมีการิชี�เบัาะแส	และมีมาตริการิในการิคิ้่้มคิ้ริองผูู้้ชี�เบัาะแส

6.	 ส่งเสริิมให้พนักงานท่กริะด้ับัมีจิตสำนึกในจริิยธริริมและคิ้่ณธริริม	และปฏีิบััติตามจริริยาบัริริณธ่ริกิจ	หลักธริริมาภิบัาลการิลงท่น	 

	 		 	 	 นโยบัายต่อต้านการิให้สนิบันและคิ้อร์ิรัิปชั�น	นโยบัายการิป้องกันคิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์	และคู่ิ้มือปฏิีบัติังาน	(Compliance	 

	 		 	 	 Manual)	 พริ้อมทั�งกำกับัดู้แลให้มีริะบับัการิคิ้วิบัค่ิ้มภายในและการิตริวิจสอบัภายในที�เหมาะสม	 เพื�อไม่ให้เกิด้การิท่จริิต 

	 		 	 	 อันก่อให้เกิด้คิ้วิามเสียหายต่อบัริิษัท
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7.	 มอบัหมายให้ฝ่ายจัด้การิจัด้ตั�งคิ้ณะกริริมการินโยบัายการิลงท่น	(Investment	Policy	Committee)	 ทำหน้าที�พิจาริณากำหนด้ 

	 		 	 	 นโยบัายการิลงทน่	กลย่ทธ์การิลงทน่ในภาพริวิม	และแนวิทางหริอืทศิทางการิลงทน่ในตริาสาริปริะเภทต่าง	ๆ	ให้มคีิ้วิามเหมาะสม	 

	 		 	 	 ในการิบัริิหาริกองทน่ตา่ง	ๆ 	โด้ยฝา่ยจดั้การิริายงานผู้ลการิด้ำเนนิงานตอ่คิ้ณะกริริมการิบัริหิาริและคิ้ณะกริริมการิอยา่งสม�ำเสมอ

8.	 ติด้ตามดู้แลให้มีการิกำหนด้และทบัทวินขั�นตอนการิทำงาน	(Work	Flow)	และคิู้่มือปฏีิบััติงาน	(Work	Manual)	เพื�อให้มั�นใจวิ่า 

	 		 	 	 การิปฏีิบััติงานต่าง	ๆ	เป็นไปอย่างถูกต้องและคิ้ริบัถ้วินตามขั�นตอน	และมีปริะสิทธิภาพ

9.	 ติด้ตามดู้แลให้มีการิจัด้ฝึกอบัริมพนักงานอย่างสม�ำเสมอ	เพื�อให้พนักงานมีคิ้วิามริู้และทักษะในการิปฏีิบััติงานที�ได้้ริับัมอบัหมาย	 

	 		 	 	 ริวิมทั�งจัด้อบัริมให้คิ้วิามริู้ด้้านกฎีหมาย	ข้อกำหนด้	และจริริยาบัริริณที�เกี�ยวิข้อง	เพื�อให้พนักงานริับัทริาบักฎีริะเบัียบัต่าง	ๆ 	และ 

	 		 	 	 สามาริถนำไปใช้ได้้อย่างถูกต้อง

10.	 ตดิ้ตามด้แูลและจัด้การิคิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์ที�อาจเกดิ้ขึ�นริะหวิา่งบัริษัิทกับัฝ่ายจัด้การิ	โด้ยมีการิป้องกันการิใชป้ริะโยชน์ 

	 		 	 	 อันมิคิ้วิริในทรัิพย์สิน	 ข้อมูล	 และโอกาสของบัริิษัท	 และการิทำธ่ริกริริมกับัผูู้้ที�มีคิ้วิามสัมพันธ์เกี�ยวิโยงกับับัริิษัทในลักษณะ 

	 		 	 	 ที�ไม่สมคิ้วิริ

11.	 จัด้ให้มีมาตริการิริองริับัคิ้วิามเสี�ยงด้้านคิ้วิามต่อเนื�องทางธ่ริกิจอันเกิด้จากการิชะงักงันของธ่ริกิจที�สามาริถคิ้าด้การิณ์ได้้ล่วิงหน้า	 

	 		 	 	 เช่น	การิสูญเสียทริัพยากริบั่คิ้คิ้ล	ไม่วิ่าจะเป็นผูู้้บัริิหาริคิ้นสำคิ้ัญหริือพนักงานในคิ้ริาวิละจำนวินมาก	ๆ	พริ้อม	ๆ	กัน	เนื�องจาก 

	 		 	 	 พนักงานยกทีมลาออกหริือเกิด้อ่บััติเหต่	โด้ยกำหนด้กริอบัการิบัริิหาริจัด้การิ	ด้ังนี�

	 (ก)	ม่่งเน้นการิสร้ิางบัริริยากาศการิทำงานที�ด้ี	 การิให้ค่ิ้าตอบัแทนที�จูงใจและสวัิสด้ิการิที�ด้ี	 การิปลูกฝังค่ิ้ณธริริม	 คิ้วิามซืี�อสัตย์	 

	 		 	 	 	 	 คิ้วิามมีวิินัย	 การิสริ้างจิตสำนึกและทัศนคิ้ติที�ด้ีต่อองคิ้์กริ	 ลูกคิ้้า	 และเพื�อนริ่วิมงาน	 ส่งเสริิมและพัฒนาการิทำงานเป็นทีม	 

	 		 	 	 	 	 การิช่วิยเหลือเกื�อกูลซีึ�งกันและกัน	ริวิมทั�งมีการิโยกย้ายสับัเปลี�ยนพนักงานเพื�อให้เกิด้การิเริียนริู้ที�หลากหลายและพริ้อมที�จะ 

	 		 	 	 	 	 ทำงานทด้แทนกันได้้

	 (ข)	กำหนด้ริะเบัียบัเกี�ยวิกับัการิลาออกจากการิเป็นพนักงาน	ให้พนักงานที�ปริะสงคิ้์จะลาออกจะต้องแจ้งให้บัริิษัททริาบัล่วิงหน้า 

	 		 	 	 	 	 อย่างน้อย	1	เด้ือน	

	 (คิ้)	ในกริณทีี�บัริษิทัจดั้กจิกริริมนอกสถานที�	บัริษิทัจะตอ้งกริะจายพนกังานในสว่ินงานเด้ยีวิกนัใหอ้ยูใ่นเที�ยวิการิเด้นิทางที�ตา่งกนั 

	 		 	 	 	 	 หริือโด้ยสาริพาหนะคิ้นละคิ้ัน	เพื�อกริะจายคิ้วิามเสี�ยง

	 (ง)	กำหนด้มาตริการิแก้ปัญหาเพื�อให้บัริิษัทสามาริถด้ำเนินธ่ริกิจได้้อย่างต่อเนื�อง	 เช่น	 การิโยกย้ายพนักงานที�มีปริะสบัการิณ์ 

	 		 	 	 	 	 จากหนว่ิยงานอื�นมาทำงานที�จำเปน็และเริง่ด้ว่ิน	จดั้ริบััพนกังานใหมโ่ด้ยการิสริริหาจากฐานขอ้มลูใบัสมคัิ้ริ	ปริะกาศริบััสมคัิ้ริ	 

	 		 	 	 	 	 หริอืจดั้หาผู้า่นบัริษิทัจดั้หางาน	จดั้จา้งบัค่ิ้คิ้ลภายนอก	(outsource)	สำหริบัังานที�บัริษิทัไมจ่ำเปน็ตอ้งด้ำเนนิการิเองหริอืไมม่ี 

	 		 	 	 	 	 ข้อกำหนด้ห้ามมิให้บัริิษัทจัด้การิจัด้จ้างบั่คิ้คิ้ลภายนอก

12.	 จดั้ใหมี้นโยบัายการิริกัษาคิ้วิามปลอด้ภยัทางด้า้นเทคิ้โนโลยแีละสาริสนเทศ	ที�ได้จ้ดั้ทำขึ�นตามแนวิทางที�สำนกังานคิ้ณะกริริมการิ 

	 		 	 	 กำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์กำหนด้	 และมีการิทบัทวินอย่างน้อยปีละ	1	 คิ้ริั�ง	 หริือเมื�อมีคิ้วิามจำเป็น	 โด้ยคิ้ริอบัคิ้ล่ม 

	 		 	 	 เริื�องต่าง	ๆ	ด้ังนี�

	 (ก)	การิกำกับัดู้แลการิบัริิหาริจัด้การิเทคิ้โนโลยีและสาริสนเทศริะด้ับัองคิ้์กริ

	 (ข)	นโยบัาย	มาตริการิ	และโคิ้ริงสริ้างการิบัริิหาริจัด้การิ

	 (คิ้)	การิบัริิหาริจัด้การิทริัพย์สินสาริสนเทศและการิคิ้วิบัคิ้่มการิเข้าถึงข้อมูลและริะบับัสาริสนเทศ

	 (ง)	การิรัิกษาคิ้วิามมั�นคิ้งปลอด้ภัยด้้านการิสื�อสาริข้อมูลสาริสนเทศผู้่านริะบับัเคิ้รืิอข่ายคิ้อมพิวิเตอริ์	 และการิรัิกษาคิ้วิามมั�นคิ้ง 

	 		 	 	 	 	 ปลอด้ภัยในการิปฏีิบััติงาน

	 (จ)	มาตริฐานการิคิ้วิบัคิ้่มอื�น	ๆ
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13.	 จัด้ให้มีแผู้นริองริับัการิด้ำเนินธ่ริกิจอย่างต่อเนื�อง	(Business	Continuity	Plan)	โด้ยจะต้องมีการิทด้สอบัการิปฏีิบััติตามแผู้นและ 

	 		 	 	 ทบัทวินแผู้นอย่างน้อยปีละ	1	คิ้ริั�ง

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถืือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
           (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

บัริิษัทให้คิ้วิามสำคิ้ัญเรืิ�องการิเปิด้เผู้ยข้อมูลและสาริสนเทศ	 เนื�องจากเป็นเริื�องที�มีผู้ลกริะทบัต่อการิตัด้สินใจของผูู้้ลงท่นและผูู้้มี 

ส่วินได้้เสีย	จึงจำเป็นที�จะต้องมีการิคิ้วิบัคิ้่มและกำหนด้มาตริการิในการิเปิด้เผู้ยสาริสนเทศ	ทั�งที�เป็นข้อมูลทางการิเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการิเงิน	 

ให้ถูกต้องตามที�กฎีหมายกำหนด้	โด้ยมีสาริะสำคิ้ัญคิ้ริบัถ้วิน	เพียงพอ	โปริ่งใส	เชื�อถือได้้	และทันเวิลา	ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โด้ยเปิด้เผู้ย

บันเวิ็บัไซีต์ของตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทยและเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	นอกจากนั�น	ยังได้้จัด้ตั�งหน่วิยงานนักลงท่นสัมพันธ์ทำหน้าที�ติด้ต่อสื�อสาริ

กับันักลงท่นสถาบััน	ผูู้้ถือห่้น	ริวิมทั�งนักวิิเคิ้ริาะห์และหน่วิยงานภาคิ้ริัฐที�เกี�ยวิข้อง	อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธริริม

“ข้อมูลทางการิเงิน”	 ได้้แก่	 งบัการิเงิน	 ซีึ�งปริะกอบัด้้วิย	 ฐานะการิเงินและผู้ลการิด้ำเนินงาน	 โด้ยมีริายละเอียด้ตามมาตริฐานบััญชี	

และเป็นไปตามข้อกำหนด้ของตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทยและปริะกาศของสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์	 

คิ้ำอธิบัายและการิวิิเคิ้ริาะห์ของฝ่ายจัด้การิ	(Management	Discussion	and	Analysis	:	MD&A)

“ข้อมูลทั�วิไปที�ไม่ใช่ข้อมูลทางการิเงิน”	 ได้้แก่	 ข้อมูลสำคิ้ัญที�บัริิษัทต้องเปิด้เผู้ยตามข้อกำหนด้ของตลาด้หลักทริัพย์แห่งปริะเทศไทย

และปริะกาศของสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์	 เช่น	 การิเปิด้เผู้ยการิมีส่วินได้้เสียของกริริมการิและผูู้้บัริิหาริ	 

การิได้้มาและจำหน่ายไปซีึ�งสินทริัพย์ของบัริิษัท	 ริายการิริะหวิ่างบัริิษัท	 บัริิษัทในเคิ้ริือ	 นิติบั่คิ้คิ้ลหริือบั่คิ้คิ้ลที�เกี�ยวิข้องกัน	 โคิ้ริงสริ้างการิถือห้่น	 

องคิ้์ปริะกอบัของคิ้ณะกริริมการิ	 หน้าที�และคิ้วิามรัิบัผู้ิด้ชอบัของคิ้ณะกริริมการิและคิ้ณะกริริมการิช่ด้ย่อย	 ค่ิ้าตอบัแทนกริริมการิและผูู้้บัริิหาริ	 

ปัจจัยคิ้วิามเสี�ยง	การิกำกับัดู้แลกิจการิ	เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูล

1.	 กำหนด้ให้ฝ่ายจัด้การิริายงานผู้ลการิด้ำเนินงานด้้านการิเงินต่อคิ้ณะกริริมการิ	 คิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ	 และคิ้ณะกริริมการิ 

	 		 	 	 ตริวิจสอบัเป็นปริะจำ	ริวิมทั�งติด้ตามดู้แลสภาพคิ้ล่องทางการิเงินและคิ้วิามสามาริถในการิชำริะหนี�

2.	 กำกับัดู้แลให้บัริิษัทมีแผู้นในการิแก้ไขปัญหาเมื�อปริะสบัปัญหาทางการิเงินหรืิอมีแนวิโน้มจะปริะสบัปัญหา	 หริือมีกลไกอื�นที�จะ 

	 		 	 	 สามาริถแก้ไขปัญหาทางการิเงินได้้	โด้ยคิ้ำนึงถึงผูู้้มีส่วินได้้เสียเป็นสำคิ้ัญ

3.	 มอบัหมายให้คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัริ่วิมกับัฝ่ายจัด้การิ	 ผูู้้สอบับััญชี	 และผูู้้บัริิหาริฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยี 

	 		 	 	 สาริสนเทศ	 ทำการิสอบัทานและดู้แลให้งบัการิเงินริะหวิ่างกาลหริือริายงานทางการิเงินอื�น	 ๆ	 จัด้ทำและเปิด้เผู้ยอย่างถูกต้อง	 

	 		 	 	 เพียงพอ	ทันเวิลา	และเป็นไปตามหลักเกณฑิ์ที�เกี�ยวิข้อง

4.	 กำหนด้นโยบัายให้กริริมการิและผูู้้บัริิหาริต้องริายงานการิมีส่วินได้้เสียของตนและบั่คิ้คิ้ลที�มีคิ้วิามเกี�ยวิข้อง	 ตามหลักเกณฑิ์	 

	 		 	 	 ริูปแบับั	และวิิธีการิที�บัริิษัทกำหนด้

5.	 กำหนด้นโยบัายให้กริริมการิต้องเปิด้เผู้ยริายงานการิซีื�อขายหริือการิถือคิ้ริองห่้นสามัญของบัริิษัทของตน	 คิู้่สมริสหริือผูู้้ที�อยู่กิน 

	 		 	 	 ด้้วิยกันฉีันสามีภริริยา	และบั่ตริที�ยังไม่บัริริล่นิติภาวิะ	ตามหลักเกณฑิ์	ริูปแบับั	และวิิธีการิที�บัริิษัทกำหนด้	และเปิด้เผู้ยจำนวิน 

