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สารจากประธานกรรมการ

ของการบริโภคเอกชน และยังได้รับอานิสงส์จากการ
ลงทนุภาครฐั ภาครฐัได้ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชน 
ได้แก่ มาตรการคนละครึง่ มาตรการช้อปดมีคีนื เป็นต้น 
ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวจะ
ยังคงซบเซา ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงในประเทศ อันได้แก่ 
การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 รวมถึง
ความล่าช้าในการกระจายวคัซนีในไทยอย่างแพร่หลาย 
ตลอดจนแผลเป็นทางเศรษฐกิจ (scarring effects) 
ส่งผลต่อเสถียรภาพสถาบันการเงินผ่านระดับหนี้เสีย
ที่เพิ่มขึ้น การเปิด-ปิดกิจการที่ยังซบเซา รวมถึงความ
เปราะบางของตลาดแรงงาน ทีม่อีตัราว่างงานในระดบั
สงู และการทีแ่รงงานจ�านวนมากต้องเปลีย่นไปท�างาน
ที่มีรายได้น้อยลงท�าให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนต่อราย
ได ้ที่ เพิ่มสูงขึ้นมาก อาจจะส ่งผลให ้ เกิดป ัญหา
เสถียรภาพการเมืองในประเทศ อาจกระทบต่อความ
เชื่อมั่นในการลงทุน นอกจากนี้ ยังจะมีเรื่องปัญหาภัย
แล้งจากระดบัน�า้ในเขือ่นทีย่งัอยูต่�า่กว่าค่าเฉลีย่ในอดตี 
และเงินบาทที่แข็งค่าเร็วกว่าคู่ค้าคู่แข่งซึ่งอาจกระทบ
ต่อการส่งออกของประเทศ
 จากสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยด้านต่าง ๆ 
ข้างต้นที่มีความผันผวน ในปี 2563 ท�าให้บริษัทต้อง
เร ่งปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงในยคุ New Normal รวมถงึปรบัแผนการ
ด�าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพื่อรองรับ
ผลกระทบดงักล่าว ท�าให้ผลการด�าเนนิงานส่วนรายได้
ลดลงเพยีงเลก็น้อย ขณะทีผ่ลการด�าเนนิงานส่วนก�าไร
กลับเพิ่มขึ้น โดยงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2563 
บริษัทมีรายได้รวม 915.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2562 ที่บริษัทมีรายได้รวม 916.57 ล้านบาท ลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 0.16 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมปี 2563 อยู่
ที่ 731.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่าย
รวม 750.56 ล้านบาท ลดลงคดิเป็นร้อยละ 2.51 ส่งผล
ให้ในปี 2563 บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ148.10 ล้านบาทหรอื 
เท่ากบั 1.18 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้จากปี 2562 ทีม่กี�าไรสทุธิ 
130.45 ล้านบาท หรอืเท่ากบั 1.04 บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้
คิดเป็นร้อยละ 13.54 เมื่อเปรียบเทียบผลการด�าเนิน
งานเฉพาะของบรษิทั ส�าหรบังวดปี 2562 และปี 2563 
บริษัทมีก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นจาก 130.96 
ล้านบาท เป็น 146.63 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจ�านวน 
15.67 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 11.97

 ในรอบปี 2563 ทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญ
วิกฤติโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และตลาดการเงิน ภาคธุรกิจและบริการใน
หลายภาคส่วนต่างต้องชะลอหยุดชะงักงัน ลดการ
จ้างงาน น�ามาซึง่ราคาสนิทรพัย์ต่าง ๆ  ตกต�า่อย่างหนกั
ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลและธนาคารกลางในแต่ละ
ประเทศทั่วโลกต่างต้องเร ่งด�าเนินนโยบายด้าน
สาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคควบคู่
ไปกับการด�าเนินนโยบายทางการเงิน และการคลัง 
นับแต ่การพร ้อมใจกันลดดอกเบี้ยจนต�่ าสุดใน
ประวตักิารณ์เพือ่บรรเทาผลกระทบต่อภาคธรุกจิ และ
การอัดฉีดงบประมาณจ�านวนมหาศาลเพื่อช่วยเหลือ
เยียวยาภาคประชาชนที่ขาดรายได้ โดยช่วงปลายปี 
2563 ผูค้นทัว่โลกต่างเริม่มคีวามหวงัอกีครัง้ เมือ่หลาย
ประเทศได้ท�าการค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การรกัษาและป้องกนัโรค COVID-19 ได้เป็นทีเ่รยีบร้อย
 ในช่วงระหว่างปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปรับตัวลดลงจาก 1,579.84 จุด ณ 
สิ้นปี 2562 และปิดปี 2563 ที่ 1,449.35 จุด ลดลง 
130.49 จุดจากต้นปี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.26 
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นในบางภาคส่วนในตลาดทุนทั่ว
โลกได้รับอานิสงส์ จาก New Normal โดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่ม Health Care รวมถึงหุ้นใน
ตลาดประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัว
สูงขึ้นอย่างมาก
 ส�าหรับปี 2564 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มกลับ
มาขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แตกต่างกันในราย
ประเทศและอุตสาหกรรม ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ที่ได้รับวัคซีนอย่างแพร่หลายในช่วงครึ่งแรกของปี 
2564 จะฟ้ืนตวัได้เรว็กว่ากลุม่ประเทศก�าลงัพฒันา โดย
ปัจจยัหลกัทีส่ร้างความกงัวลให้กบันกัลงทนุในปี 2564 
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจโลกและการลงทุน
ที่ยังเผชิญกับความเสี่ยง ได้แก่ การระบาดของโรค
โควิด-19 และประสิทธิภาพของวัคซีนหากเชื้อไวรัส
โควิด-19 มีการกลายพันธุ ์ รวมถึงอาการข้างเคียง
หลังจากได้รับวัคซีน ภาระหนี้ของภาครัฐและเอกชน
ในกลุ่ม SMEs รวมทั้งภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น ตลอดจน
ข้อพพิาททางการค้าและเทคโนโลยรีะหว่างประเทศจนี
และสหรัฐอเมริกาหลังได้ประธานาธิบดีคนใหม่
 ส�าหรบัปัจจยัภายในประเทศ ภาครฐัผ่อนคลาย
มาตรการปิดเมืองซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัว
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Statement of Chairman of the Board of Directors