	 		 	 	 ห่้นที�ถือ	ณ	ต้นปี	สิ�นปี	และที�มีการิซีื�อขายริะหวิ่างปีไวิ้ในริายงานปริะจำปี

6.	 จัด้ทำริายงานคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัของคิ้ณะกริริมการิต่อริายงานทางการิเงิน	และเปิด้เผู้ยไวิ้ในริายงานปริะจำปี

7.	 เผู้ยแพร่ิหนังสือนัด้ปริะช่มสามัญผูู้้ถือห่้นและริายงานปริะจำปีภายใน	120	 วัินนับัแต่วิันสิ�นส่ด้ริอบัปีบััญชี	 ซีึ�งริวิมถึงริายงาน 

	 		 	 	 การิปริะช่มสามัญผูู้้ถือห่้นคิ้ริั�งล่าส่ด้	ไวิ้บันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท

8.	 เปิด้เผู้ยข้อมูลต่อไปนี�ไวิ้ในริายงานปริะจำปีและบันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท
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	 (ก)	ชื�อกริริมการิ	 วิันเด้ือนปีที�ได้้ริับัการิแต่งตั�ง	 บัทบัาทหน้าที�ของคิ้ณะกริริมการิและคิ้ณะกริริมการิช่ด้ย่อย	 จำนวินคิ้ริั�งของ 

	 		 	 	 	 	 การิปริะช่มและจำนวินคิ้รัิ�งของกริริมการิแต่ละคิ้นที�เข้าริ่วิมปริะช่ม	 และข้อมูลการิเข้าริ่วิมอบัริมหลักสูตริที�เกี�ยวิข้องกับั 

	 		 	 	 	 	 การิปฏีิบััติหน้าที�เป็นริายบั่คิ้คิ้ล

	 (ข)	วิธิกีาริสริริหากริริมการิ	การิปริะเมนิผู้ลการิปฏีบิัตังิานของคิ้ณะกริริมการิ	นโยบัายการิจา่ยคิ้า่ตอบัแทนกริริมการิและผูู้บ้ัริหิาริ	 

	 		 	 	 	 	 ริวิมทั�งริูปแบับั	ลักษณะ	จำนวินคิ้่าตอบัแทนที�กริริมการิแต่ละคิ้นได้้ริับั	และคิ้่าตอบัแทนริวิมของผูู้้บัริิหาริ

	 (คิ้)	โคิ้ริงสริ้างการิด้ำเนินงาน	โคิ้ริงสริ้างการิถือห่้น	การิลงท่นในบัริิษัทย่อยหริือบัริิษัทริ่วิม

	 (ง)	ชื�อผูู้้สอบับััญชี	คิ้่าสอบับััญชีและคิ้่าบัริิการิอื�นนอกเหนือจากคิ้่าสอบับััญชี

	 (จ)	นโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิและผู้ลการิปฏีิบััติตามนโยบัาย

	 (ฉี)	นโยบัายด้้านคิ้วิามยั�งยืนและริายงานการิพัฒนาด้้านคิ้วิามยั�งยืน

9.	 เปิด้เผู้ยข้อบัังคิ้ับัของบัริิษัทไวิ้บันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บัริิษัทกำหนด้เผู้ยแพริ่ข้อมูลทางการิเงินและข้อมูลทั�วิไปที�มิใช่ข้อมูลทางการิเงิน	 แก่ผูู้้ลงท่น	 ผูู้้ถือห่้น	 และผูู้้มีส่วินได้้เสีย	 โด้ยการิ 

จัด้กิจกริริม	การิจัด้ทำเอกสาริเผู้ยแพริ่	และการินำเทคิ้โนโลยีมาใช้ในการิเผู้ยแพริ่ข้อมูล	ด้ังนี�

(1)	 เผู้ยแพร่ิขอ้มูลบันเว็ิบัไซีต์ของตลาด้หลักทรัิพยแ์หง่ปริะเทศไทยและสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทรัิพยแ์ละตลาด้หลักทรัิพย์

(2)	 เผู้ยแพริ่ข้อมูลและข่าวิสาริผู้่านเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	www.mfcfund.com	สื�อโซีเชียลมีเด้ีย	Line	Official	Account	และแอปพลิ

เคิ้ชั�น	MFC	Wealth

(3)	 จัด้ทำสื�อสิ�งพิมพ์	เช่น	ริายงานปริะจำปี	จด้หมายข่าวิ	

(4)	 จัด้ให้มีหน่วิยงานนักลงท่นสัมพันธ์	:	0-2649-2131	-	37	และ	Contact	Center	:	0-2649-2000	กด้	0	เพื�อเป็นช่องทางในการิ

ติด้ต่อผูู้้ถือห่้นและนักลงท่นโด้ยตริง

(5)	 เผู้ยแพริ่ข่าวิผู้่านสื�อมวิลชน	เช่น	ข่าวิปริะชาสัมพันธ์	ภาพข่าวิ	บัทคิ้วิาม

(6)	 การิจัด้สัมมนาเกี�ยวิกับัการิลงท่น	การิบัริริยายให้คิ้วิามริู้ในหัวิข้อต่าง	ๆ

(7)	 การิจัด้แถลงข่าวิผู้ลการิด้ำเนินงานและกิจกริริมที�สำคิ้ัญ

(8)	 การิจัด้กิจกริริมพบัผูู้้ถือห่้น	นักวิิเคิ้ริาะห์	นักลงท่น	สื�อมวิลชน	และผูู้้มีส่วินเกี�ยวิข้องอื�น	ๆ

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

บัริิษัทมอบัหมายให้สายกลย่ทธ์องคิ้์กริริับัผิู้ด้ชอบังานนักลงท่นสัมพันธ์	 เพื�อทำหน้าที�ในการิสื�อสาริกับัผูู้้ถือห่้นและมีส่วินได้้เสีย	 เช่น	 

นักลงท่น	นักวิิเคิ้ริาะห์	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	เท่าเทียมกัน	และตริงเวิลา	โด้ยเปิด้เผู้ยช่องทางการิติด้ต่อหน่วิยงานหริือผูู้้ริับัผู้ิด้ชอบังานนักลงท่น

สัมพันธ์ไวิ้ในริายงานปริะจำปีและบันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	โด้ยกำหนด้ช่องทางการิติด้ต่อผูู้้ริับัผู้ิด้ชอบังานนักลงท่นสัมพันธ์	ด้ังนี�

	 	 	 สายกล้ยุทธ์์อื่งค์กริ

	 	 	 บัริิษััทหล้ักทริัพย์จััดการิกอื่งทุน	เอื่็มเอื่ฟซี่	จัำกัด	(มหาชีน)

	 	 	 เลขที�	199	อาคิ้าริคิ้อลัมน์	ทาวิเวิอริ์	ชั�น	22	ถนนริัชด้าภิเษก	แขวิงคิ้ลองเตย	เขตคิ้ลองเตย	กริ่งเทพมหานคิ้ริ

	 	 	 โทริ	:	0-2649-2131	-	37

	 	 	 อีเมล	:	Company_Secretary@mfcfund.com

	 	 	 www.mfcfund.com	
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถืือหุ้น 
           (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คิ้ณะกริริมการิมีหน้าที�ในการิดู้แลให้มั�นใจวิ่าผูู้้ถือห่้นมีส่วินริ่วิมในการิตัด้สินใจในเริื�องที�สำคิ้ัญของบัริิษัท	 มีการิปฏีิบััติต่อผูู้้ถือห้่น 

ท่กริายอย่างเท่าเทียมกัน	ริวิมทั�งปฏีิบััติต่อผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กฝ่ายอย่างเป็นธริริม	โปริ่งใส	มีปริะสิทธิภาพ	และเอื�อให้ผูู้้ถือห่้นสามาริถใช้สิทธิของตน	

เช่น	 สิทธิในการิได้้รัิบัข้อมูลบัริิษัท	 สิทธิในการิออกเสียง	 สิทธิในการิรัิบัเงินปันผู้ล	 สิทธิที�จะได้้รัิบัการิดู้แลอย่างเป็นธริริม	 และสิทธิที�จะได้้รัิบั 

การิอำนวิยคิ้วิามสะด้วิกในการิปริะช่มผูู้้ถือห่้น	เป็นต้น	ริวิมทั�งให้คิ้วิามสำคิ้ัญแก่สิทธิของผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กกล่่ม	ไม่วิ่าจะเป็นผูู้้มีส่วินได้้เสียภายใน

หริือผูู้้มีส่วินได้้เสียภายนอก	โด้ยบัริิษัทได้้กำหนด้สิทธิและคิ้วิามเท่าเทียมกันของผูู้้ถือห่้น	และผูู้้มีส่วินได้้เสียกล่่มต่าง	ๆ	ด้ังนี�

(1) ผู้ถืือหุ้น

	 1.1	ผูู้้ถือห่้นมีสิทธิด้ังต่อไปนี�

	 	 	 (ก)	 สิทธิในการิออกเสียงและแสด้งคิ้วิามคิ้ิด้เห็น

	 	 	 (ข)	 สิทธิในการิมีส่วินริ่วิมในการิตัด้สินใจเริื�องที�สำคิ้ัญ

	 	 	 (คิ้)	 สิทธิในการิเลือกตั�งกริริมการิ

	 	 	 (ง)		 สิทธิในการิได้้รัิบัเงินปันผู้ลและผู้ลตอบัแทนอื�น	 ๆ	 โด้ยปัจจ่บัันบัริิษัทมีนโยบัายจ่ายเงินปันผู้ลจากผู้ลการิด้ำเนินงาน 

	 		 	 	 	 	 	 	 ในอัตริาไม่น้อยกวิ่าริ้อยละ	50	ของกำไริส่ทธิต่อห่้น

	 	 	 (จ)	 สิทธิในการิได้้ริับัข้อมูลข่าวิสาริอย่างโปริ่งใสและสามาริถตริวิจสอบัได้้

	 1.2	บัริิษัทต้องจัด้การิปริะช่มผูู้้ถือห่้นปริะจำปีภายใน	4	 เด้ือนหลังจากวัินสิ�นปี	 โด้ยผูู้้ถือห่้นจะได้้ริับัหนังสือเชิญปริะช่ม	 และ 

	 		 	 	 	 	 สาริสนเทศเกี�ยวิกับัสถานที�	 เวิลา	 วิาริะ	 และเริื�องที�ต้องพิจาริณา	 โด้ยปริะกาศผู่้านเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัทและจัด้ส่งหนังสือ 

	 		 	 	 	 	 นัด้ปริะช่มแก่ผูู้้ถือห่้นล่วิงหน้าเป็นเวิลาอย่างน้อย	21	วิัน	ริวิมทั�งปริะกาศแจ้งการิจัด้ปริะช่มในหนังสือพิมพ์ริายวิันอย่างน้อย	 

	 		 	 	 	 	 1	ฉีบัับั

	 1.3	บัริิษัทมีนโยบัายส่งเสริิมและอำนวิยคิ้วิามสะด้วิกให้แก่ผูู้้ถือห่้นริวิมถึงนักลงท่นสถาบััน	 ในการิเข้าริ่วิมการิปริะช่มผูู้้ถือห้่น	 

	 		 	 	 	 	 โด้ยบัริิษัทได้้คัิ้ด้เลือกสถานที�จัด้การิปริะช่มที�มีการิคิ้มนาคิ้มสะด้วิกและเพียงพอสามาริถเข้าถึงได้้ทั�งการิเด้ินทางโด้ยริถ 

	 		 	 	 	 	 ส่วินบั่คิ้คิ้ลและริะบับัขนส่งมวิลชน	เพื�อให้ผูู้้ถือห่้นสามาริถเด้ินทางเข้าริ่วิมการิปริะช่มได้้อย่างสะด้วิก

	 1.4	เปิด้โอกาสให้ผูู้้ถือห่้นจัด้ส่งเอกสาริลงทะเบัียนเข้าริ่วิมการิปริะช่มและส่งคิ้ำถามล่วิงหน้าก่อนวิันปริะช่ม	 เพื�อลด้ริะยะเวิลา 

	 		 	 	 	 	 ในการิตริวิจสอบัเอกสาริในวินัปริะชม่	และจดั้ชอ่งทางการิลงทะเบัยีน	ณ	สถานที�จดั้การิปริะชม่สำหริบััผูู้ถ้อืห่น้บัค่ิ้คิ้ลธริริมด้า 

	 		 	 	 	 	 และนักลงท่นสถาบััน	โด้ยหากผูู้้ถือห่้นต้องการิสอบัถามข้อมูลเพิ�มเติม	สามาริถติด้ต่อได้้ที�ฝ่ายเลขาน่การิบัริิษัทผู้่านช่องทาง 

	 		 	 	 	 	 ด้ังนี�

	 	 	 	 ฝ่่ายเล้ขานุการิบัริิษััท

	 	 	 	 บัริิษััทหล้ักทริัพย์จััดการิกอื่งทุน	เอื่็มเอื่ฟซี่	จัำกัด	(มหาชีน)

	 	 	 	 เลขที�	199	อาคิ้าริคิ้อลัมน์	ทาวิเวิอริ์	ชั�น	22	ถนนริัชด้าภิเษก	แขวิงคิ้ลองเตย	เขตคิ้ลองเตย	กริ่งเทพมหานคิ้ริ

	 	 	 	 โทริ	:	0-2649-2131	-	37

	 	 	 	 อีเมล	:	Company_Secretary@mfcfund.com

	 1.5	บัริิษัทอำนวิยคิ้วิามสะด้วิกให้แก่ผูู้้ถือห่้นในวัินปริะช่ม	 ด้้วิยการินำริะบับับัาร์ิโคิ้ด้	(Barcode)	 มาใช้ในการิลงทะเบีัยนและ 

	 		 	 	 	 	 นับัคิ้ะแนนเสียง	เพื�อช่วิยให้ขั�นตอนการิลงทะเบัียนและการิปริะมวิลผู้ลการิลงคิ้ะแนนเสียงเป็นไปอย่างริวิด้เริ็วิยิ�งขึ�น	ริวิมทั�ง 

	 		 	 	 	 	 ได้้จัด้เตริียมอากริแสตมป์ให้แก่ผูู้้ถือห่้นในการิมอบัฉีันทะ	
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	 1.6	บัริษัิทตอ้งจดั้การิปริะชม่อยา่งโปริง่ใสและมกีลไกที�สามาริถตริวิจสอบัได้	้เปน็ไปตามวิธิกีาริจดั้ปริะชม่ที�กำหนด้ไวิใ้นขอ้บังัคิ้บัั 

	 		 	 	 	 	 ของบัริิษัท	ซีึ�งริวิมทั�งเปน็ไปตามวิาริะและริายละเอียด้ที�ปริากฏีในหนังสอืนดั้ปริะชม่	พริอ้มทั�งสนบััสนน่ให้กริริมการิ	กริริมการิ 

	 		 	 	 	 	 ผูู้้จัด้การิ	 ผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	 ที�ปริึกษากฎีหมายและผูู้้สอบับััญชีเข้าริ่วิมปริะช่มผูู้้ถือห่้นอย่างพริ้อมเพริียงกัน	 เพื�อตอบัคิ้ำถาม 

	 		 	 	 	 	 และรัิบัทริาบัคิ้วิามคิิ้ด้เหน็ของผูู้้ถอืห่น้	โด้ยก่อนเริิ�มการิปริะชม่	ปริะธานในที�ปริะชม่ได้ช้ี�แจงให้ผูู้ถ้อืห่น้ได้ท้ริาบัถึงวิธิลีงคิ้ะแนน 