favored by government investment. The Government 
has issued measures to simultaneously stimulate 
the economy and support public sector spending 
such as half-price subsidy (“Kon la krung”), shopping 
expense as Personal Income Tax allowance measure 
(“Shop dee mee khuen”). Whereby private 
investment and tourism will continue to be 
depressed. For domestic risk factors including new 
wave of COVID-19 spreading and the delay of 
vaccine distribution throughout Thailand and 
economic scarring effects will affect stability of 
financial institution through non-performing loan 
building up. Slowing down in business recovery 
including fragility of employment market showing 
high unemployment rate and many workforces 
have to turn to lower paying jobs, resulting in spike 
increase of household debt which may contribute 
to domestic political instability effecting investment 
confidence. Moreover, there are concerns on 
drought from diminishing water level in the dam, 
which is lower than historical average, and strong 
appreciation in baht currency comparing with 
trading partners may impact the country’s exports.
  From fluctuating economic environment 
and those risk factors in 2020 aforementioned, this 
requires the Company to enhance working system 
to align with the change in New Normal era including 
to adapt operating and management plan in 
administrating investment fund to embrace the 
impacts resulting in minimal decrease of operating 
income where the result of operating profit has 
increased. Consolidated company’s financial 
statement in 2020 shows the Company had 915.07 
million baht in total revenue, decreased from 
916.57 million baht in the year of 2019, equivalent 
to 0.16 percent decrease. Total expenses in 2020 
was 731.71 million baht, decreased from 750.56 
million baht in the year of 2019, equivalent to 2.51 
percent decrease. This gives 2020 financial result 
of 148.10 million baht net profit, or 1.18 baht per 
share, increasing from 130.45 million baht net profit,

 In 2020, countries around the globe faced 
COVID-19 pandemic which impacted activities in 
economic and financial markets. Business and 
service sectors had been slowed or ceased, 
reduced their employment, and resulted in asset 
value reduction drastically over the past period. 
Governments and Central Banks in most countries 
around the globe had to accelerate implementation 
of healthcare policy to control spread of the 
pandemic along with finance and treasury policy 
resulting in the reduction of policy interest rate to 
the lowest point in history to relieve impact to 
business sectors and immense budget injection to 
remedy people who lacked of income. In late 
2020, people around the globe had hope when 
many countries invented high efficacy vaccine to 
cure and prevent COVID-19 infection.
 During the year of 2020, SET index dropped 
from 1,579.84 point at the end of 2019 and closed 
at 1,449.35 point for 2020 year-end, dropping 130.49 
point from the beginning of the year or 8.26 percent. 
Nevertheless, certain sectors in global market were 
favored by the “New Normal” especially in technology 
and healthcare stocks including stocks in China and 
US markets, which had substantially gained. 
 For the year of 2021, world economic trend 
is gradual recovering, differing in countries and 
industries. In developed countries that extensively 
received vaccine during the first half of 2021 would 
recover faster than developing countries. The key 
factors driving concerns to investors in 2021 have 
not changed from world economy and investment 
risks, i.e. the spread of COVID-19 and vaccine efficacy 
in case of COVID-19 mutation including vaccine side 
effect, increase in debts of government, SME 
enterprises, and households, as well as trade and 
technology dispute between China and USA, 
particularly after its new presidency. 
 For domestic factor, the relief of government 
lockdown has contributed to the recovery of 
private sector consumption which was also
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ในปี 2563 กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ นายสุรพล 
ขวัญใจธัญญา นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ นางสาว
จุฬารัตน์ สุธีธร และ ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ ได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นให้กลับเข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ระหว่างปีมีกรรมการลาออก
จ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพชร ยตุธิรรมด�ารง และนาย
น�าพร ยมนา โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งนางพัชลีพร 
วรวบิลูย์สวสัดิ ์เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างลงของ
นายน�าพร ยมนา
 อนึ่ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 คณะ
กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนโชติ 
รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการคนใหม่ เพื่อให้การด�าเนินงานของ
บริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564
 คณะกรรมการขอขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่าง ๆ ภายใต้การจัดการ
ของบรษิทั องค์กรภาครฐัและเอกชน รวมถงึหน่วยงาน
ก�ากับดูแล ที่ได้ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทด้วยดี
ตลอดมา และขอขอบคุณฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและ
พนักงานบริษัททุกคนที่ ให ้ความร ่วมมือท�างาน 
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานเพื่อให้บริษัท
เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

 ในรอบปี 2563 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนใหม่ทุก
ประเภทกองทุน รวมทั้งสิ้น 32 กองทุน ระดมเงินได้ 
28,464.32 ล้านบาท ท�าให้ตลอดทั้งปีบริษัทมีกองทุน
ภายใต้การจัดการทุกประเภท 224 กองทุน รวมมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ 406,632.36 ล้านบาท ประกอบด้วย
กองทุนต่าง ๆ ดังนี้ กองทุนรวม 115 กองทุน มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิรวม 213,317.46 ล้านบาท กองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 12 
กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 44,345.09 ล้านบาท  
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี 34 กองทนุ มลูค่าทรพัย์สนิสทุธิ
รวม 126,920.23 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล 62 
กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 21,532.10 ล้านบาท 
กองทรัสต์เพื่อกิจการร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสตี 1 
กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 517.48 ล้านบาท
 ในปี 2563 บรษิทัได้รบัรางวลัจากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 1 รางวลั คอื รางวลับรษิทัจดทะเบยีน
ด้านผลการด�าเนนิงานดเีด่น (Outstanding Company 
Performance Awards) กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี
มลูค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท
 บรษิทัยงัคงด�าเนนินโยบายด้านการพฒันาและ
มส่ีวนร่วมต่อสงัคม บรษิทัได้ด�าเนนิการเผยแพร่ความรู้
ด้านการเงนิ การลงทนุและการออมไปสูภ่มูภิาคอย่างต่อ
เนือ่ง ผ่านทางสาขาของบรษิทัในกรงุเทพและภมูภิาคทัง้ 
6 สาขา และร่วมมอืกบัธนาคารออมสนิ จดัสมัมนาให้
ความรูเ้กีย่วกบัการลงทนุผ่านกองทนุ นอกเหนอืจากการ
สนบัสนนุด้านความรูแ้ก่สงัคมแล้ว บรษิทัยงัจดัสรรทนุ
ทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้เพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล เป็น
ประจ�าทกุปีอย่างต่อเนือ่ง โดยปี 2563 ร่วมบรจิาคเพือ่
ช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากโรค COVID-19 ให้กบั
สถาบันและโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวถิ ีสถาบนั
บ�าราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ส�าหรับช่วยเหลือผู ้ติดเชื้อ 
COVID-19 และมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ เพือ่ช่วยระดมทนุช่วย
เหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 
 บรษิทัได้น�าหลกัการบรรษทัภบิาลเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยได้ก�าหนดไว้ในกระบวนการ
ท�างานและมกีารตรวจสอบและปรบัปรงุเป็นระยะเพือ่
ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่มีการ
เปลีย่นแปลง รวมถงึการส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ จดั
อบรมและซกัซ้อม ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้กบั
พนักงานอย่างสม�่าเสมอ

( ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี )
ประธานกรรมการ
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 The Company has implemented good 
corporate governance as the guideline in operating 
business in its working process with regular audit 
and improvement to align with the changing 
regulation or guidance. This includes enhancing 
knowledge, arranging training and workshop sessions 
on good corporate governance for its employees 
regularly.
 In 2020, directors retiring by rotation were 
Mr. Surabhon Kwunchaithunya, Mr. Therdtham 
Suvichavorraphan, Ms. Chularat Suteethorn, and 
Mr. Vikrom Koompirochana (Ph.D.). They were 
re-appointed by the Company’s general 
shareholder meeting to serve as directors for 
another term. During the year, there were two 
directors resigned from the Company, including 
Mr. Pachara Yutidhammadamrong and Mr. Numporn 
Yommana. The Board of Directors has appointed 
Ms. Pachaleeporn Voraviboonsavat to replace the 
vacant position of Mr. Numporn Yommana.
 On January 21, 2021 the Board of Directors 
resolved to approve the appointment of 
Mr. Thanachote Rungsitivat, the Deputy Managing 
Director, to be the President of the Company, and 
he was granted the approval on the new position 
by the Securities and Exchange Commission on 
February 23, 2021.  
 The Board of Directors wishes to extend its 
appreciation to all shareholders, unitholders of 
funds under the Company’s management, private 
and public organizations including regulatory 
organizations for supporting the Company’s 
business, and to management committee, executives 
and employees for work collaboration, enhancement 
and development of working process contributing 
to the Company’s continuous growth and 
development.   

or 1.04 baht per share in 2019, in the increase rate 
of 13.54 percent. When comparing operating results 
specific to the Company for the financial year of 
2019 and 2020, the Company has net profit after 
tax of 146.64 million baht, increased from 130.96 
million baht with the increase amount of 15.67 
million baht, equivalent to 11.97 percent increase.
 In the year of 2020, the Company set up 
32 new investment funds of all types, raising the 
total of 28,464.32 million baht. This contributes to 
the Company’s having 224 investment funds of all 
types under its management in the total 406,632.36 
million baht of assets value comprising of 115 
Mutual Funds with the net asset value of 
213,317.46 million baht, 12 Real Estate and 
Infrastructure Funds with the net asset value of 
44,345.09 million baht, 34 Provident Funds with 
the net asset value of 126,920.23 million baht, 62 
Private Funds with the net asset value of 21,532.10 
million baht, and 1 Private Equity Trust that the 
Company acts as trustee with the net asset value 
of 517.48 million baht.     
 In 2020, the Company was awarded the 
Outstanding Company Performance Awards by the 
Stock Exchange of Thailand for the listed companies 
with market capitalization not over 3,000 million baht.
 The Company retains social participation and 
development policy by continually introducing 
finance, investment, and saving knowledge out 
across the region, through the Company’s 6 branches 
in Bangkok metropolitan and provincial area as well 
as cooperating with the Government Saving Bank in 
conducting seminars providing knowledge relating 
to fund investment. Apart from social educational 
support, the Company has allocated a fund for 
public donation every year. In 2020, the Company 
donated fund to help those impacted by COVID-19 
pandemic through 4 institutions and hospitals, i.e. 
Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross, Rajavithi 
Hospital, Bamrasnaradura Infectious Diseases 
Institute and Ramathibodi Hospital for acquisition 
of medical equipment to support COVID-19 infectious 
and Poh Teck Tung Foundation to raise fund 
supporting those impacted by COVID-19 pandemic. 

( Dr. Narongchai Akrasanee )
Chaiman
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การปฏิบัติตามหลักสากล

ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการสากล แนวทางการด�าเนินการของบริษัท

สิทธิมนุษยชน

สิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิ
มนษุยชนสากลตามขอบเขตอ�านาจทีเ่อือ้อ�านวย

• ดูแลมิให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

• ด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการยกระดบัความรบัผดิชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

• พจิารณาก�าหนด และทบทวนแนวนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องและ
สนบัสนนุกบัการส่งเสรมิการเคารพสทิธมินษุยชน
สากล

• ปลกูจติส�านกึในการประหยดัพลงังาน และส่งเสรมิ
ใช้กระดาษรีไซเคิล โดยจัดกิจกรรมรณรงค์การ
ประหยดัพลงังานภายในบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ

• จัดท�าโครงการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้
พลงังานไฟฟ้าภายในสถานประกอบการเพือ่น�าผล
ประหยดัค่าใช้พลงังานไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้มาเป็นค่าใช้
จ่ายในการปรบัปรงุและพฒันาประสทิธภิาพในการ
ใช้พลงังานในสถานประกอบการของบรษิทั โดย
บริษัทได้ด�าเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
สมรรถนะอปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของบรษิทั

• พฒันาแอพพลเิคชัน่ส�าหรบัการซือ้ขาย และสบั
เปลีย่นหน่วยลงทนุออนไลน์ผ่านโทรศพัท์มอืถอื 
(Mobile Application) ทัง้ระบบ Andriod และ 
IOS เพือ่เพิม่ช่องทางในการให้บรกิารแก่ลกูค้าให้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และสนับสนุนนโยบาย
องค์กรในการลดการใช้กระดาษ และลดการใช้
พลงังานเชือ้เพลงิในการเดนิทางด้วย

• บริษัทมีการ reorganize การใช้ printer ใน
องค์กรใช้ brand ทีม่ฉีลากเขยีว รบัรองว่าสนิค้า
มมีาตรฐานเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
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Practice under International Principle

related to Social Responsibilities

International Principle Implementation of the Company

Human Right

Environment

• Business should support and respect the 
protection of internationally proclaimed 
human rights; and

• Operate business with environmental – 
friendly spirit with regard to the impact 
on the environment; and 

• Ensure that business does not engage 
in any human right abuses.

• Undertake initiatives to promote greater 
environmental responsibility.

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

• Implanted the energy saving spirit and 
support a use of recycle paper by organizing 
activities to support energy saving within the 
Company regularly;

• Arranged an energy saving project for a 
use of electric power within a place of 
business and bring a saving fee of electric 
usage to be expenditure in adjusting and 
developing the effective use of energy 
within the Company’s place of business.

• Developed an application for trading and 
switching the fund investment unit for 
serving online service via mobile phone, 
both Andriod and IOS system in order to 
increase servicing channel to be more 
convenient and faster and to support a 
corporate policy in reducing a paper 
usage and saving fuel in travelling.