	 		 	 	 	 	 เสียงและสทิธขิองผูู้ถ้อืห่น้ไวิอ้ย่างชดั้เจน	ริะหวิา่งการิปริะชม่	ปริะธานในที�ปริะชม่ได้เ้ปดิ้โอกาสใหผูู้้ถ้อืห่น้มสีทิธอิยา่งเทา่เทยีม 

	 		 	 	 	 	 กันในการิซีักถามการิด้ำเนินงานของบัริิษัท	 และแสด้งคิ้วิามคิ้ิด้เห็น	 ตลอด้จนข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ก่อนการิออกเสียง 

	 		 	 	 	 	 เพื�อลงมตใินแต่ละริะเบัยีบัวิาริะการิปริะชม่	โด้ยบัริษิทัจดั้ให้มทีี�ปริกึษากฎีหมายอสิริะภายนอกเป็นผูู้ต้ริวิจสอบัการินับัคิ้ะแนนเสยีง

	 1.7	กำหนด้ให้วิาริะด้ังต่อไปนี�เป็นวิาริะที�สำคิ้ัญที�ต้องนำเสนอในที�ปริะช่มผูู้้ถือห่้นเพื�อพิจาริณาอน่มัติ	ปริะกอบัด้้วิย

	 	 	 (ก)	 การิอน่มัติการิแต่งตั�งกริริมการิ	 โด้ยมีข้อมูลปริะกอบัการิพิจาริณาบั่คิ้คิ้ลที�เสนอแต่งตั�ง	 เช่น	 อาย่	 การิศึกษา	 คิ้วิามริู้	 

	 		 	 	 	 	 	 	 ปริะสบัการิณ์ในธ่ริกิจ	เป็นต้น

	 	 	 (ข)	 การิอน่มัติเกณฑิ์การิกำหนด้คิ้่าตอบัแทนกริริมการิ	บั่คิ้คิ้ลที�คิ้ณะกริริมการิมอบัหมายให้ปฏีิบััติงาน

	 	 	 (คิ้)	 การิอน่มัติการิแต่งตั�งผูู้้สอบับััญชี	และกำหนด้คิ้่าตอบัแทน

	 	 	 (ง)		 การิอน่มัติงบัด้่ลและงบักำไริขาด้ท่น

	 	 	 (จ)	 การิอน่มัติการิจ่ายเงินปันผู้ล	หริือผู้ลตอบัแทนอื�น	ๆ

	 	 	 (ฉี)	 ปริะเด้็นสำคิ้ัญอื�น	ๆ	เช่น	การิเพิ�มท่น	การิริวิมกิจการิ	เป็นต้น	(ถ้ามี)

	 1.8	ภายหลังจากเสริ็จสิ�นการิปริะช่ม	 ให้บัริิษัทเปิด้เผู้ยมติที�ปริะช่มและจัด้ทำริายงานการิปริะช่มอย่างถูกต้องและคิ้ริบัถ้วิน	 โด้ย

บัันทึกสาริะสำคิ้ัญอย่างชัด้เจนเกี�ยวิกับัริายชื�อกริริมการิที�เข้าริ่วิมปริะช่ม	ริวิมถึงปริะเด้็นซีักถามต่าง	ๆ	และข้อคิ้ิด้เห็นโด้ยสริ่ป	ทั�งนี�	มติที�ปริะช่ม

บัันทึกแยกเป็นคิ้ะแนนที�เห็นด้้วิย	 ไม่เห็นด้้วิย	 หริืองด้ออกเสียง	 และจัด้เก็บัริายงานการิปริะช่มพริ้อมทั�งได้้นำริายงานการิปริะช่มด้ังกล่าวิเผู้ยแพริ่

ผู้่านเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัทที�	www.mfcfund.com	ภายใน	14	วิัน	นับัจากวิันปริะช่มผูู้้ถือห่้น	เพื�อให้ท่กฝ่ายสามาริถตริวิจสอบัได้้	ซีึ�งเป็นไปตามหลัก

การิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี

(2) ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บัริษิทัด้ำเนนิธร่ิกจิโด้ยยดึ้มั�นในคิ้วิามริบััผู้ดิ้ชอบัตอ่ผูู้ม้ส่ีวินเกี�ยวิขอ้งทก่ฝา่ยเพื�อปริะโยชนร์ิว่ิมกนัอยา่งยั�งยนื	โด้ยคิ้ณะกริริมการิใหค้ิ้วิาม

สำคิ้ัญในการิกำกับัดู้แลให้มีริะบับัการิบัริิหาริจัด้การิที�เชื�อมั�นได้้วิ่าบัริิษัทริับัริู้สิทธิของผูู้้มีส่วินได้้เสียต่าง	 ๆ	 ไม่วิ่าจะเป็นผูู้้มีส่วินได้้เสียภายใน	 

ซีึ�งได้้แก่	 ผูู้้บัริิหาริและพนักงานของบัริิษัทและบัริิษัทย่อย	 หริือผูู้้มีส่วินได้้เสียภายนอก	 ซีึ�งได้้แก่	 ผูู้้ถือห่้น	 ลูกค้ิ้า	 คู่ิ้แข่ง	 เจ้าหนี�	 ภาคิ้ริัฐ	 และ 

หน่วิยงานอื�น	ๆ 	ที�เกี�ยวิข้อง	ทั�งนี�	บัริิษัทได้้ปฏีิบััติตามข้อกำหนด้ของกฎีหมายและกฎีริะเบัียบัต่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวิข้อง	ทั�งที�ได้้กำหนด้ไวิ้ในกฎีหมายและ 

ที�ได้้กำหนด้แนวิทางไวิ้เป็นลายลักษณ์อักษริอย่างชัด้เจนในหลักบัริริษัทภิบัาลและจริริยาบัริริณของบัริิษัทเพื�อให้สิทธิของผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กฝ่าย 

ได้้ริับัการิดู้แลเป็นอย่างด้ี

2.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็น 

	 ก.	 ลู้กค้า

	 	 	 บัริิษัทมีคิ้วิามม่่งมั�นที�จะให้ลูกคิ้้าได้้ริับัปริะโยชน์สูงส่ด้ทั�งด้้านคิ้่ณภาพและบัริิการิ	 และม่่งหมายที�จะพัฒนาและริักษา 

คิ้วิามสัมพันธ์ที�ยั�งยืน	ริักษาคิ้วิามลับัของลูกคิ้้า	และดู้แลไม่ให้ผูู้้หนึ�งผูู้้ใด้นำคิ้วิามลับัของลูกคิ้้าไปหาผู้ลปริะโยชน์ส่วินตน	และผูู้้เกี�ยวิข้อง	ริวิมทั�ง

จัด้ให้มีหน่วิยงานริับัผู้ิด้ชอบัในการิให้ข้อเสนอแนะ	คิ้ำปริึกษาการิลงท่น	เพื�อให้ลูกคิ้้าได้้ริับัคิ้วิามพึงพอใจสูงส่ด้ในการิบัริิการิ	ด้ังนี�
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

	 	 	 (1)		 ให้คิ้วิามสำคิ้ัญในการิให้บัริิการิและมีคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัต่อลูกคิ้้าท่กริายอย่างเท่าเทียมกัน

	 	 	 (2)		 จัด้การิลงท่นด้้วิยคิ้วิามซีื�อสัตย์	ริะมัด้ริะวิังเยี�ยงผูู้้ปริะกอบัวิิชาชีพ

	 	 	 (3)		 ริักษาคิ้วิามลับัของลูกคิ้้า	และดู้แลไม่ให้ผูู้้หนึ�งผูู้้ใด้นำคิ้วิามลับัของลูกคิ้้าไปหาผู้ลปริะโยชน์ส่วินตน	หริือเพื�อผูู้้อื�น

	 	 	 (4)		 มี	หน่วิยงานที�ทำหน้าที�ริับัข้อริ้องเริียนของลูกคิ้้า

	 ข.		คู่ค้าแล้ะคู่สัญ่ญ่าทางธ์ุริกิจั

	 	 	 บัริิษัทให้คิ้วิามสำคัิ้ญกับัการิให้คิ้วิามเป็นธริริมอย่างเท่าเทียมกับัคิู้่ค้ิ้าและคิู้่สัญญาทางธ่ริกิจด้้วิยการิด้ำเนินการิภายใต ้

หลักการิ	ด้ังนี�

	 	 (1)	 ปริะกอบักิจการิด้้วิยคิ้วิามเป็นธริริม	โด้ยปฏีิบััติต่อคิู้่คิ้้าและกิจการิที�เกี�ยวิข้องกับัการิปริะกอบัธ่ริกิจอย่างเป็นธริริม	

	 	 (2)	 กำหนด้หลักเกณฑิ์ในการิคิ้ัด้เลือกคิู้่คิ้้าหริือจัด้ซีื�อจัด้จ้าง	โด้ยกำหนด้นโยบัายและริะเบัียบัปฏีิบััติในการิจัด้ซีื�อจัด้จ้างที�เป็น 

	 		 	 	 	 	 	 ลายลักษณ์อักษริ	ง่ายต่อการิเข้าใจ	และเป็นไปในแนวิทางเด้ียวิกัน	และเคิ้าริพสิทธิในทริัพย์สินโด้ยมีการิตริวิจสอบัอย่าง 

	 		 	 	 	 	 	 เหมาะสมเพื�อให้แน่ใจวิ่าบัริิษัทด้ำเนินกิจการิโด้ยได้้ริับัอน่ญาตอย่างถูกกฎีหมายในการิใช้ทริัพย์สินต่าง	ๆ

	 	 (3)	 จัด้ทำเอกสาริสัญญาในริูปแบับัที�เหมาะสมและเป็นมาตริฐานเด้ียวิกัน

	 	 (4)	 ปฏีบิัตัติามเงื�อนไขสญัญา	จริริยาบัริริณบัริิษทั	และคิ้ำมั�นที�ให้ไว้ิกับัคู่ิ้ธร่ิกิจ	และได้้ปฏีบิัติัตามข้อตกลงทางกฎีหมาย	ริวิมถงึ 

	 		 	 	 	 	 	 เงื�อนไขการิใช้เงิน	การิชำริะคิ้ืน	และข้อตกลงและหน้าที�ที�พึงมีอื�น	ๆ	ต่อคิู้่คิ้้าและคิู้่สัญญาอย่างเคิ้ริ่งคิ้ริัด้

	 	 (5)	 ริายงานข้อมูลทางการิเงินและข้อมูลทั�วิไปอย่างถูกต้อง	คิ้ริบัถ้วิน	ทันเวิลา	โปร่ิงใส	และเป็นไปตามเกณฑ์ิของตลาด้หลักทรัิพย์ 

	 		 	 	 	 	 	 แห่งปริะเทศไทย	และสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์

	 	 (6)	 มนีโยบัายริกัษาคิ้วิามลับัของคิู้ค่ิ้า้และคู่ิ้สญัญา	ในการิด้ำเนินธร่ิกิจอยา่งเปน็ธริริมและอสิริะไมด่้ำเนนิธร่ิกิจโด้ยมชิอบัริะหวิา่ง 

	 		 	 	 	 	 	 คิู้่คิ้้าและคิู้่สัญญา	ไม่ติด้สินบันหริือจัด้หาสิ�งของให้ผูู้้อื�นโด้ยหวิังผู้ลปริะโยชน์ทางธ่ริกิจ	

	 ค.		เจั้าหน่�

	 	 	 บัริิษัทม่่งมั�นที�จะริักษาสัมพันธภาพที�ยั�งยืนริะหวิ่างบัริิษัทและเจ้าหนี�อยู่เสมอ	โด้ยปฏีิบััติภายใต้หลักการิ	ด้ังนี�	

	 	 	 (1)		 ปฏีิบััติต่อเจ้าหนี�อย่างเสมอภาคิ้และเป็นธริริม	โด้ยให้ข้อมูลที�ถูกต้อง	โปริ่งใส	และตริวิจสอบัได้้แก่เจ้าหนี�

	 	 	 (2)		 ปฏีิบััติตามเงื�อนไขสัญญา	 จริริยาบัริริณบัริิษัท	 และคิ้ำมั�นที�ให้ไวิ้กับัคิู้่ธ่ริกิจ	 และได้้ปฏีิบััติตามข้อตกลงทางกฎีหมาย	 

	 		 	 	 	 	 	 	 ริวิมทั�งในเรืิ�องการิชำริะคิ้นืเงนิตน้	ด้อกเบัี�ยคิ้า่ธริริมเนยีม	การิด้ำริงอตัริาสว่ินทางการิเงนิ	และขอ้ตกลงและเงื�อนไขอื�นๆ	 

	 		 	 	 	 	 	 	 ต่อเจ้าหนี�อย่างเคิ้ริ่งคิ้ริัด้

	 ง.		พนักงาน	 

	 	 	 บัริิษัทให้คิ้วิามสำคิ้ัญกับัการิบัริิหาริทริัพยากริบั่คิ้คิ้ลมาโด้ยตลอด้	 และม่่งมั�นที�จะให้พนักงานท่กคิ้นมีคิ้วิามภาคิ้ภูมิใจและ 

เชื�อมั�นในองคิ้์กริ	บัริิษัทมีนโยบัายสนับัสน่นบัริริยากาศการิทำงานริ่วิมกัน	เพื�อสริ้างสริริคิ้์สิ�งใหม่	ๆ	และริองริับัการิขยายธ่ริกิจตามวิิสัยทัศน์บัริิษัท	

ตลอด้จนส่งเสริิมวิัฒนธริริมองคิ้์กริให้พนักงานเปิด้ใจริับัฟัง	กล้าคิ้ิด้	กล้าแสด้งออก	และใฝ่เริียนริู้อย่างต่อเนื�อง	ด้ังนี�

	 	 	 (1)		 กำหนด้วิิธีการิและเงื�อนไขการิจ้างงานที�เป็นธริริมและเท่าเทียมกัน	

	 	 	 (2)		 ให้คิ้วิามมั�นคิ้งและก้าวิหน้าในการิทำงาน	ริวิมถึงการิจัด้ให้มีการิฝึกอบัริม	การิให้คิ้วิามริู้และพัฒนาพนักงาน

	 	 	 (3)		 ใหผู้้ลตอบัแทนและจดั้สวิสัด้กิาริที�เหมาะสม	จงูใจ	และทดั้เทยีมกบัับัริษิทัที�อยูใ่นธร่ิกจิเด้ยีวิกนัและสถาบันัการิเงนิทั�วิไป
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	 	 	 (4)		 มหีลกัเกณฑ์ิและวิธิกีาริแต่งตั�ง	 โยกย้าย	 หริอืเลื�อนตำแหน่งพนกังานด้้วิยคิ้วิามสจ่ริติและเป็นธริริม	 โด้ยพจิาริณาจากคิ้วิามริู้	 

	 		 	 	 	 	 	 	 คิ้วิามสามาริถ	และคิ้วิามเหมาะสม		

	 	 	 (5)		 จดั้ให้มีสภาพแวิด้ล้อมและสข่อนามยัที�ด้ใีนการิสถานที�ทำงาน	ให้มคีิ้วิามปลอด้ภยัต่อชีวิิตและทริพัย์สินทั�งของพนกังานและ 

	 		 	 	 	 	 	 	 ของบัริษิทั	พริอ้มทั�งได้จ้ดั้ใหมี้การิอบัริมอยา่งสม�ำเสมอแกผูู่้บ้ัริหิาริและพนกังานเพื�อตริะหนกัถึงนโยบัายและแนวิปฏีบิัตัิ 

	 		 	 	 	 	 	 	 เกี�ยวิกับัคิ้วิามปลอด้ภัยและส่ขอนามัยในสถานที�ทำงานเพื�อให้สามาริถปฏีิบััติตามได้้อย่างมีปริะสิทธิภาพ