• Reorganized a printer usage within 
organization by using brand with green 
label which certified that the products 
have an environment friendly standard 
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หลักการสากล แนวทางการด�าเนินการของบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่จ่าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ให้ความ
ร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิด
กฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
ของประเทศ

• เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนว
ร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุรติ (“CAC”)

• ในปี 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ CAC ประจ�า
ไตรมาส 4/2561 เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562 
ได้มมีตใิห้การรบัรองการต่ออายสุมาชกิแก่บรษิทั 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 
2562 ถงึวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2565

• ประกาศนโยบายการป้องกนัการหาผลประโยชน์
ในหน้าทีโ่ดยมชิอบ และ ก�าหนดเรือ่งการต่อต้าน
ทจุรติทกุรปูแบบอย่างชดัเจนโดยจดัท�านโยบาย
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และบรรจเุป็นในขัน้ตอน
การท�างานของบรษิทั (Workflow)

• จดัให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย 
และการกระท�าทุจริต เพื่อร้องเรียนไปยังคณะ
กรรมการของบรษิทัได้โดยตรง

• เผยแพร่นโยบายและการปฏิบัติตามแนวทาง
ดงักล่าว และช่องทางการแจ้งเบาะแส และร้องเรยีน 
ไว้อย่างชดัเจนในเวบ็ไซต์ของบรษิทัให้ลกูค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

• จัดให้มีมาตรการให้ความคุ ้มครองแก่ผู ้แจ้ง
เบาะแส (Whistleblower)

• ถ่ายทอดแนวนโยบายและการปฏบิตัใิห้พนกังาน
ในองค์กรได้รับทราบโดยน�าไปบรรจุอยู ่ใน
หลักสูตรการอบรมพนักงานประจ�าปี

• จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และ
พัฒนาการเปิดเผยข้อมูล
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International Principle Implementation of the Company

Anti-Corruption

• Promote an anti-corruption, in any form, 
and no bribery for business interests and 
not cooperate or support any party to 
infringe in engaging any illegal activities 
or national-security threaten activities

• Signed to declare its ideology to support 
the project of Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption (CAC). 

• In 2018, the CAC meeting of the 4th 
quarter/2018 held on February 4, 2019 
resolved to approve the Company’s 
membership renewal for continuing a 
member of the CAC for a period of 3 years 
as from February 4, 2019 to February 3, 2022.

• Declared policies for protection of taking 
benefits from any wrongful acts; and
adopted a policy of anti-corruption, in any 
form, by clearly reflecting in a written 
policy of the Company and included the 
same into the Company’s workflow. 

• Provided a channel for raising concerns 
and complaints relating to incorrect
actions violating the law and committing 
fraud in order to allow a direct complaint 
to the board of directors.

• Publicized the policies and practical 
guideline and promote the raising concern 
and complaint channel on the Company’s 
website clearly to let the customers and 
stakeholders noted.

• Provided a protection to the whistleblower 
who give information.

• Transferred policies and practices to
employee within organisation by including 
the same into the annual staff training 
course.

• Send the Company’s staffs to attend the 
training program related to the prevention 
of corruption organized by the institutes 
for study, revis ion and disclosure
development.
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ธรรมาภิบาลการลงทุน

หลักการสากล แนวทางการด�าเนินการของบริษัท

• ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
การลงทุน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

• ก�าหนดบทบาทหน้าที่  และจัดท�านโยบาย
ธรรมาภบิาลการลงทนุ (Investment Governance 
Policy) ส�าหรับองค์กร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติใน
การจดัการลงทนุและสอดคล้องและเหมาะสมกบั
ความรับผิดชอบและบาทบาทหน้าที่ของบริษัท
จดัการลงทนุ และน�าขึน้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั

• ด�าเนนิการเพือ่ให้แน่ใจว่ากจิการทีบ่รษิทัไปลงทนุ
มกีลยทุธ์ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และน�ามาซึง่
ผลตอบแทนทีด่แีละยัง่ยนืของเจ้าของเงนิลงทนุ/
ลกูค้า/บรษิทั

• เคารพและส่งเสริมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
สากลตามขอบเขตอ�านาจที่เอื้ออ�านวย

• ตรวจตราดูแลให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา

• ก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดย
บรษิทัก�าหนดให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่ทาง
บริษัทจัดเตรียมให้เท่านั้น

• ก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทและมีตรวจสอบการใช้
ระบบโปรแกรมซอฟแวร์ในการท�างานของ
พนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน
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Investment Governance

International Principle Implementation of the Company

• Announced the implementation of the 
investment governance principle since 
June 15, 2017.

• Set role and responsibilities and arrange 
the corporate investment governance 
policy to be a guideline in managing
investment and in line with duties and 
responsibil it ies of the investment
management company, as well as
published the said policy on the Company’s 
website.

• Take steps to ensure that the business that 
the company has invested has a strategy 
Good corporate governance And have 
responsibility to society and the environment 
And bring good and sustainable returns for 
investment owners / customers / companies

• Business should support and respect the 
protection of internationally proclaimed 
intellectual property rights; and

• Monitor and ensure that business does 
not engage in any intellectual property 
right abuses.

Intellectual Property

• Stated an operational policy in relation 
to non-infringement of intellectual property 
rights and required the directors, executives 
and employees to use licensing software 
provided by the Company solely.

• Stated an operational policy in using
information technology system and
monitored a use of the Company’s software 
by each employee to protect a piracy of 
software or non work-related activities.
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ข้อมูลบริษัท

ข้อมูล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทจัดการกองทุน
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของ
ประเทศจดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท 
กองทุนรวม จ�ากัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจาก
ประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518

 ในปี 2536  บริษัทได้ขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ และได้รับ
ความเหน็ชอบการจดทะเบยีนดงักล่าวเมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2536  และบรษิทัได้ด�าเนนิการเปลีย่นชือ่บรษิทั
กับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม จ�ากัด (มหาชน)”
เป็นชื่อใหม่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 ทั้งนี้
เพื่อให้ชื่อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนที่ชัดเจนมีความโดดเด่น และเป็นที่
จดจ�าได้ง่ายส�าหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไป ในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของ
บริษัทใหม่ในโอกาสนี้ด้วย

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วจ�านวน 125,615,708  บาท ประกอบด้วย
หุน้สามญั 125,615,708  หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ประกอบด้วยกระทรวงการคลงั 
ธนาคารออมสนิ และบรษิทั คนัทรี ่กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัประกอบธรุกจิรวม 6 ประเภท คอื
 1. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน”
 2. เป็นผู้จัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 3. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “การจัดการกองทุนส่วนบุคคล”
 4. เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
 5. เป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 6. เป็นทรัสตีเพื่อกองทรัสต์