	 	 	 (6)		 สริ้างคิ้วิามสัมพันธ์ที�ด้ีกับัพนักงานริวิมถึงเคิ้าริพต่อคิ้วิามเป็นปัจเจกชนและศักด้ิ�ศริีของบั่คิ้คิ้ล

	 	 	 (7)		 เผู้ยแพริ่แนวิปฏีิบััติของการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีและข้อพึงปฏีิบััติทางจริิยธริริมแก่พนักงานท่กคิ้นโด้ยสม�ำเสมอ

	 	 	 (8)		 คิ้วิบัคิ้่มดู้แลให้พนักงานปฏีิบััติตามกฎี	ริะเบัียบั	และแนวิปฏีิบััติการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีด้ังกล่าวิข้างต้น	

	 จั.		คู่แข่ง

	 	 	 บัริิษัทปฏิีบััติตามกริอบัการิแข่งขันทางการิค้ิ้าที�ส่จริิต	 โด้ยยึด้มั�นในการิด้ำเนินธ่ริกิจด้้วิยคิ้วิามเป็นธริริม	 ภายใต้กริอบัของ

กฎีหมาย	และจริริยาบัริริณ	ด้ังนี�

	 	 	 (1)		 ไม่แสวิงหาข้อมูลที�เป็นคิ้วิามลับัของคิู้่แข่งด้้วิยวิิธีการิที�ไม่ส่จริิต	ผู้ิด้กฎีหมาย

	 	 	 (2)		 ไม่ทำลายชื�อเสียงของคิู้่แข่งด้้วิยการิกล่าวิริ้าย	หริือกริะทำการิใด้ๆ	โด้ยปริาศจากคิ้วิามจริิงและไม่เป็นธริริม

	 	 	 (3)		 ไม่ทำข้อตกลงกับัคิู้่แข่งหริือผูู้้ปริะกอบัธ่ริกิจอื�นที�เป็นการิผูู้กขาด้หริือลด้การิแข่งขันในตลาด้

	 ฉ.		หน่วุยงานขอื่งริัฐ

	 	 	 ปฏีิบััติตามกฎี	 ริะเบัียบั	 และข้อกำหนด้ของหน่วิยงานภาคิ้ริัฐที�เกี�ยวิข้อง	 เช่น	 กริะทริวิงการิคิ้ลัง	 ธนาคิ้าริแห่งปริะเทศไทย	

ตลาด้หลักทรัิพย์แห่งปริะเทศไทย	สำนักงานป้องกันและปริาบัปริามการิฟอกเงิน	และสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์	

เป็นต้น

	 ชี.		สังคมแล้ะสิ�งแวุดล้้อื่ม

	 	 	 บัริิษัทยึด้มั�นในการิด้ำเนินธ่ริกิจภายใต้หลักจริิยธริริมและการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	 คิ้วิบัคู่ิ้ไปกับัการิริับัผู้ิด้ชอบัต่อสังคิ้มและ

สิ�งแวิด้ล้อม	 เพื�อนำไปสู่การิพัฒนาธ่ริกิจอย่างยั�งยืน	 โด้ยให้คิ้วิามสำคัิ้ญเป็นอย่างมาก	 ในการิรัิกษาสิ�งแวิด้ล้อมอย่างจริิงจังและต่อเนื�อง	 ริวิมถึง

สนับัสน่นกจิกริริมเพื�อสง่เสริิมคิ้ณ่ภาพของสังคิ้มด้า้นตา่งๆ	ร่ิวิมกบััชม่ชนทอ้งถิ�น	โด้ยเฉีพาะอยา่งยิ�งการิเพิ�มโอกาสในการิศึกษาและพฒันาศกัยภาพ

ของเยาวิชน	โด้ยบัริิษัทยึด้ถือปฏีิบััติตามแนวิทางคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัต่อสังคิ้ม	ด้ังนี�	

	 	 	 (1)		 ส่งเสริิมการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีโด้ยจัด้ให้มีริะบับังานที�มีการิคิ้วิบัคิ้่มภายในที�ด้ีเป็นไปตามกฎีหมายที�เกี�ยวิข้อง	 

	 		 	 	 	 	 	 	 มีการิตริวิจสอบัภายในและริายงานต่อคิ้ณะกริริมการิอย่างสม�ำเสมอ	 มีการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	 และเผู้ยแพริ่การิกำกับั 

	 		 	 	 	 	 	 	 ดู้แลกิจการิที�ด้ีของบัริิษัทในริายงานปริะจำปีและบันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท

	 	 	 (2)		 มีคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัต่อผูู้้บัริิโภคิ้	โด้ยปฏีิบััติตามมาตริฐานการิปฏีิบััติงานในการิติด้ต่อและให้บัริิการิแก่ลูกคิ้้า

	 	 	 (3)		 ส่งเสริิมการิมส่ีวินร่ิวิมและพัฒนาชม่ชนและสงัคิ้ม	ริวิมถึงการิด้ำเนนิงานใด้	ๆ	ที�เป็นปริะโยชน์ต่อชม่ชนและสงัคิ้มโด้ยริวิม

	 	 	 (4)		 ไม่กริะทำการิใด้	ๆ	ที�จะมีผู้ลเสียหายต่อชื�อเสียงของปริะเทศ	ทริัพยากริธริริมชาติ	และสิ�งแวิด้ล้อม

	 	 	 (5)		 ปลูกฝังจิตสำนึกคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัต่อช่มชนและสังคิ้มส่วินริวิมให้เกิด้ขึ�นในบัริิษัทและพนักงานท่กริะด้ับัอย่างต่อเนื�อง

	 	 	 (6)		 ปลูกฝังจิตสำนึกในการิต่อต้านการิท่จริิตคิ้อริ์ริัปชั�น

	 	 	 (7)		 ใช้ทริพัยากริอยา่งคิ้่ม้คิ้า่และมปีริะสทิธภิาพ	มมีาตริการิปริะหยดั้การิใชพ้ลงังานภายในองค์ิ้กริ	และสง่เสริมินำทริพัยากริ 

	 		 	 	 	 	 	 	 กลับัมาใช้ใหม่



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)212
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

	 ซี.		ควุามสัมพันธ์์กับัผูู้้ล้งทุน

	 	 	 บัริิษัทกำหนด้ให้การิเผู้ยแพร่ิข้อมูลของบัริิษัทแก่นักลงท่น	 ทั�งที�เป็นผูู้้ถือห่้นและผูู้้ที�สนใจจะถือห่้นในอนาคิ้ตเป็นอำนาจของ

ปริะธานกริริมการิและกริริมการิผูู้้จัด้การิ	 นอกจากนี�	 บัริิษัทยังได้้มอบัหมายให้สายกลย่ทธ์องคิ้์กริเป็นผูู้้ริับัผู้ิด้ชอบังานนักลงท่นสัมพันธ์	(Investor	

Relations)	เพื�อทำหน้าที�ตดิ้ต่อสื�อสาริกบัันกัลงทน่สถาบััน	ผูู้ถ้อืห่น้	ริวิมทั�งนกัวิิเคิ้ริาะห์และหน่วิยงานภาคิ้ริฐัที�เกี�ยวิข้องอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธริริม	

2.2 กำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

	 (1)	นโยบัายด้านสิทธ์ิมนุษัยชีน	

	 	 	 บัริิษทัพงึยดึ้ถอืแนวิปฏิีบัตัใินการิด้ำเนินธร่ิกิจด้ว้ิยคิ้วิามริะมัด้ริะวัิงในการิปริะกอบัธร่ิกิจโด้ยไม่ละเมิด้หรืิอสง่เสริมิต่อการิละเมิด้

สิทธิมน่ษยชน	

	 (2)	นโยบัายแล้ะแนวุปิ่ฏิิบััตุิด้านการิตุ่อื่ตุ้านการิทุจัริิตุคอื่ริ์ริัปิ่ชีั�น

	 	 	 บัริิษัทมีนโยบัายต่อต้านการิท่จริิตคิ้อริ์ริัปชั�นท่กริูปแบับั	 ไม่จ่ายสินบันเพื�อผู้ลปริะโยชน์ทางธ่ริกิจ	 ไม่ให้คิ้วิามริ่วิมมือหริือ

สนับัสน่นบั่คิ้คิ้ลใด้	ๆ	ที�ทำธ่ริกิจผู้ิด้กฎีหมาย	หริือเป็นภัยต่อสังคิ้มและคิ้วิามมั�นคิ้งของปริะเทศ	 โด้ยบัริิษัทได้้เข้าริ่วิมลงนามแสด้งเจตนาริมณ์ใน

โคิ้ริงการิแนวิริ่วิมปฏีิบััติของภาคิ้เอกชนไทยในการิต่อต้านท่จริิต	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption,	“CAC”)	

และได้้รัิบัมติริับัริองให้เป็นสมาชิกของแนวิร่ิวิมปฏิีบััติของภาคิ้เอกชนไทยในการิต่อต้านท่จริิตแล้วิในการิปริะช่มของคิ้ณะกริริมการิแนวิร่ิวิมปฏิีบััติ

ของภาคิ้เอกชนไทยในการิต่อต้านท่จริิต	ปริะจำไตริมาสที�	4/2558	เมื�อวิันที�	22	มกริาคิ้ม	2559	และได้้เข้าริับัมอบัปริะกาศนียบััตริริับัริองการิเป็น

สมาชิกแนวิร่ิวิมปฏิีบััติของภาคิ้เอกชนไทยในการิต่อต้านท่จริิตอย่างสมบูัริณ์	 เมื�อวัินที�	29	 ก่มภาพันธ์	2559	 ทั�งนี�	 บัริิษัทได้้รัิบัการิปริะเมินผู้ล	 

Anti-corruption	progress	 indicator	 อยู่ในริะด้ับั	 “ได้้ริับัการิริับัริอง	 CAC”	 เนื�องจากบัริิษัทมีการิแสด้งให้เห็นถึงการินำไปปฏีิบััติโด้ยมีการิ 

สอบัทานคิ้วิามคิ้ริบัถ้วินเพียงพอของกริะบัวินการิทั�งหมด้จากคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั

	 	 	 เพื�อสง่เสริิมการิปฏีบิัตัติามแนวินโยบัายด้งักลา่วิ	บัริิษัทได้ม้หีนงัสอืแจง้คู่ิ้คิ้า้และตวัิแทน	โด้ยขอคิ้วิามริว่ิมมอืปฏีบิัตัติามนโยบัาย 

ต่อต้านคิ้อริ์ริัปชั�นและงด้เวิ้นการิให้ของขวิัญแก่ผูู้้บัริิหาริและพนักงานของบัริิษัท	และได้้เผู้ยแพริ่ให้บั่คิ้คิ้ลทั�วิไปทริาบัเพิ�มเติมบันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	

ภายใต้ปริะกาศนโยบัายต่อต้านคิ้อริ์ริัปชั�น

	 	 	 บัริิษัทมีนโยบัายส่งเสริิมให้พนักงานมีคิ้วิามริู้คิ้วิามเข้าใจในเริื�องด้ังกล่าวิ	 โด้ยการิจัด้สัมมนาหลักสูตริ	 “นโยบัายการิต่อต้าน

คิ้อริ์ริัปชั�น”	 ไวิ้เป็นส่วินหนึ�งของการิอบัริมปริะจำปีของพนักงาน	นอกเหนือจากการิอบัริมเริื�องนโยบัายการิต่อต้านคิ้อริ์ริัปชั�นในการิอบัริมปริะจำปี

ของพนกังานแล้วิ	บัริษัิทยังได้้จัด้ส่งพนักงานเข้าร่ิวิมการิอบัริมหลักสตูริที�เกี�ยวิข้องกบััการิป้องกันการิทจ่ริติคิ้อร์ิรัิปชั�นที�จดั้โด้ยสถาบันัต่าง	ๆ	เพื�อศกึษา	 

ทบัทวิน	และพัฒนาการิเปิด้เผู้ยข้อมูลเกี�ยวิกับัการิต่อต้านท่จริิตคิ้อริ์ริัปชั�นของบัริิษัท	พริ้อมกันนี�บัริิษัทยังจัด้ส่งพนักงานในหน่วิยงานที�เกี�ยวิข้องกับั

การิตริวิจสอบัและติด้ตามคิ้วิามเสี�ยงจากการิท่จริิตเข้าอบัริมในหลักสูตริที�เกี�ยวิข้องกับัการิตริวิจสอบัและติด้ตามคิ้วิามเสี�ยงจากการิท่จริิตด้ังกล่าวิ	

ซีึ�งจดั้โด้ยสมาคิ้มสถาบันัการิศกึษาธนาคิ้าริและการิเงนิไทย	ริว่ิมกบัั	สมาคิ้มธนาคิ้าริไทยและชมริมตริวิจสอบัและปอ้งกนัการิทจ่ริติอยูเ่สมออกีด้ว้ิย	

	 	 	 ในการิคิ้วิบัคิ้ม่	การิตดิ้ตามการิปฏีบิัตัติามนโยบัาย	และการิตดิ้ตามคิ้วิามเสี�ยงจากการิทจ่ริติคิ้อร์ิริปัชั�น	คิ้ณะกริริมการิกำหนด้ให้ 

ฝ่ายกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงาน	ฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	และฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศ	ริับัผู้ิด้ชอบัริ่วิมกันในการิทด้สอบั

และปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงจากการิท่จริิตและคิ้อริ์ริัปชั�นอย่างต่อเนื�อง	เพื�อให้การินำมาตริการิต่อต้านการิท่จริิตคิ้อริ์ริัปชั�นไปปฏีิบััติอย่างมีปริะสิทธิผู้ล	

ตลอด้จนติด้ตาม	 ทบัทวิน	 และปริับัปริ่งมาตริการิต่อต้านการิท่จริิตและคิ้อริ์ริัปชั�นอย่างสม�ำเสมอ	 โด้ยเสนอผู้ลการิปริะเมินต่อ	 คิ้ณะกริริมการิ 

ด้้านกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	และริายงานต่อคิ้ณะกริริมการิ	ตามลำด้ับั

	 	 	 นบััตั�งแตป่	ี2558	เปน็ตน้มา	บัริิษัทได้ป้ริะกาศนโยบัายการิป้องกนัการิหาผู้ลปริะโยชนใ์นหนา้ที�โด้ยมชิอบัและกำหนด้เริื�องการิ 

ต่อต้านท่จริิตท่กริูปแบับัอย่างชัด้เจน	 และได้้จัด้ทำนโยบัายต่อต้านการิคิ้อริ์รัิปชั�นเป็นลายลักษณ์อักษริขึ�น	 เพื�อเป็นแนวิทางการิปฏีิบััติที�ชัด้เจน 

ในการิด้ำเนินธ่ริกิจ	พริ้อมทั�ง	 เผู้ยแพริ่	นโยบัายและการิปฏีิบััติตามแนวิทางด้ังกล่าวิ	และช่องทาง	การิแจ้งเบัาะแสและริ้องเริียน	ไวิ้อย่างชัด้เจน 

ในเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	 และถ่ายทอด้แนวินโยบัายและการิปฏีิบััติตามแนวินโยบัายด้ังกล่าวิเพื�อให้พนักงานในองคิ้์กริได้้รัิบัทริาบัด้้วิยการินำปริะเด็้น