ทะเบียนเลขที่ :
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :

MFC Call Center :
หมายเลขโทรสาร :
เว็บไซต์ :
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อ :

0107536001371
ชัน้ จ ีและ ชัน้ 21 – 23 อาคารคอลมัน์ ทาวเวอร์ เลขที ่199
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
(662) 649-2000
(662) 649-2100, (662) 649-2111
www.mfcfund.com
โทร. (662) 649-2131 – 37
หรือ อีเมล์ Company_Secretary@mfcfund.com
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Company Profile

Profile of MFC Asset Management Public Company Limited:

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

 MFC Asset Management Public Company Limited is Thailand’s first asset management 
company registered on March 14, 1975. It was founded by the cooperation between the Thai 
Government and the International Finance Corporation (IFC) under the name of “The Mutual 
Fund Co., Ltd.” with the objective of mobilizing savings from the public for development of 
the Thai capital market.  A securities license to manage investment funds was granted by the 
Ministry of Finance on December 29, 1975.

 In 1993, the Company filed with the Stock Exchange of Thailand to register as the 
listed company and obtained the approval on November 12, 1993. In 2001 the Company 
changed its name from “The Mutual Fund Public Company Limited” to be “MFC Asset 
Management Public Company Limited” and registered the new name with the Ministry of 
Commerce on March 9, 2001. The purpose of changing Company’s name was to reflect its 
business image and be recognized by the customers and investors. Meanwhile the Company 
took such opportunity to change its logo.

 As of December 31, 2020, the Company’s registered and paid-up capital is at Baht 
125,615,708 consisting of 125,615,708 ordinary shares at a par value of Baht 1 per share and 
its current major shareholders of the Company are the Ministry of Finance, the Government 
Savings Bank, and Country Group Holdings Public Company Limited. Currently, The Company 
has licensed to operate 6 businesses comprising of:
 1. Securities business in type of “asset management” 
 2. Acting as provident fund manager
 3. Securities business in type of “private fund management”
 4. Acting as securities registrar
 5. Acting as manager of the real estate investment trusts (REITs)
 6. Acting as trustee of trusts

Registration no :
Head Office :

MFC Call Center :
Fax :
Website :
Investor Relationship Unit :

0107536001371
Ground Floor & 21st – 23rd Floor, Column Tower, 199 
Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey 
District, Bangkok 10110, Thailand
(662) 649-2000
(662) 649-2100, (662) 649-2111
www.mfcfund.com
Tel. (662) 649-2131 – 37
or via email: Company_Secretary@mfcfund.com
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 บรษิทัให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึมัน่ในอดุมการณ์ซึง่ได้ถอืปฏบิตัสิบืเนือ่งกนัมา
เป็นเวลานาน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สงัคม โดยถอืตามแนวทางปฏบิตัติามหลกัการของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
หลักความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ การให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับ
ความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่
การลดการใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 บริษัทยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส โดยมุ่ง
เน้นไปที่การส่งเสริมนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ ตามแนวเจตนารมณ์ของโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศและ
ก�าหนดนโยบายด้านการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างชดัเจน โดยบรษิทัได้รบัการรบัรองให้เป็นสมาชกิของแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการ CAC ประจ�าไตรมาสที่ 
4/2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
CAC ประจ�าไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

 นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้เข้าร่วมกบัพนัธมติร เครอืข่าย และองค์กรทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
และสังคมต่างๆ เพื่อรับแนวนโยบายมาปฏิบัติและร่วมกันพัฒนาระบบการท�างานและแบ่งปันความรู้ อาทิ 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างรากฐานของพัฒนาการเพื่อความยั่งยืนให้แก่องค์กรใน
อนาคต
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 The Company recognizes an importance of the Good Corporate Governance and 
extensively complied intensively with ideology within the scope of business ethic which are 
also developed to be in line with economic and social changes along with a practical guideline 
of the Good Corporate Governance Principle of the Stock Exchange of Thailand, integrity, 
transparency, impartiality fairness to all stakeholders together with firms determination towards 
moral business practices and responsibility for improvement of society, quality of life and the 
environment by emphasizing on energy saving and fully utilizing resource.

 On top of that, the Company also aims to create a positive image of the organization 
as a credible and transparent organization by focusing on policies to promote an anti-corruption, 
in any form, and no bribery for business interests and not cooperate or support any party to 
infringe in engaging any illegal activities or national-security threaten activities, which are in 
accordance with the spirit of unified practices of The Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption.  The Company has clearly announced its ideology and finally been certified 
as a member of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) in the CAC 
Board Meeting for Quarter 4/2015 on January 22, 2016 and been certified a renewal of CAC 
membership by the resolution of the CAC Board Meeting for Quarter 4/2018 on February 4, 
2019 for a period of 3 years from February 4, 2019 to February 3, 2022.

 The Company also joins a partner network and an organization established for the 
economic and social benefit to adopt the policy into practice and to jointly develop working 
systems and share member’s knowledge, such as the Association of Investment Management 
Companies (AIMC), in order to create a foundation for sustainable development of the 
organization in the future.
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ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

ณ สิ้นปี 2020 บริษัทมี :
 • สินทรัพย์รวม 1,467.62 ล้านบาท
 • รายได้รวม 915.07 ล้านบาท
 • ก�าไรสุทธิ 148.10 ล้านบาท หรือ 1.18 บาทต่อหุ้น
 • ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วจ�านวน 125,615,708 บาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 
  125,615,708 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่รา (par value) ไว้หุน้ละ 1 บาท
 • กองทุนภายใต้การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 223 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 
  406,114.88 ล้านบาท

       *หมายเหตุ :    มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทข้างต้น ยังมิได้รวมกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนซึ่งบริษัทเป็นทรัสตี
           อีกจ�านวน 1 กองทรัสต์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 517.48 ล้านบาท 

223 กองทุน *ภายใต้การบริหารจัดการ

กองทุนรวม จำานวน 127 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 257,662.55 ล้านบาท

กองทุนรวมในประเทศ

86 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 44,100.21 ล้านบาท

กองทุนรวมต่างประเทศ

1 กองทุน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม
38.30 ล้านบาท

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

1 กองทุน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 
156,701.23 ล้านบาท

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 34 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม  126,920.23 ล้านบาท
โดยมีนายจ้างจ�านวน 716 ราย และสมาชิกกองทุนจ�านวน 286,321 ราย

กองทุนส่วนบุคคล 62 กองทุน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 21,532.10 ล้านบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

12 กองทุน 

(รวมทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์

ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดการทรัสต์) 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 44,345.09 ล้านบาท

กองทุนรวมที่ลงในต่างประเทศ

27 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 12,477.72 ล้านบาท
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Summary of Company’s Performance

As of the end of 2020, the Company has :
 • The total assets is Baht 1,467.62 million.
 • The total revenue is at Baht 915.07 million.
 • The net profit is Baht 148.10 million or Baht 1.18 per share.
 • The Company’s registered and paid-up capital is at Baht 125,615,708   
  consisting of 125,615,708 ordinary shares at a par value of Baht 1 per share.
 • The funds under management managed 223 funds with total net asset 
  value of Baht 406,114.88 million.

       *Remark :    The total net asset value of the Company as referred above does not include another 1 private
                           equity trust under trusteeship of the Company with the net asset value of Baht 517.48 million. 

223 Funds * under Management 

127 mutual funds 

Total net asset value of Baht 257,662.55 million

86 Domestic

Investment funds 

with net asset value of Baht 44,100.21 million

1 Country fund 

with net asset value of 
Baht 38.30 million

Vayupak1 Fund 

with net asset value of 
Baht 156,701.23 million

34 Provident funds 

with net asset value of Baht 126,920.23 million 
for 716 employers and 286,321 fund members

62 Private funds

with net asset value of Baht 21,532.10 million

12 Property and 

Infrastructure funds

(including the real estate 
investment trusts which the 

Company acts as trust manager) 
with net asset value of Baht 44,345.09 million

27 Foreign

investment funds 

with net asset value of Baht 12,477.72 million
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การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายเพือ่ประโยชน์ร่วมกนัอย่าง
ยัง่ยนื โดยผ่านการทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม�า่เสมอทกุปี เพือ่ให้เป็นปัจจบุนั สอดคล้อง
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
ไปที่การสร้างจิตส�านึกที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจ เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังจิตส�านึกด้านความ
รับผิดชอบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละประเด็น การบรรจุในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจ�าปี การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกความ
รบัผดิชอบ ทัง้นี ้เพือ่น�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นองค์กรไปในทศิทางเดยีวกนัในการเป็นองค์กรทีพ่ฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป 
ซึ่งนโยบายที่ส�าคัญมี ดังนี้

•

•
•
•
•

ส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
ดูแลและปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรในองค์กร
ดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงาน
งานด้านสาธารณประโยชน์สังคม

สิ่งแวดล้อม

•
•

•
•

ด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด�าเนินนโยบายอนุรักษ ์และส่งเสริมการใช ้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค ่ามี
ประสิทธิภาพ และการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
สร้างจิตส�านึกและวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ไม่กระท�าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

•

•
•

•
•
•

•
•

ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และให้มีระบบงานที่มีการควบคุม
ภายในที่ดีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลางและตอบสนองเพือ่ให้ตรงตามความต้องการของลกูค้า
มคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานในการ
ติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้า
การให้ความรู้ด้านการลงทุนที่ถูกต้องแก่สาธารณชน
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยการเป็นองค์กรที่โปร่งใส
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ปลกูฝังจติส�านกึในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ อย่างเป็นรปูธรรมและต่อเนือ่ง
ให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

เศรษฐกิจ
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Operations related to Sustainability Development 

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

Economy

•

•

•

•
•
•

•

•

Operate business according to the good corporate governance principle 
and with good internal control system in accordance with relevant laws.
Adherence to a “Customer Centricity” philosophy and effective 
customer responsiveness.
Be responsible to consumers by compliance with the standard 
practice for contacting and serving the customers.
Sharing of proper financial knowledge with the general public.
Efficient risk management.
Promote the image and credibility of the organization that is transparent 
and free of corruption.
Create the conscious of anti-corruption through concrete evidence 
consecutively.
Provide modern innovative customer service.

Society

•

•
•
•
•

Promote the social aspects together with local communities, particularly, 
the increase in the education and development of youth.
Care and treat counterparties and employees with fairness.
Employee development.
Promote of occupational health safety and welfare of employees.
Community and Social Development.

•
•

•
•

Environmentally-friendly business operations.
Promote policies in conservation, cost-effectiveness and reuse of 
resources.
Building on awareness and corporate culture in environmental protection.
Avoid any act adversely affecting to country’s reputation, natural 
resource and environment.

Environment
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 โดยในการด�าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการด้านการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีมีหน้าที่ในการด�าเนินการพิจารณาและทบทวนแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า
ทุกปี ตลอดจนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือจริยธรรมที่ใช้ในการปฏบิตังิาน ให้ข้อเสนอแนะและตดิตาม
การด�าเนินงานตามแผนงานด้านก�ากับดูแลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

นโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 1. การควบคุมภายใน
 บรษิทัได้มกีารก�าหนดและพฒันาระบบการควบคมุภายในตามมาตรฐานสากลอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการก�าหนดจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีระบบการก�ากับดูแลที่ดี จัดท�าระเบียบแนวปฏิบัติ มีคู่มืออ�านาจด�าเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ มีระบบ
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามีประสิทธิภาพและทันสมัย มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

 2. การตรวจสอบภายใน
 การตรวจสอบภายในเป็นการปฏบิตังิานด้วยความเป็นอสิระในการท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิผล
การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ภายในองค์กร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัขององค์กรปฏบิตัหิน้าที่
ของตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิผลภายใต้
ค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม ซึง่เน้นนโยบายตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ในเชงิป้องกนัตามมาตรฐานสากล และพฒันาการ
ตรวจสอบให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

 3. การใช้ข้อมูลภายใน
 บรษิทัก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเกีย่วกบัการใช้ข้อมลูภายในไว้ในอ�านาจด�าเนนิการของบรษิทั 
โดยมีการพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณการท�างานโดยได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการ
ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมลูภายในส�าหรบัผูจ้ดัการกองทนุและผูป้ฏบิตังิานตามเกณฑ์ที่
ส�านกังาน ก.ล.ต. ก�าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ให้พนกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการทราบ พร้อมทัง้ยงัมบีทลงโทษ
ชดัเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานน�าข้อมูลภายในของบริษัท ไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน�าไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน นอกจากนี ้ยงัห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาที่ก�าหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจาก
จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย
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 The Board of Directors has assigned the Corporate Governance Committees to 
regularly review and adjust the relevant policies every year and update code of conduct 
and code of ethics, as well as, to recommend and monitor the implementation of the 
corporate governance working plan for the sustainability development of the organization.