เริื�องการิปฏีบิัตัติามแนวินโยบัายตอ่ตา้นการิคิ้อริรั์ิปชั�นนี�ไปบัริริจอ่ยูใ่นหลกัสตูริการิอบัริมพนกังานปริะจำป	ีเพื�อใหม้คีิ้วิามริูค้ิ้วิามเขา้ใจที�ถกูตอ้งและ
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สามาริถนำนโยบัายไปปฏิีบััติให้เป็นรูิปธริริมได้้อย่างเกิด้ปริะสิทธิผู้ล	 ทั�งนี�	 ผูู้้ฝ่าฝืนหรืิอไม่ปฏีิบััติตามนโยบัายจะได้้รัิบัการิพิจาริณาโทษทางวิินัย 

ตามริะเบัียบัหริือข้อบัังคิ้ับัเกี�ยวิกับัการิทํางานที�บัริิษัทกำหนด้	และอาจจะมีโทษตามกฎีหมาย	

	 (3)	นโยบัายการิแจั้งเบัาะแสแล้ะการิคุ้มคริอื่งผูู้้แจั้งเบัาะแส

	 	 	 บัริิษทัได้้จัด้ทำนโยบัายการิแจ้งเบัาะแส	(Whistle	Blowing	Policy)	เพื�อสนบััสนน่และให้คิ้วิามสำคิ้ญัแก่ผูู้ม้ส่ีวินได้้เสยีทก่ภาคิ้ส่วิน	 

ไม่วิ่าจะเป็นบั่คิ้ลากริจากองคิ้์กริภายใน	 หรืิอจากบั่คิ้คิ้ลภายนอกสามาริถแจ้งเบัาะแสในกริณีที�อาจเกิด้การิท่จริิต	 การิคิ้อริ์ริัปชั�น	 การิให้สินบัน 

แก่เจ้าหน้าที�	 หริือผู้ิด้ต่อจริิยธริริมทางธ่ริกิจ	 หริือขัด้ต่อกฎีริะเบัียบัที�เกี�ยวิข้อง	 เพื�อช่วิยกันปริับัปร่ิงแก้ไข	 หริือด้ำเนินการิให้เกิด้คิ้วิามถูกต้อง	 

เหมาะสม	 โปริ่งใส	 และมีปริะสิทธิภาพในการิด้ำเนินธ่ริกิจมากยิ�งขึ�น	 ริวิมถึงมาตริการิค้่ิ้มคิ้ริองผูู้้แจ้งเบัาะแสเพื�อสริ้างคิ้วิามเชื�อมั�นให้กับับั่คิ้คิ้ล 

เหล่านั�นในการิให้คิ้วิามริ่วิมมืออย่างเต็มที�		และได้้จัด้ให้มีช่องทางการิแจ้งเบัาะแส	โด้ยสามาริถส่งริายละเอียด้ได้้ตามช่องทางด้ังต่อไปนี�

   	 คณะกริริมการิริับัแจั้งเบัาะแส	หริ่อื่	คณะกริริมการิตุริวุจัสอื่บั

	 	 	 	 บัริิษััทหล้ักทริัพย์จััดการิกอื่งทุน	เอื่็มเอื่ฟซี่	จัำกัด	(มหาชีน)

	 	 	 	 เลขที�	199	อาคิ้าริคิ้อลัมน์ทาวิเวิอริ์	ชั�น	22	ถนนริัชด้าภิเษก	แขวิงคิ้ลองเตย	เขตคิ้ลองเตย	กริ่งเทพมหานคิ้ริ	10110

	 	 	 	 โทริศัพท์แจ้งเบัาะแสที�หมายเลข

	 	 	 	 02-649-2140	ผูู้้บัริิหาริฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในฯ	หริือ	02-649-2160	ผูู้้บัริิหาริฝ่ายกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงาน

	 	 	 	 อีเมล์	 whistleblowing@mfcfund.com	

	 	 	 ทั�งนี�	เพื�อใหผูู้้้มีสว่ินได้เ้สยีทก่กล่ม่สามาริถตดิ้ตอ่หริอืริอ้งเริยีนตอ่คิ้ณะกริริมการิได้โ้ด้ยตริง	ตามนโยบัายและมาตริการิตอ่ตา้น 

การิคิ้อร์ิริัปชั�นที�เปิด้เผู้ยบันเว็ิบัไซีต์ของบัริิษัท	 เพื�อให้ผูู้้ถือห่้นและผูู้้มีส่วินได้้เสียมีโอกาสแสด้งคิ้วิามคิิ้ด้เห็นและร้ิองเรีิยนโด้ยตริงต่อคิ้ณะกริริมการิ	

ในกริณีได้้ริับัคิ้วิามไม่เป็นธริริมหริือคิ้วิามเด้ือด้ริ้อนจากการิกริะทำของบัริิษัท

	 	 	 นอกจากนี�	 พนักงานท่กคิ้นมีหน้าที�ต้องริายงานให้ผูู้้บัังคัิ้บับััญชาหริือผูู้้บัริิหาริในลำด้ับัที�สูงกว่ิา	 หริือคิ้ณะกริริมการิริับัแจ้ง

เบัาะแสทริาบัโด้ยทันที	 ถึงเหต่การิณ์	 หริือพฤติกริริมในที�ทำงานที�ไม่ถูกต้องหรืิอสงสัยวิ่าจะไม่ถูกต้องหรืิอละเมิด้ต่อธริริมาภิบัาลของบัริิษัท	 

กฎีริะเบัียบัหริือกฎีหมายใด้	ๆ	หากพบัเห็นหริือสงสัยการิกริะทำใด้	ๆ	ที�ไม่ชอบัด้้วิยกฎีหมายหริือฝ่าฝืนต่อหลักในการิปฏีิบััติตามนโยบัายต่อต้าน

การิคิ้อริร์ิปัชั�น	ริะเบีัยบัปฏีบิัตัแิละคิู้ม่อืการิปฏีบิัตังิานของบัริษัิทริวิมถงึขอ้กำหนด้ของกฎีหมายที�เกี�ยวิขอ้ง	ทั�งนี�	บัริษัิทมมีาตริการิให้คิ้วิามคิ้่ม้คิ้ริอง

แกผูู่้แ้จ้งเบัาะแสโด้ยขอ้มูลของผูู้แ้จง้เบัาะแส	(Whistleblower)	และริายละเอยีด้อื�น	ๆ 	ที�ได้ร้ิบััจะถกูเก็บัเปน็คิ้วิามลบััไมเ่ปดิ้เผู้ยแกบ่ัค่ิ้คิ้ลที�ไมเ่กี�ยวิข้อง

เพื�อสริ้างคิ้วิามมั�นใจแก่ผูู้้แจ้งเบัาะแส

	 (4)	นโยบัายการิไม่ล้ะเมิดทริัพย์สินทางปิ่ัญ่ญ่า

	 	 	 บัริิษทัมนีโยบัายในการิปฏิีบัตัเิกี�ยวิกบััการิไม่ละเมิด้ทริพัยส์นิทางปัญญา	โด้ยบัริษัิทกำหนด้ให้กริริมการิ	ผูู้บ้ัริหิาริ	และพนักงาน 

ของบัริิษัทจะต้องใช้ซีอฟแวิริ์ที�มีลิขสิทธิ�ถูกต้องตามกฎีหมายที�บัริิษัทจัด้เตริียมให้เท่านั�น	พริ้อมทั�งมีการิกำหนด้นโยบัายการิใช้งานริะบับัเทคิ้โนโลยี

สาริสนเทศของบัริิษัทและมีการิตริวิจสอบัการิใช้ริะบับัโปริแกริมซีอฟแวิริ์ในการิทำงานของพนักงาน	เพื�อป้องกันการิใช้ซีอฟต์แวิริ์	ที�ละเมิด้ลิขสิทธิ�	

หริือที�ไม่เกี�ยวิข้องกับัการิทำงาน

	 (5)	นโยบัายการิริักษัาควุามมั�นคงปิ่ล้อื่ดภััยด้านสาริสนเทศึ	(Information	Security	Policy)

	 	 	 บัริิษัทมีการิจัด้ทำและทบัทวินนโยบัายการิริักษาคิ้วิามมั�นคิ้งปลอด้ภัยด้้านสาริสนเทศให้สอด้ริับัตามมาตริฐาน	 ISO	27001	 

ที�คิ้ริอบัคิ้ลม่เริื�อง	Cyber	Security	โด้ยมีคิ้ณะทำงานด้า้น	IT	Security	ทำหน้าที�กำกับัดู้แลการิปฏิีบัติัตามนโยบัายดั้งกล่าวิและบัริหิาริจัด้การิเหตก่าริณ์

คิ้วิามมั�นคิ้งปลอด้ภยัสาริสนเทศ	นอกจากนั�น	บัริิษทัยงัเขา้ร่ิวิมเปน็สมาชกิกับักล่่มคิ้วิามริว่ิมมอืด้า้นการิยกริะด้บััคิ้วิามพริอ้มริบััมอืภยัค่ิ้กคิ้ามไซีเบัอริ์

ในภาคิ้ธ่ริกิจตลาด้ท่น	 (TCM-CERT)	 โด้ยคิ้วิามริ่วิมมือของสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์	 ตลาด้หลักทริัพย์ 
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แห่งปริะเทศไทย	 และสมาคิ้มบัริิษัทจัด้การิลงท่น	(AIMC)	 เพื�อเป็นการิแลกเปลี�ยน	 และ/หรืิอริวิบัริวิมข้อมูล	 พริ้อมแนวิทางแก้ไขปัญหาเริื�อง 

ภยัคิ้ก่คิ้ามไซีเบัอริท์ี�เกดิ้ขึ�นในกล่ม่ผูู้ป้ริะกอบัธร่ิกจิตลาด้ทน่	ริวิมทั�งจดั้กจิกริริมอบัริมภายในเพื�อใหค้ิ้วิามริูก้บััพนกังานในเริื�อง	Security	Awareness	

Training	 เพื�อสริ้างคิ้วิามริู้คิ้วิามเข้าใจที�ถูกต้องซีึ�งสามาริถช่วิยให้พนักงานตริะหนักถึงภัยคิ้่กคิ้ามทางด้้าน	 Cyber	 ที�ปัจจ่บัันมีคิ้วิามริ่นแริงและ 

ส่งผู้ลกริะทบัในการิด้ำเนินธ่ริกิจของบัริิษัท	 เช่น	การิคิ้วิบัคิ้่มการิใช้งานสื�ออ่ปกริณ์ปริะเภท	Removable	Media	และการิคิ้วิบัคิ้่มการิริั�วิไหลของ

ข้อมูล	เป็นต้น

	 (6)	นโยบัายธ์ริริมาภัิบัาล้การิล้งทุน	(Investment	Governance	Policy)

	 	 	 บัริิษัทเป็นบัริิษัทจัด้การิกองท่นชั�นนำของปริะเทศ	 ด้ำเนินธ่ริกิจโด้ยให้คิ้วิามสำคิ้ัญต่อการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	 โด้ยยึด้มั�น 

ในคิ้วิามรัิบัผู้ิด้ชอบัต่อสังคิ้มและอ่ด้มการิณ์ซีึ�งได้้ถือปฏีิบััติสืบัเนื�องกันมาเป็นเวิลานาน	 ภายใต้กริอบัจริริยาบัริริณ	 ที�มีการิพัฒนาให้เหมาะสมกับั

คิ้วิามเปลี�ยนแปลงทางเศริษฐกจิและสงัคิ้ม	และเพื�อใหก้าริด้ำเนนิการิตามหลกัธริริมาภบิัาลการิลงทน่บังัเกดิ้ผู้ลอยา่งเปน็ริปูธริริม	บัริษิทัจงึได้ป้ริะกาศ 

ริับัการิปฏีิบััติตามหลักธริริมาภิบัาลการิลงท่น	เมื�อวิันที�	15	มิถ่นายน	2560

	 	 	 บัริิษัทได้้จัด้ทำนโยบัายธริริมาภิบัาลการิลงท่น	(Investment	Governance	Policy)	 เพื�อเป็นหลักปฏีิบััติในการิจัด้การิลงท่น

และสอด้คิ้ล้องกับัแนวิทางเตริียมคิ้วิามพริ้อมและการิปฏีิบััติตามหลักธริริมาภิบัาลการิลงท่นของสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และ

ตลาด้หลักทริัพย์	และนำขึ�นเผู้ยแพริ่บันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	

	 	 	 ทั�งนี�	บัริิษทัได้ก้ำหนด้แนวิทางปฏีบิัตัทิี�สอด้คิ้ล้องและเหมาะสมกบััคิ้วิามริบััผู้ดิ้ชอบัและบัทบัาทหนา้ที�ของบัริษิทัจดั้การิจดั้การิ

ลงท่น	ซีึ�งสริ่ปได้้โด้ยสังเขปไวิ้ด้ังนี�

	 	 	 (ก)	 จัด้ให้มีนโยบัายธริริมาภิบัาลการิลงท่นที�ชัด้เจนเป็นลายลักษณ์อักษริ

	 	 	 (ข)	 จัด้ให้มีการิป้องกันและจัด้การิคิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์อย่างเพียงพอเพื�อปริะโยชน์ที�ด้ีที�ส่ด้ของลูกคิ้้า

	 	 	 (คิ้)	 จดั้ใหม้กีริะบัวินการิในการิตดั้สินใจและตดิ้ตามบัริษิทัที�เขา้ลงทน่อยา่งใกลช้ดิ้และทนัเหตก่าริณ	์(actively)	โด้ยมปีริะเด้น็ 

	 		 	 	 	 	 	 	 เริื�องกลย่ทธ์	 การิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	 คิ้วิามรัิบัผิู้ด้ชอบัต่อสังคิ้มและสิ�งแวิด้ล้อมของบัริิษัทที�ไปลงท่นเป็นส่วินหนึ�ง 

	 		 	 	 	 	 	 	 ของการิตัด้สินใจและติด้ตามผู้ล

	 	 	 (ง)		 จัด้ให้มีการิเพิ�มริะด้ับัการิติด้ตามบัริิษัทที�ลงท่น	กริณีเห็นวิ่าการิติด้ตามตามหลักปฏีิบััติในข้อ	3	ไม่เพียงพอ

	 	 	 (จ)	 จัด้ให้มีการิเปิด้เผู้ยนโยบัายการิใช้สิทธิออกเสียงและผู้ลการิใช้สิทธิออกเสียงต่อลูกคิ้้า

	 	 	 (ฉี)	 ริ่วิมมือกับัผูู้้ลงท่นอื�นตามคิ้วิามเหมาะสม	เพื�อให้การิปฏีิบััติตามหลักธริริมภิบัาลการิลงท่นเป็นไปอย่างมีปริะสิทธิภาพ

	 	 	 (ช)	 เปิด้เผู้ย	นโยบัายธริริมภิบัาลการิลงท่น	และ	การิปฏีิบััติตามหลักธริริมาภิบัาลการิลงท่นในเวิ็บัไซีต์และริายงานปริะจำปี

	 (7)	นโยบัายคุ้มคริอื่งข้อื่มูล้ส่วุนบัุคคล้

	 	 	 บัริิษทัได้ก้ำหนด้นโยบัายคิ้่ม้คิ้ริองข้อมูลสว่ินบัค่ิ้คิ้ลเพื�อเป็นแนวิทางให้ผูู้บ้ัริหิาริและพนักงานยึด้ถอืและปฏิีบัติัตามมาตริการิใน 

การิเก็บัริวิบัริวิม	การิใช้	 และการิเปิด้เผู้ย	 ริวิมทั�งบัริิหาริจัด้การิ	 ข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที�พริะริาชบััญญัติคิ้่้มคิ้ริองข้อมูล 

สว่ินบัค่ิ้คิ้ล	พ.ศ.	2562	ริวิมถงึกฎีหมายอื�นที�เกี�ยวิขอ้ง	ทั�งนี�	เพื�อสริา้งคิ้วิามเชื�อมั�นในการิริกัษาคิ้วิามมั�นคิ้งปลอด้ภยัของขอ้มลูสว่ินบัค่ิ้คิ้ลตอ่เจา้ของ

ข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล	 โด้ยกำหนด้ให้มีการิทบัทวินนโยบัายอย่างน้อยปีละหนึ�งคิ้ริั�ง	 เพื�อให้สอด้คิ้ล้องต่อการิเปลี�ยนแปลงกฎีหมายและกฎีริะเบัียบั 

ที�เกี�ยวิข้อง
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	 	 	 นโยบัายคิ้่้มคิ้ริองข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ลคิ้ริอบัคิ้ล่มเริื�องด้ังต่อไปนี�

	 	 	 (ก)	 การิเก็บัริวิบัริวิม	การิใช้	และการิเปิด้เผู้ยข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล

	 	 	 (ข)	 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล

	 	 	 (คิ้)	 บัทบัาทหน้าที�ของหน่วิยงาน	ผูู้้บัริิหาริ	พนักงาน	ซีึ�งมีส่วินเกี�ยวิข้องกับัข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล

	 	 	 (ง)		 หน้าที�และคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัของผูู้้คิ้วิบัคิ้่มข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ลและผูู้้ปริะมวิลผู้ลข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล

	 	 	 (จ)	 หน้าที�และคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัของเจ้าหน้าที�คิ้่้มคิ้ริองข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล	(Data	Protection	Officer	:	DPO)

	 	 	 (ฉี)	 ขั�นตอนหริือมาตริการิริักษาคิ้วิามปลอด้ภัยในการิคิ้่้มคิ้ริองข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล

	 	 	 (ช)	 การิริ้องเริียนและการิแจ้งเบัาะแส

	 	 	 นอกจากนั�น	 เพื�อให้พนักงานท่กริะด้ับัตริะหนักถึงคิ้วิามสำคิ้ัญและเข้าใจหลักกฎีหมายและวิิธีปฏีิบััติ	 บัริิษัทจึงกำหนด้ให้ม ี

การิจัด้การิอบัริมให้คิ้วิามริู้เกี�ยวิกับัการิตามกฎีหมายคิ้่้มคิ้ริองข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล	ให้กับัผูู้้บัริิหาริและพนักงานท่กริะด้ับั	อย่างน้อยปีละ	1	คิ้ริั�ง

จรรยาบรรณธุุรกิจ
บัริิษัทเปิด้เผู้ยจริริยาบัริริณธ่ริกิจไวิ้บันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	www.mfcfund.com	หัวิข้อ	การิกำกับัดู้แลกิจการิ

	กฎบัตร
บัริิษัทเปิด้เผู้ยกฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิและคิ้ณะกริริมการิช่ด้ย่อย	 ปริะกอบัด้้วิย	 กฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ	 กฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิ

ตริวิจสอบั	กฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทน	กฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยง	และกฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิด้า้นการิกำกับั

ดู้แลกิจที�ด้ี	ไวิ้บันเวิ็บัไซีต์ของบัริิษัท	www.mfcfund.com	หัวิข้อ	การิกำกับัดู้แลกิจการิ
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คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัของบัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	 เอ็มเอฟซีี	 จำกัด้	(มหาชน)	 ได้้ริับัการิแต่งตั�งโด้ยคิ้ณะกริริมการิบัริิษัท	 

ซึี�งกริริมการิตริวิจสอบัที�แตง่ตั�งขึ�นทก่ทา่นเปน็กริริมการิอสิริะที�มคีิ้ณ่สมบัตัคิิ้ริบัถว้ินและเปน็ไปตามขอ้กำหนด้ของตลาด้หลกัทริพัยแ์หง่ปริะเทศไทย	

และสำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์	 ทั�งนี�	 เพื�อเป็นการิเอื�ออำนวิยต่อกริะบัวินการิปฏีิบััติงานที�ด้ีเกี�ยวิกับัการิกำกับั

ดู้แลกิจการิ	(Good	Corporate	Governance)	ให้มีปริะสิทธิภาพและปริะสิทธิผู้ลมากขึ�น	ปัจจ่บัันคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัปริะกอบัด้้วิยกริริมการิ

อิสริะจำนวิน	3	ท่าน	โด้ยมีผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิ	ฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศทำหน้าที�เป็นเลขาน่การิ	

คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	มีกำหนด้การิปริะช่มอย่างน้อยไตริมาสละคิ้ริั�ง	

ในริอบัปี	2564	คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัมีการิปริะช่ม	12	คิ้ริั�ง	และได้้เสนอริายงานต่อที�ปริะช่มคิ้ณะกริริมการิบัริิษัทท่กคิ้ริั�ง	ปริะช่ม

ริ่วิมกับัผูู้้บัริิหาริ	4	คิ้ริั�ง	ปริะช่มริ่วิมกับัคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	1	คิ้ริั�ง	และปริะช่มริ่วิมกับัผูู้้สอบับััญชีโด้ยไม่มีผูู้้บัริิหาริเข้าริ่วิมด้้วิย	4	คิ้ริั�ง	

คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัได้้ปฏิีบััติหน้าที�ตามขอบัเขตหน้าที�และคิ้วิามริับัผู้ิด้ชอบัที�ได้้รัิบัมอบัหมายจากคิ้ณะกริริมการิบัริิษัท	 สริ่ปได้้

ด้ังนี�	

1.	 พิจาริณาสอบัทานและดู้แลให้บัริิษัทมีริะบับัการิคิ้วิบัค่ิ้มภายในและการิตริวิจสอบัภายในที�เพียงพอและเหมาะสม	 และพิจาริณา 

	 	 	 คิ้วิามเป็นอิสริะของฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศ

2.	 พิจาริณาริายงานผู้ลการิตริวิจสอบัของฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในและเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศ	 และริายงานการิกำกับัดู้แล 

	 	 	 การิปฏีิบััติงานของฝ่ายกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงาน	พริ้อมทั�งดู้แลให้มีการิติด้ตามผู้ลการิปฏีิบััติตามข้อเสนอแนะจากการิตริวิจสอบั 

	 	 	 อย่างต่อเนื�อง	

3.	 พิจาริณาสอบัทานงบัการิเงินริายไตริมาสและงบัการิเงินปริะจำปี	2564	 โด้ยมีคิ้วิามเห็นสอด้คิ้ล้องกับัผูู้้สอบับััญชีวิ่า	 งบัการิเงิน 

	 	 	 ของบัริิษัทและบัริิษัทย่อยถูกต้องตามที�คิ้วิริในสาริะสำคิ้ัญตามหลักการิบััญชีที�ริับัริองทั�วิไป

4.	 พิจาริณาสอบัทานการิปฏิีบััติงานของบัริิษัทให้เป็นไปตามกฎีหมายว่ิาด้้วิยหลักทรัิพย์และตลาด้หลักทรัิพย์	 ข้อกำหนด้ของ 

	 	 	 ตลาด้หลกัทริพัยแ์หง่ปริะเทศไทย	สำนกังานคิ้ณะกริริมการิกำกบััหลกัทริพัยแ์ละตลาด้หลกัทริพัย	์และกฎีหมายตา่งๆ	ที�เกี�ยวิขอ้ง 

	 	 	 กับัธ่ริกิจของบัริิษัท

5.	 พจิาริณาและจัด้ใหม้กีาริเปดิ้เผู้ยขอ้มูลเกี�ยวิกบัับัค่ิ้คิ้ลหริอืนิตบิัค่ิ้คิ้ลที�อาจมีคิ้วิามขดั้แยง้ทางผู้ลปริะโยชน์	และริายการิริะหว่ิางกนั

6.	 พิจาริณาทบัทวินกฎีบััตริของคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัให้เป็นปัจจ่บััน	และสอด้คิ้ล้องกับัหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	โด้ยจัด้ทำ 

	 	 	 กฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัใหม้รีิปูแบับัตามที�กำหนด้ไวิใ้นแนวิปฏีบิัตัทิี�ด้ใีนการิกำหนด้บัทบัาท	หนา้ที�	และคิ้วิามริบััผู้ดิ้ชอบั 

	 	 	 ของคิ้ณะกริริมการิและฝ่ายจัด้การิ

7.	 พจิาริณาปริะเมินริะบับัการิคิ้วิบัคิ้ม่ภายในของบัริษัิท	ปริะจำปี	2564	ตามแบับัปริะเมินคิ้วิามเพียงพอของริะบับัการิคิ้วิบัคิ้ม่ภายใน 

	 	 	 ของสำนักงาน	ก.ล.ต.	เพื�อให้มั�นใจวิ่าริะบับัการิคิ้วิบัคิ้่มภายในของบัริิษัทมีคิ้วิามเหมาะสมและเพียงพอ

8.	 พิจาริณาริายงานการิตริวิจสอบัการิปฏีิบััติตามนโยบัายต่อต้านการิให้สินบันและคิ้อริ์ริัปชั�น	โด้ยริายงานต่อคิ้ณะกริริมการิบัริิษัท

9.	 เข้าร่ิวิมปริะช่มกับัคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	 (ที�เป็นกริริมการิอิสริะ)	 โด้ยได้้มีการิหารืิอถึงการิปริะสานงานริะหว่ิาง 

	 	 	 คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	 และคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	 ริวิมถึงผูู้้ปฏีิบััติงาน	 ได้้แก่	 ฝ่ายตริวิจสอบักิจการิภายในฯ	 

	 	 	 ฝ่ายกำกับัดู้แลการิปฏีิบััติงาน	และฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	ซีึ�งได้้มีการิปริะสานการิปฏีิบััติงานในส่วินที�เกี�ยวิข้องอย่างต่อเนื�อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 6
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ปริะธานคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั

10.	 พจิาริณาคิ้ดั้เลอืก	เสนอแตง่ตั�งและเสนอคิ้า่ตอบัแทนผูู้ส้อบับัญัชขีองบัริษิทั	ปริะจำป	ี2564	เพื�อเสนอที�ปริะชม่คิ้ณะกริริมการิบัริษิทั	 

	 	 	 พิจาริณาอน่มัติให้เสนอที�ปริะช่มใหญ่สามัญผูู้้ถือห่้นพิจาริณาแต่งตั�ง	 โด้ยคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัได้้พิจาริณาผู้ลการิปฏีิบััติงาน	 

	 	 	 คิ้วิามเป็นอิสริะ	และคิ้วิามเหมาะสมของคิ้า่ตอบัแทนแลว้ิ	เหน็คิ้วิริเสนอแต่งตั�ง	นายปริะวิทิย	์วิวิิริริณธนานต่ริ	์ผูู้ส้อบับัญัชีทะเบัยีน 

	 	 	 เลขที�	4917	หริอืนายเทอด้ทอง	เทพมงักริ	ผูู้ส้อบับัญัชทีะเบัยีนเลขที�	3787	หริอืนายอด่้ม	ธนรูิตัน์พงศ์	ผูู้ส้อบับัญัชทีะเบัยีนเลขที�	8501	 

	 	 	 หรืิอนางสาวิช่ตมิา	วิงษ์ศริาพันธ์ชยั	ผูู้ส้อบับัญัชทีะเบัยีนเลขที�	9622	หริอืนางสาวิริฐาภทัริ	ลิ�มสก่ล	ผูู้ส้อบับัญัชทีะเบัยีนเลขที�	10508	 

	 	 	 หรืิอผูู้ส้อบับัญัชีท่านอื�นภายในสำนกังานเด้ยีวิกนั	แห่งสำนกังานบัริษิทั	พวีีิ	ออด้ทิ	จำกดั้	เป็นผูู้ส้อบับัญัชแีละลงลายมอืชื�อในริายงาน 

	 	 	 การิตริวิจสอบัและสอบัทานงบัการิเงินของบัริษัิทและบัริษิทัย่อย	สำหริบััปีสิ�นส่ด้วินัที�	31	ธนัวิาคิ้ม	2564	ซีึ�งคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั 

	 	 	 มีคิ้วิามเห็นวิ่า	 ผูู้้สอบับััญชีได้้ปฏีิบััติงานด้้วิยคิ้วิามรู้ิ	 คิ้วิามสามาริถในวิิชาชีพ	 ให้ข้อเสนอแนะเกี�ยวิกับัริะบับัการิคิ้วิบัคิ้่มภายใน	 

	 	 	 ริวิมทั�งมีคิ้วิามเป็นอิสริะในการิปฏีิบััติงาน	โด้ยผูู้้สอบับััญชีไม่มีคิ้วิามสัมพันธ์ใด้	ๆ	กับับัริิษัทและบัริิษัทย่อย

โด้ยสริ่ป	 คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบัมีคิ้วิามเห็นวิ่า	 ริะบับัการิคิ้วิบัค่ิ้มภายในและการิตริวิจสอบัภายในของบัริิษัทในปัจจ่บััน	 มีคิ้วิาม 

เหมาะสมและเพยีงพอ	ริายงานทางการิเงนิมคีิ้วิามถกูตอ้ง	มกีาริปฏีบิัตัติามขอ้กำหนด้และกฎีหมาย	และมกีาริเปดิ้เผู้ยขอ้มลู	ริวิมถงึริายการิที�เกี�ยวิ

โยงกันอย่างถูกต้องคิ้ริบัถ้วิน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี และรายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)218
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

	 รายงาน้คณ์ะกำรรมกำารบริหัาร

คิ้ณะกริริมการิบัริิหาริของบัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	 เอ็มเอฟซีี	 จำกัด้	(มหาชน)	 ได้้ริับัการิแต่งตั�งโด้ยคิ้ณะกริริมการิ	ปริะกอบั

ด้้วิยสมาชิกจำนวิน	4	คิ้น	ทำหน้าที�ติด้ตามผู้ลการิด้ำเนินงานของบัริิษัทและให้คิ้ำปริึกษาแก่ฝ่ายจัด้การิ	เพื�อให้การิด้ำเนินงานของฝ่ายจัด้การิเป็น

ไปตามนโยบัาย	งบัปริะมาณ	และเปา้หมายที�กำหนด้	ริวิมทั�งสนบััสนน่การิทำหนา้ที�ของคิ้ณะกริริมการิในการิกลั�นกริองเริื�องที�จะนำเข้าสู่การิพิจาริณา

ของคิ้ณะกริริมการิ	เพื�อให้เริื�องที�พิจาริณามีข้อมูลที�คิ้ริบัถ้วินเพียงพอ	อันจะทำให้การิตัด้สินใจเป็นไปด้้วิยคิ้วิามริอบัคิ้อบัและริะมัด้ริะวิัง

ในปี	2564	คิ้ณะกริริมการิบัริิหาริได้้จัด้ปริะช่มริวิม	13	คิ้ริั�ง	โด้ยได้้พิจาริณาเริื�องต่าง	ๆ	สริ่ปสาริะสำคิ้ัญได้้นี�

1.	 พิจาริณา	อน่มัติ	และติด้ตามคิ้วิามคิ้ืบัหน้าของผู้ลการิด้ำเนินงานและงบัการิเงินริายเด้ือนของบัริิษัท

2.	 พิจาริณาและติด้ตามคิ้วิามคิ้ืบัหน้าการิจัด้ตั�งกองท่น	กองทริัสต์	และผู้ลิตภัณฑิ์ใหม่ของบัริิษัทในแต่ละเด้ือน	