Sustainability Development Supported Policy

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

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

 3. Use of Inside Information
 The Company specifies its corporate governance policy regarding the use of inside 
information to be under only the authority of the Company. The company has reviewed code 
of conduct and code of ethic by adding more policies on preventing conflict of interest and 
the use of insider information for fund managers and operators in accordance with the SEC’s 
notifications as well as publicizing the same to its employees, executives and directors. The 
Company also set a clear penalty in case of executives or employees’ disclosure of inside 
information toward the public or for their personal use. In addition, the Company also 
prohibits securities trading during the blackout period not only to protect shareholder’s rights 
but also to prevent the conflict of interests.
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทให้ความส�าคัญโดยระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนใน
จรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณพนักงาน และรายงานประจ�าปีของบริษัท โดยบริษัทได้
แบ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีออกเป็น 8 กลุม่ ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คูค้่าและคูส่ญัญาทางธรุกจิ เจ้าหนี ้พนกังาน คูแ่ข่ง 
หน่วยงานของรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ก�าหนดสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่าง โดยพิจารณาตามความเกี่ยวข้องในกระบวนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
 บรษิทัได้จดัให้มช่ีองทางเพือ่การสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  และเพือ่ให้ได้รบัความคดิเหน็และ
ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อไปแก้ไขปรับปรุงการด�าเนินการของบริษัท โดยจัดท�าเป็นเอกสารเผยแพร่และผ่านทาง
สื่อต่าง ๆ อาทิ ข่าวสารผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจ�าปี จดหมายข่าวราย
ไตรมาส การจัดสัมมนา และช่องทางดังนี้

 สรปุสาระส�าคญัเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของ ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ ต่างๆ :

เว็บไซต์ :

MFC Call Center :

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อ :

www.mfcfund.com

(662) 649 2000

(662) 649 2131 – 37

หรือ Company_Secretary@mfcfund.com

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

ผู้ถือหุ้น

•

•

•

•

ประชุมใหญ่ สามัญ/วิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

เข้าพบและให้ข้อมูลแก่ผู ้ถือ
หุ้นและนักลงทุน

ให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร ้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

•

•

ด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี และ 
ให้มีระบบงานที่มีการควบคุมภายในที่มี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และ
เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
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The Participation of Stakeholders

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

 Summary of stakeholders’ participation:

Website :

MFC Call Center :

Investor Relations :

www.mfcfund.com

(662) 649 2000

(662) 649 2131 – 37

or Company_Secretary@mfcfund.com 

Group of stakeholders Participation procedures Regulations

Shareholders

•

•

•

•

Attend the general meeting of 
shareholders / extraordinary 
general meeting of shareholders.
Meet and provide information 
to shareholders and investors.
Provide information via the 
web site.
Contact through whistle-
blowing for filling complaint 
directly to the Board of Directors.

•

•

To operate business according to the 
good corporate governance principle 
and with an effective internal control 
system in accordance with relevant laws.
Reporting financial and general
information in an accurate, complete, 
timely and transparent basis and in line 
with regulations as set forth by Stock 
Exchange of Thailand and the Office of 
Securities and Exchange Commission.
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

•

•

•

•

•

•

หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์

ผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

จัดสัมมนาส่งเสริมความรู้

ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านบูธส่ง
เสริมการขาย

บทวิเคราะห์/จดหมายข่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ 

ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร ้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

•

•

•

พบปะคู่ค้า

ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก
คูค้่าและกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม

ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพือ่ร้องเรยีนไปยงัคณะ
กรรมการได้โดยตรง

•

•

•

•

•

•

ให้ความส�าคญัในการให้บรกิารและมคีวาม
รบัผดิชอบต่อลกูค้าทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั

มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดต่อ
และให้บริการแก่ลูกค้า

จัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ ระมัดระวัง
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้
หนึ่งผู ้ใดน�าความลับของลูกค้าไปหาผล
ประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อผู้อื่น

มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีร่บัข้อร้องเรยีนของลกูค้า

จดัท�านโยบายธรรมภบิาลการลงทนุส�าหรบั
องค์กรเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัท เพื่อเป็น
แนวทางปฏบิตัโิดยสอดคล้องและเหมาะสม
กับความรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของ
บริษัทจัดการจัดการลงทุน

•

•

•

•

•

ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดย
ปฏบิตัต่ิอคูค้่าและกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ประกอบธรุกจิอย่างเป็นธรรม

ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกคูค้่าหรอืจดั
ซือ้จดัจ้าง โดยก�าหนดนโยบายและระเบยีบ
ปฏบิตัใินการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษร ง่ายต่อการเข้าใจ และเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั และเคารพสทิธใินทรพัย์สนิโดยมกีาร
ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเพือ่ให้แน่ใจว่าบรษิทั
ด�าเนินกิจการโดยได้รับอนุญาตอย่างถูก
กฎหมายในการใช้ทรพัย์สนิต่าง ๆ

จัดท�าเอกสารสัญญาในรูปแบบที่เหมาะสม
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญา จรรยาบรรณบรษิทั 
และค�ามัน่ทีใ่ห้ไว้กบัคูธ่รุกจิ และได้ปฏบิตัติาม
ข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถงึเงือ่นไขการใช้
เงนิ การช�าระคนื และข้อตกลงและหน้าทีท่ีพ่งึ
มอีืน่ๆ ต่อคูค้่าและคูส่ญัญาอย่างเคร่งครดั

มีนโยบายรักษาความลับของคู ่ค้าและคู ่
สัญญา ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และอสิระไม่ด�าเนนิธรุกจิโดยมชิอบระหว่าง
คู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหา
สิง่ของให้ผูอ้ืน่โดยหวงัผลประโยชน์ทางธรุกจิ

ลูกค้า

คู่ค้า และ
คู่สัญญาทางธุรกิจ
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Group of stakeholders Participation procedures Regulations

•
•
•
•

•
•

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

•
•

•

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

•

•

•

•

•

•

To emphasize an equitable and responsible 
service to all of its customers.
To be responsible to the consumers by 
complying with operation standard in 
communication and providing services to 
the customers.
To manage any investment with integrity 
and due care as a professional business 
operator.
To protect customers’ confidential 
information and prevent the abuse of 
customers’ confidential information or 
seeking benefits of oneself or other persons.
To organize a special unit for receiving 
customer’s complaints.
To establish the Investment Governance 
Policy and public such policy on the 
Company’s website for being a practical 
guideline within organization which is in 
line with duties and responsibilities of the 
investment management company. 