3.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นชอบัการินำผูู้้ออกหลักทริัพย์เข้า	Debt	Universe	โด้ยพิจาริณาถึงปริะเด้็นต่าง	ๆ	ที�เกี�ยวิข้อง	เช่น	ลักษณะ

การิปริะกอบัธ่ริกิจ	อันด้ับัคิ้วิามน่าเชื�อถือ	ปัจจัยคิ้วิามเสี�ยง	การิเติบัโตของธ่ริกิจ	

4.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นชอบัการิปริับัปริ่งกริะบัวินการิลงท่นของสายบัริิหาริการิลงท่นให้มีคิ้วิามริอบัคิ้อบั	 ริัด้ก่ม	 เป็นธริริม	 และ 

เป็นไปตามหลักเกณฑิ์ที�สำนักงานคิ้ณะกริริมการิกำกับัหลักทริัพย์และตลาด้หลักทริัพย์กำหนด้	 ริวิมทั�งมีกริะบัวินการิตริวิจสอบัการิทำธ่ริกริริมที�มี

ปริะสิทธิภาพและป้องกันคิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์

5.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นชอบัการิเป็นทริัสตีของทริัสต์เพื�อกิจการิเงินริ่วิมท่น	และการิจัด้ตั�งทริัสต์เพื�อการิลงท่นในสิทธิการิเช่า	

6.	 ริับัทริาบัการิจด้ทะเบัียนจัด้ตั�งกองท่นภายใต้การิบัริิหาริจัด้การิของบัริิษัท	 เช่น	 กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	 อีเมอริ์จิ�ง	 มาริ์เก็ต	 ฟันด้์	

(M-EM),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	2	ปี	ทวิีส่ข	2	(MT2Y2),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	สเตเบัิ�ล	อินคิ้ัม	8	ห้ามขายผูู้้ลงท่นริายย่อย	(MSI8AI),	กองท่นเปิด้ 

เอ็มเอฟซีี	 โกลบัอล	 ออพพอริ์ทูนิตี�	 ทริิกเกอริ์	 ซีีริี�ส์	1	(M-GOT1),	 กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	 ฟินเทคิ้	 อินโนเวิชั�น	(MFTECH),	 กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	 

คิ้อนติเนนทัล	ยูโริเปียน	อิคิ้วิิตี�	(MEURO),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	ด้ิสริัปทีฟ	อินโนเวิชั�น	ทริิกเกอริ์	8M1(MD8M1),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	โกลบัอล	

แคิ้นนาบัิส	(MCANN),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	ไชน่า	บัอนด้์	(MCBOND),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	สเตเบัิ�ล	อินคิ้ัม	9	ห้ามขายผูู้้ลงท่นริายย่อย	(MSI9AI),	

กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	 ไชน่า	 เอโวิลูชั�น	(MCHEVO),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	 ไทย	ออพพอริ์ทูนิตี�	ซีีริี�ส์	1	(MTOP1),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	สเตเบัิ�ล	 

อินคิ้ัม	10	 ห้ามขายผูู้้ลงท่นริายย่อย	(MSI10AI),	 กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	 สเตเบัิ�ล	 อินคัิ้ม	11	 ห้ามขายผูู้้ลงท่นริายย่อย	(MSI11AI),	 กองท่นเปิด้ 

เอ็มเอฟซีี	โกลบัอล	คิ้อนเวิอริ์ติเบัิล	บัอนด้์	(MCONVERT),	กองท่นเปิด้เอ็มเอฟซีี	สเตเบัิ�ล	อินคิ้ัม	12	ห้ามขายผูู้้ลงท่นริายย่อย	(MSI12AI),	กองท่น

เปิด้เอ็มเอฟซีี	ซีัสเทนด้์	คิ้อมเพ็ททิทีฟ	เอด้จ์	(M-EDGE)

7.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นชอบัการิทบัทวินงบัปริะมาณปริะจำปี	2564	 เพื�อให้สอด้คิ้ล้องกับัภาวิะเศริษฐกิจและภาวิะการิลงท่น 

ในสินทริัพย์ต่าง	ๆ	ในช่วิงคิ้ริึ�งปีหลังของปี	2564

8.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นชอบัการิต่ออาย่กริมธริริม์ปริะกันภัยของบัริิษัท

รายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
เอกสารแนบ 7
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9.	 พจิาริณาใหค้ิ้วิามเหน็ชอบันโยบัายคิ้่ม้คิ้ริองขอ้มลูสว่ินบัค่ิ้คิ้ล	เพื�อกำหนด้แนวิปฏีบิัตัแิละมาตริการิในการิเกบ็ัริวิบัริวิม	การิใช	้และ

การิเปิด้เผู้ยข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล	 ริวิมทั�งการิบัริิหาริจัด้การิข้อมูลส่วินบั่คิ้คิ้ล	 ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามพริะริาชบััญญัติค้่ิ้มคิ้ริองข้อมูล 

ส่วินบั่คิ้คิ้ล	พ.ศ.	2562

10.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นชอบังบัปริะมาณปริะจำปี	2565	

11.	 พิจาริณาทบัทวินกฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ	เพื�อให้สอด้คิ้ล้องกับันโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิและหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิ

ที�ด้ีสำหริับับัริิษัทจด้ทะเบัียน	ปี	2560

คิ้ณะกริริมการิบัริิหาริได้ป้ฏิีบัตัหินา้ที�ตามที�กำหนด้ไว้ิในกฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิบัริหิาริ	และนโยบัายการิกำกับัด้แูลกจิการิ	โด้ยได้ป้ฏิีบััติ

หน้าที�ด้้วิยคิ้วิามริอบัคิ้อบั	ริะมัด้ริะวิัง	และคิ้ำนึงถึงปริะโยชน์สูงส่ด้ของผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กฝ่าย

(นายสดาวุุธ์	เตุชีะอืุ่บัล้)

ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

	 รายงาน้คณ์ะกำรรมกำารสรรหัาและกำำาหัน้ดูค่าตอบแทน้

คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทนของบัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	 เอ็มเอฟซีี	 จำกัด้	(มหาชน)	 ได้้ริับัการิแต่งตั�ง 

โด้ยคิ้ณะกริริมการิ	ปริะกอบัด้้วิยสมาชิกจำนวิน	3	คิ้น	ทำหน้าที�สนับัสน่นการิปฏีิบััติงานของคิ้ณะกริริมการิที�เกี�ยวิข้องกับัการิสริริหาและคิ้ัด้เลือก

กริริมการิอิสริะและผูู้้บัริิหาริริะดั้บัสูง	 การิปริะเมินผู้ลเพื�อการิสริริหาและต่อสัญญา	 การิจัด้ทำแผู้นสืบัทอด้ตำแหน่ง	 และพิจาริณาหลักเกณฑ์ิ 

การิจ่ายผู้ลตอบัแทนของกริริมการิและผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	ให้มีคิ้วิามเหมาะสม	โปริ่งใส	และสอด้คิ้ล้องกับัหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	

ในปี	2564	คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทนได้้จัด้ปริะช่มริวิม	6	คิ้ริั�ง	โด้ยได้้พิจาริณาเริื�องต่าง	ๆ	สริ่ปสาริะสำคิ้ัญได้้นี�

1.	 สริริหา	คิ้ัด้เลือก	และเสนอชื�อผูู้้ที�สมคิ้วิริได้้ริับัการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิอิสริะแทนกริริมการิที�คิ้ริบักำหนด้ออกตามวิาริะ	เพื�อเสนอ

ให้คิ้ณะกริริมการิและที�ปริะช่มผูู้้ถือห่้นพิจาริณาอน่มัติในการิปริะช่มผูู้้ถือห่้นปริะจำปี	คิ้ริั�งที�	47	เด้ือนเมษายน	2564

2.	 พิจาริณาคิ้่าตอบัแทนกริริมการิและบั่คิ้คิ้ลที�คิ้ณะกริริมการิมอบัหมายให้ปฏีิบััติงาน	 เพื�อเสนอให้คิ้ณะกริริมการิและที�ปริะช่ม 

ผูู้้ถือห่้นพิจาริณาอน่มัติในการิปริะช่มผูู้้ถือห่้นปริะจำปี	คิ้ริั�งที�	47	เด้ือนเมษายน	2564

3.	 สริริหา	คิ้ัด้เลือก	และเสนอผูู้้ที�สมคิ้วิริได้้ริับัการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิผูู้้จัด้การิ	เพื�อเสนอให้คิ้ณะกริริมการิพิจาริณาอน่มัติ

4.	 พิจาริณาการิเลื�อนตำแหน่งผูู้้บัริิหาริริะด้ับัสูง	เพื�อเสนอให้คิ้ณะกริริมการิพิจาริณาอน่มัติ

5.	 พิจาริณาการิวิ่าจ้างงานภายหลังเกษียณอาย่	เพื�อเสนอให้คิ้ณะกริริมการิพิจาริณาอน่มัติ

6.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นชอบัการิทบัทวินกฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทน	 เพื�อให้สอด้คิ้ล้องกับันโยบัาย 

การิกำกับัดู้แลกิจการิและหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีสำหริับับัริิษัทจด้ทะเบัียน	ปี	2560

7.	 การิพิจาริณาการิจ่ายเงินโบันัสพนักงานปริะจำปี	2564	และการิปริับัเงินเด้ือนพนักงานปริะจำปี	2565	ในภาพริวิมทั�งบัริิษัท	และ

พิจาริณาปริะเมินผู้ลการิปฏิีบััติงาน	 การิจ่ายเงินโบันัสปริะจำปี	2564	 และการิปรัิบัเงินเดื้อนปริะจำปี	2565	 ของผูู้้บัริิหาริริะดั้บัสูงของบัริิษัท	 

ซีึ�งหมายถึง	กริริมการิผูู้้จัด้การิและผูู้้ช่วิยกริริมการิผูู้้จัด้การิอาวิ่โส	เพื�อเสนอให้คิ้ณะกริริมการิพิจาริณาอน่มัติ

คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทนได้ป้ฏิีบัติัหน้าที�ตามที�กำหนด้ไว้ิในกฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทน	

และนโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิ	โด้ยได้้ปฏีิบััติหน้าที�ด้้วิยคิ้วิามริอบัคิ้อบั	ริะมัด้ริะวิัง	และคิ้ำนึงถึงปริะโยชน์สูงส่ด้ของผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กฝ่าย

(นายสุริพล้	ขวุัญ่ใจัธ์ัญ่ญ่า)

ปริะธานคิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้คิ้่าตอบัแทน
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	 รายงาน้คณ์ะกำรรมกำารบริหัารความเส่�ยง

คิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงของบัริิษัทหลักทริัพย์จัด้การิกองท่น	เอ็มเอฟซีี	จำกัด้	(มหาชน)	ได้้ริับัการิแต่งตั�งโด้ยคิ้ณะกริริมการิ	

ปริะกอบัด้้วิยสมาชิกจำนวิน	4	คิ้น	มีหน้าที�จัด้ทำนโยบัายการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงให้สอด้คิ้ล้องกับัธ่ริกิจและคิ้ริอบัคิ้ล่มคิ้วิามเสี�ยงด้้านต่าง	ๆ	ที�มีนัย

สำคัิ้ญต่อการิด้ำเนินงานของบัริิษัท	กำหนด้แนวิทางและเคิ้ริื�องมือในการิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยงให้มปีริะสิทธิภาพและเหมาะสม	บัริหิาริจัด้การิคิ้วิามเสี�ยง

ได้อ้ย่างเป็นริะบับั	ริวิมทั�งปริะเมินและกำกับัดู้แลให้คิ้วิามเสี�ยงอยูใ่นกริอบัที�กำหนด้	และริายงานผู้ลการิปฏิีบัติังานต่อคิ้ณะกริริมการิอย่างสม�ำเสมอ	

ทั�งนี�	 เพื�อให้บัริิษัทมีการิบัริิหาริงานที�มีปริะสิทธิภาพ	 และสามาริถสริ้างคิ้วิามเชื�อมั�นให้แก่ผูู้้มีส่วินได้้เสียกล่่มต่าง	ๆ	 ของบัริิษัทวิ่าการิด้ำเนินงาน

ของบัริิษัทจะบัริริล่เป้าหมายได้้อย่างมีปริะสิทธิภาพและปริะสิทธิผู้ล

ในปี	2564	คิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงได้้จัด้ปริะช่มริวิม	6	คิ้ริั�ง	โด้ยได้้พิจาริณาเริื�องต่าง	ๆ	สริ่ปสาริะสำคิ้ัญได้้นี�

1.	 พจิาริณาทบัทวินและนำเสนอคิ้ณะกริริมการิเพื�อพจิาริณานโยบัายด้า้นคิ้วิามเสี�ยงของบัริษัิท	ได้แ้ก่	นโยบัายการิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยง	

(Risk	Management	Policy)	 นโยบัายการิบัริิหาริคิ้วิามต่อเนื�องทางธ่ริกิจ	(Business	Continuity	Management	Policy)	 และนโยบัายริักษา 

คิ้วิามมั�นคิ้งปลอด้ภัยด้้านสาริสนเทศ	(IT	Security	Policy)	ริวิมทั�งได้้จัด้ทำนโยบัายการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงด้้านสภาพคิ้ล่องของกองท่นริวิม	เพื�อให้

สอด้คิ้ลอ้งกบััแนวิทางของสำนกังานคิ้ณะกริริมการิกำกบััหลกัทริพัยแ์ละตลาด้หลกัทริพัย	์ในการิยกริะด้บััมาตริฐานการิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยงด้า้นสภาพ

คิ้ล่องของบัริิษัทจัด้การิ	

2.	 พิจาริณาทบัทวินและนำเสนอคิ้ณะกริริมการิเพื�อพิจาริณาหลักเกณฑิ์	Investment	Risk	Limit	ของกองท่นที�ใช้คิ้วิบัคิ้่มคิ้วิามเสี�ยง

ของกองท่นที�อยู่ภายใต้การิจัด้การิ	ซีึ�งปริะกอบัด้้วิย	VaR	Limit,	Tracking	Error	Limit,	Liquidity	Risk	Limit	(ตริาสาริท่น)	และ	Firm-Wide	Fixed	

Income	Issuer	Limit	ริวิมทั�งเพิ�มเติม	Liquidity	Risk	Limit	สำหริับักองท่นตริาสาริหนี�	และพิจาริณาการิขยายหลักเกณฑิ์คิ้วิามเสี�ยงด้้านสภาพคิ้ล่อง

ในการิซีื�อขายหลักทริัพย์	เพื�อให้การิบัริิหาริการิลงท่นของกองท่นมีคิ้วิามยืด้หย่่นและมีคิ้วิามคิ้ล่องตัวิมากยิ�งขึ�น	ตลอด้จนเพิ�มทางเลือกและโอกาส

ในการิลงท่นในหลักทริัพย์ที�มีศักยภาพในการิเติบัโตในอนาคิ้ต	โด้ยมีเป้าหมายในการิริักษาปริะโยชน์สูงส่ด้ของกองท่น

3.	 พิจาริณาทบัทวินและนำเสนอคิ้ณะกริริมการิเพื�อพิจาริณากฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง	 เพื�อให้สอด้คิ้ล้องกับันโยบัาย

การิกำกับัดู้แลกิจการิและหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีสำหริับับัริิษัทจด้ทะเบัียน	ปี	2560

4.	 พิจาริณาอน่มัติแผู้นงานฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงปริะจำปี	2564	โด้ยเชื�อมโยงกับักลย่ทธ์ของบัริิษัท	ปริะกอบัด้้วิย	แผู้นงานในเริื�อง

นโยบัายด้้านคิ้วิามเสี�ยงของบัริิษัท	คิ้วิามเสี�ยงด้้านการิลงท่น	(Investment	Risk)	และการิวิัด้ผู้ลการิด้ำเนินงานของกองท่น	(Fund	Performance)	

คิ้วิามเสี�ยงด้า้นการิปฏีบิัตังิาน	(Operational	Risk)	และการิบัริหิาริคิ้วิามตอ่เนื�องทางธร่ิกจิ	(Business	Continuity	Management)	เพื�อใหฝ้า่ยบัริหิาริ

คิ้วิามเสี�ยงใช้เป็นแนวิทางในการิปฏีิบััติงาน

5.	 ปริะชม่ริว่ิมกบััคิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	เพื�อใหเ้กดิ้การิปริะสานงานริะหวิา่งกนั	และหาริอืริว่ิมกนัในปริะเด้น็สำคิ้ญัด้า้นคิ้วิามเสี�ยง	

ด้้านการิกำกับัดู้แล	และด้้านการิตริวิจสอบัภายใน	

6.	 พิจาริณาผู้ลการิปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงของบัริิษัทด้้านการิด้ำเนินการิตามนโยบัายต่อต้านการิให้สินบันและคิ้อริ์ริัปชั�น	(Anti-Bribery	

and	Corruption)	ปริะจำปี	2564	โด้ยภาพริวิมบัริิษัทมีผู้ลการิปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงอยู่ใน	“ริะด้ับัต�ำ”	เนื�องจากบัริิษัทมีมาตริการิคิ้วิบัคิ้่มเพื�อให้การิ

ด้ำเนินงานต่าง	ๆ	เป็นไปตามนโยบัายต่อต้านการิให้สินบันและคิ้อริ์ริัปชั�น	และสอด้คิ้ล้องกับัแนวิทางภาคิ้ริัฐ

7.	 พจิาริณาผู้ลการิปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงจากการิปริะกอบัธร่ิกิจของบัริษัิทในด้า้นการิป้องกันการิฟอกเงินและการิสนับัสนน่ทางการิเงิน

แก่การิก่อการิริ้ายและการิแพริ่ขยายอาวิ่ธที�มีอาน่ภาพทำลายล้างสูง	ปริะจำปี	2564	(Anti-Money	Laundering	and	Combating	the	Financing	

of	Terrorism)	โด้ยในภาพริวิมบัริิษัทมีคิ้วิามเสี�ยงใน	“ริะด้ับัปานกลางคิ้่อนข้างต�ำ”	
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8.	 พิจาริณาผู้ลการิปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงด้้านเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศของบัริิษัท	 ปริะจำปี	2564	 โด้ยภาพริวิมบัริิษัทมีคิ้วิามเสี�ยงอยู่ใน	

“ริะดั้บัปานกลาง-ต�ำ”	เนื�องจากมีมาตริการิและแนวิทางต่าง	ๆ 	ริองรัิบัเพื�อปอ้งกนัและคิ้วิบัคิ้ม่คิ้วิามเสี�ยงด้า้นเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศได้ค้ิ้ริบัถ้วินและ

มีปริะสิทธิภาพ

9.	 พิจาริณาผู้ลการิปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงจากการิปฏิีบััติงาน	 ปริะจำปี	2564	 ซีึ�งเป็นการิปริะเมินคิ้วิามเสี�ยงเพื�อพัฒนาและปรัิบัปริ่ง 

ขั�นตอนการิปฏีิบััติงานให้มีปริะสิทธิภาพและลด้ขั�นตอนที�มีคิ้วิามย่่งยากซีับัซี้อน	 โด้ยภาพริวิมบัริิษัทมีคิ้วิามเสี�ยงอยู่ใน	 “ริะด้ับัต�ำ”	 โด้ยหน่วิยงาน 

ที�เกี�ยวิข้องสามาริถปริับัปริ่งขั�นตอนการิเปิด้บััญชีออนไลน์ผู้่านแอพพลิเคิ้ชั�น	MFC	WEALTH	จนสามาริถปฏีิบััติงานได้้อย่างถูกต้องตามขั�นตอนและ

เป็นไปอย่างมีปริะสิทธิภาพ

10.	 ติด้ตามการิปฏีิบััติตามแผู้นงานของฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงปริะจำปี	2564	 ซีึ�งจากการิปฏีิบััติงานของฝ่ายบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงพบัวิ่า

บัริิษัทมีการิบัริิหาริจัด้การิคิ้วิามเสี�ยงด้้านการิลงท่นให้อยู่ในกริอบัที�กำหนด้และอยู่ในริะด้ับัที�ยอมริับัได้้	 ภาพริวิมตัวิชี�วัิด้คิ้วิามเสี�ยงด้้านเทคิ้โนโลยี

สาริสนเทศอยู่ในเกณฑิ์ปกติ	และแบับัจำลองที�ใช้วิิเคิ้ริาะห์คิ้วิามเสี�ยงยังคิ้งมีคิ้่ณภาพ	น่าเชื�อถือ	และมีคิ้วิามเหมาะสม	

11.	 ติด้ตามการิปริับัเปลี�ยนแผู้น	BCP	และการิย้ายไปยัง	DR	Site	(Disaster	Recovery	Site)	แห่งใหม่	ซีึ�งเป็นการิปริับัริูปแบับัการิใช้

บัริกิาริ	Second	Site	เพื�อให้มีคิ้วิามเหมาะสมสอด้คิ้ล้องกับัคิ้วิามต้องการิและสถานการิณ์ที�มคีิ้วิามหลากหลายมากขึ�น	ริองรัิบัการิทำงานแบับั	Work	

From	Home	(WFH)	หริือ	Work	Anywhere	และริองริับัโคิ้ริงสริ้างด้้านเทคิ้โนโลยีสาริสนเทศริูปแบับัใหม่ในอนาคิ้ต

12.	 ติด้ตามการิเตริียมคิ้วิามพริ้อมริองริับัสถานการิณ์ริะบัาด้ของโริคิ้โคิ้วิิด้-19	 ริะลอกใหม่	 ที�เริิ�มตั�งแต่ช่วิงปลายปี	2563	 เป็นต้น 

มา	 โด้ยบัริิษัทกำหนด้ให้พนักงานเข้ามาปฏีิบััติงานที�บัริิษัทเท่าที�จำเป็น	 และปริับัรูิปแบับัการิทำงานเป็นทำงานที�บั้าน	(Work	From	Home)	 

คิ้ณะทำงานงานแก้ไขเหต่ฉี่กเฉีิน	(BCP	Team)	 ได้้กำหนด้หลักเกณฑิ์ในการิคิ้ัด้กริองผูู้้ติด้เชื�อและผูู้้ที�มีคิ้วิามเสี�ยงสูงตามหลักเกณฑิ์ของกริะทริวิง

สาธาริณส่ข	 และเตริียมคิ้วิามพริ้อมเพื�อริองริับัสถานการิณ์ฉี่กเฉีินที�อาจเกิด้ขึ�น	 จากผู้ลการิปฏีิบััติงานพบัวิ่าบัริิษัทสามาริถคิ้วิบัคิ้่มการิริะบัาด้ของ

โริคิ้ภายในสำนักงานได้้อย่างมีปริะสิทธิภาพและบัริิษัทสามาริถด้ำเนินธ่ริกิจได้้อย่างต่อเนื�อง

13.	 ติด้ตามการิทด้สอบัแผู้นบัริิหาริคิ้วิามต่อเนื�องทางธ่ริกิจ	(BCP)	ผู้ลการิทด้สอบัอยู่ในเกณฑิ์	“ผู้่าน”	โด้ยการิปฏีิบััติงานในธ่ริกริริม

หลักของบัริิษัท	ได้้แก่	การิซีื�อขายหลักทริัพย์	การิซีื�อ	ขาย	และสับัเปลี�ยนหน่วิยลงท่นของผูู้้ถือหน่วิย	การิจัด้สริริหน่วิยลงท่น	งานทะเบัียนกองท่น	

และการิจัด้ทำริายงานมูลคิ้่าสินทริัพย์ส่ทธิของกองท่น	(NAV)	ณ	สิ�นวิันทำการิ	เป็นไปตามเป้าหมายและหลักเกณฑิ์ที�กำหนด้

คิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยงได้้ปฏิีบัติัหน้าที�ตามที�กำหนด้ไว้ิในกฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยง	และนโยบัายการิกำกับัดู้แล

กิจการิ	โด้ยได้้ปฏีิบััติหน้าที�ด้้วิยคิ้วิามริอบัคิ้อบั	ริะมัด้ริะวิัง	และคิ้ำนึงถึงปริะโยชน์สูงส่ด้ของผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กฝ่าย

(ดริ.	วุิกริม	คุ้มไพโริจัน์)

ปริะธานคิ้ณะกริริมการิบัริิหาริคิ้วิามเสี�ยง 
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รายงาน้คณ์ะกำรรมกำารดู้าน้กำารกำำากำับดููแลกำิจกำารท่�ดู่

คิ้ณะกริริมการิด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีของบัริิษัทหลักทรัิพย์จัด้การิกองท่น	 เอ็มเอฟซีี	 จำกัด้	(มหาชน)	 ได้้รัิบัการิแต่งตั�งโด้ย 

คิ้ณะกริริมการิ	ปริะกอบัด้ว้ิยสมาชกิจำนวิน	4	คิ้น	ทำหนา้ที�ในการิเสริมิสร้ิางใหบ้ัริษิทัมแีผู้นงานและมาตริฐานในการิปฏีบิัตัติามหลักการิกำกบััด้แูล

กิจการิที�ด้ีอย่างเป็นริูปธริริม	 มีกริะบัวินการิให้กริริมการิ	 ผูู้้บัริิหาริ	 และพนักงานของบัริิษัทมีคิ้วิามริู้	 คิ้วิามเข้าใจ	 และตริะหนักถึงคิ้วิามสำคิ้ัญ 

ในการินำหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีไปปฏีิบััติ	ริวิมทั�งมีการิกำกับัดู้แลให้กริริมการิ	ผูู้้บัริิหาริ	และพนักงานปฏีิบััติตามหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิ

ที�ด้อียา่งถกูตอ้งและมปีริะสทิธภิาพ	เพื�อใหผูู้้้ถือห่น้และผูู้มี้สว่ินได้เ้สยีของบัริษิทัมั�นใจวิา่บัริษิทัมกีาริด้ำเนนิงานภายในองคิ้ก์ริที�มปีริะสทิธภิาพ	โปริง่ใส	

น่าเชื�อถือ	และตริวิจสอบัได้้

ในปี	2564	คิ้ณะกริริมการิด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีได้้จัด้ปริะช่มริวิม	3	คิ้ริั�ง	โด้ยได้้พิจาริณาเริื�องต่าง	ๆ	สริ่ปสาริะสำคิ้ัญได้้นี�

1.	 ติด้ตามการิปฏีิบััติงานตามแผู้นงานด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีปริะจำปี	2564

2.	 ริับัทริาบัผู้ลปริะเมินคิ้่ณภาพการิจัด้ปริะช่มสามัญผูู้้ถือห่้นปริะจำปี	2564	 โด้ยบัริิษัทได้้รัิบัคิ้ะแนนปริะเมินในริะดั้บั	4	 เหรีิยญ	 

(ริ้อยละ	90	-	99)

3.	 ทบัทวินนโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิ	โด้ยเห็นชอบัให้นำเสนอต่อคิ้ณะกริริมการิเพื�อพิจาริณาการิปรัิบัปริง่แก้ไขนโยบัายการิกำกับั

ดู้แลกิจการิ	ให้สอด้คิ้ล้องกับัหลักการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีสำหริับับัริิษัทจด้ทะเบัียน	ปี	2560

4.	 ทบัทวินนโยบัายป้องกันคิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์ในการิจัด้การิกองท่น	 และมาตริการิป้องกันคิ้วิามขัด้แย้งทางผู้ลปริะโยชน์	

โด้ยมคีิ้วิามเหน็วิา่นโยบัายและมาตริการิป้องกนัด้งักลา่วิยังมคีิ้วิามเหมาะสมสำหริบััการิใชง้านในปจัจบ่ันัและเปน็ไปตามกฎีหมายที�เกี�ยวิข้องกำหนด้

5.	 ทบัทวินนโยบัายต่อต้านการิให้สินบันและคิ้อริ์ริัปชั�น	และคิู้่มือปฏีิบััติ	โด้ยเห็นชอบัให้นำเสนอต่อคิ้ณะกริริมการิเพื�อพิจาริณาการิ

แกไ้ขนโยบัายต่อต้านการิให้สนิบันและคิ้อร์ิรัิปชั�น	และคิู้มื่อปฏิีบัติั	โด้ยเพิ�มแนวิปฏิีบัติัเริื�องการิจ้างพนักงานรัิฐเพื�อเป็นแนวิทางให้บัริษัิทนำไปปรัิบัปริง่

ในนโยบัายต่อต้านการิให้สินบันและคิ้อริ์ริัปชั�น	และปริับัใช้ให้เหมาะสมกับัองคิ้์กริ

6.	 พิจาริณาอน่มัติแผู้นงานด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ีของบัริิษัทในปี	2565	โด้ยแผู้นงานได้้แบั่งการิด้ำเนินการิเป็น	3	ด้้าน	ได้้แก่	

แผู้นด้้าน	CG	in	substance	แผู้นด้้าน	CSR	in	process	และแผู้นด้้าน	Anti-corruption	in	practice

7.	 พิจาริณาให้คิ้วิามเห็นและข้อเสนอแนะเกี�ยวิกับัการิปริับัปริ่งแก้ไขกฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิและกฎีบััตริคิ้ณะกริริมการิช่ด้ย่อย	ได้้แก่	

คิ้ณะกริริมการิตริวิจสอบั	คิ้ณะกริริมการิบัริหิาริ	คิ้ณะกริริมการิสริริหาและกำหนด้ค่ิ้าตอบัแทน	คิ้ณะกริริมการิบัริหิาริคิ้วิามเสี�ยง	และคิ้ณะกริริมการิ

ด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี	

8.	 ริับัทริาบัผู้ลการิปริะเมินการิกำกับัดู้แลกิจการิตามโคิ้ริงการิสำริวิจการิกำกับัดู้แลกิจการิบัริิษัทจด้ทะเบีัยนไทย	(CGR)	 ปริะจำปี	

2564	โด้ยบัริิษัทได้้ริับัคิ้ะแนนปริะเมินอยู่ในริะด้ับั	4	ด้าวิ	(80	-	89	คิ้ะแนน)	ซีึ�งเป็นเกณฑิ์ในริะด้ับั	“ด้ีมาก”

คิ้ณะกริริมการิด้า้นการิกำกบััด้แูลกจิการิที�ด้ไีด้ป้ฏีบิัตัหินา้ที�ตามที�กำหนด้ไวิใ้นกฎีบัตัริคิ้ณะกริริมการิด้า้นการิกำกบััด้แูลกจิการิที�ด้	ีและ

นโยบัายการิกำกับัดู้แลกิจการิ	โด้ยได้้ปฏีิบััติหน้าที�ด้้วิยคิ้วิามริอบัคิ้อบั	ริะมัด้ริะวิัง	และคิ้ำนึงถึงปริะโยชน์สูงส่ด้ของผูู้้มีส่วินได้้เสียท่กฝ่าย

(นายจัักริกฤศึฏิิ�	พาริาพันธ์กุล้)

ปริะธานคิ้ณะกริริมการิด้้านการิกำกับัดู้แลกิจการิที�ด้ี