•

•

•

•

•

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

Customers

Partners and
Counterparties
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการมีส่วนร่วม แนวปฏิบัติที่ด�าเนินการ

•

•

ปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม

ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพือ่ร้องเรยีนไปยงัคณะ
กรรมการได้โดยตรง

•

•

•

•

•

•

•

ปฐมนิเทศพนักงาน

อบรมประจ�าปี

คณะกรรมการสวสัดกิารพนกังาน

คณะกรรมการกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาวะ
แวดล้อมในที่ท�างาน

ส�ารวจความคิดเห็น

ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพื่อร ้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการได้โดยตรง

• ปฏบิตัติามเงือ่นไขสญัญา จรรยาบรรณบรษิทั 
และค�ามัน่ทีใ่ห้ไว้กบัคูธ่รุกจิ และได้ปฏบิตัติาม
ข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถงึทัง้ในเรือ่งการ
ช�าระคนืเงนิต้น ดอกเบีย้ค่าธรรมเนยีม การ
ด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิ และข้อตกลงและ
เงือ่นไขอืน่ ๆ ต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั

•

•

•

•

•

•

•

•

ก�าหนดวิธีการและเงื่อนไขการจ้างงานที่
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

ให้ความมั่นคงและก้าวหน้าในการท�างาน 
รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรม การให้
ความรู้และพัฒนาพนักงาน

ให้ผลตอบแทนและจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม 
จูงใจ และทัดเทียมกับบริษัทที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกันและสถาบันการเงินทั่วไป

มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย 
หรอืเลือ่นต�าแหน่งพนกังานด้วยความสจุรติ
และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู ้ 
ความสามารถ และความเหมาะสม  

จดัให้มสีภาพแวดล้อมและสขุอนามยัทีด่ใีน
การสถานที่ท�างาน ให้มีความปลอดภัยต่อ
ชวีติและทรพัย์สนิทัง้ของพนกังานและของ
บริษัท พร้อมทั้งได้จัดให้มีการอบรมอย่าง
สม�่าเสมอแก่ผู ้บริหารและพนักงานเพื่อ
ตระหนกัถงึนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบั
ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่
ท�างานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานรวมถึง
เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรี
ของบุคคล

เผยแพร่แนวปฏิบัติของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม
แก่พนักงานทุกคนโดยสม�่าเสมอ

ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น

เจ้าหนี้

พนักงาน
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•

•

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

•
•
•
•
•

•
•

Employee orientation.
Annual Training.
Employee Welfare Committee
Provident Fund Committee
Committee of Occupational, 
Safety and Work Environment 
in the Workplace
Polling.
Contact through whistle-
blowing for filling complaint 
directly to the Board of Directors.

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

•

•

•

•

•

•

•

•

Establish a fairness and equitable standard 
and condition for recruitment.
Provide stability and career path, including 
training courses, learning opportunities 
and personal development for employees.
G ive su i table and mot ivat ional 
remunerations and welfare which shall 
be comparable to the companies either 
in the same business or of general financial 
institutes.  
Establish procedures regarding appointments, 
re-allocation, or promotions of each 
employee in good faith and fairness based 
on knowledge, ability and suitability.
Provide a proper working environment 
and well sanitation in the workplace to 
be safe for life and properties of 
emp loyees  and  the  Company . 
Furthermore, in order to recognize the 
policy and guideline of safety and 
sanitation of work place, the Company 
regularly held the relating training course 
for the employees and the executives 
to comply efficiently.
Develop good relations with employees 
with regard to employee’s individuality 
and human dignity.
Publicize a good corporate governance 
practice to all employees regularly.
Monitor all employees to comply with 
rules, regulations and guideline of good 
corporate governance practice as 
referred above.

Creditors

Employees

Group of stakeholders Participation procedures Regulations
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•

•

สร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่
เป็นธรรมร่วมกัน

ติดต่อผ่านช่องทางการแจ้ง
เบาะแสเพือ่ร้องเรยีนไปยงัคณะ
กรรมการได้โดยตรง

•

•

•

•

•

ตดิต่อผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
เพือ่ร้องเรยีนไปยงัคณะกรรมการ
ได้โดยตรง

ให้ความรู้ทางการเงิน

เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุน

โครงการลดค ่าใช ้จ ่ายด ้าน
พลังงานไฟฟ้า

เปลี่ยนอุปกรณ์ส�านักงานบาง
อย่าง เช่น เครื่องปริ๊นเตอร์ซึ่ง
ใช้อยู่ในทุกหน่วยงาน ให้เป็น
ชนิดประหยัดพลังงานและมี
เทคโนโลยีที่ เป ็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมและยังช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายขององค์กร

•

•

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าว
ร้าย หรือกระท�าการใด ๆ โดยปราศจาก
ความจริงและไม่เป็นธรรม

•

•

•

•

•

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อก�าหนด
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น

ด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุธรรมควบคูไ่ปกบัการ
มส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม

ร่วมเผยแพร่ความรูด้้านการเงนิและการลงทนุ
ผ่านสาขาบรษิทัตามภมูภิาคต่าง ๆ 

สนบัสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชน

ส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมในกจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมต่าง ๆ

คู่แข่ง

หน่วยงานรัฐ

สังคมและสิ่งแวดล้อม
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Group of stakeholders Participation procedures Regulations

•

•

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

•

•
•

•

•

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

Financial awareness
Disseminate knowledge in 
investment
Reduce Expense on Electrical 
Energy Project
Changed some office utilities, 
such as printer which mostly 
used by all units, to be an 
energy-saving type with 
environmentally friendly 
technologies, and also saves 
the expense of the organization. 

•

•

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

•

•

•

•

•

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

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

Competitors

Governmental 
Agencies

Society and
Environment
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การกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีการทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอทุกปี และให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท
จดทะเบียน เพื่อครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�างาน การรกัษาความปลอดภยั สิง่แวดล้อม ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมลูภายในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการ
 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรู ้ความสามารถเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ เป็นผู้
มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายของบรษิทั โดยร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูวางแผนการด�าเนนิงานทัง้ระยะสัน้ 
ระยะยาว  ตลอดจนก�าหนดนโยบายการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง และภาพรวมองค์กร มบีทบาทส�าคญัในการ
ก�ากบัดแูลตรวจสอบ และประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทั  และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิารจ�านวน 8 คน กรรมการบรษิทัทีม่าจากฝ่ายบรหิารจ�านวน 1 คน คอื รองกรรมการผูจ้ดัการ และมกีรรมการ
ทีม่คีณุสมบตัเิป็นอสิระตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทั ซึง่ได้ก�าหนดไว้เป็นไปตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 4 คน
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจได้ว่าบรษิทั
มกีารด�าเนนิงานและกลัน่กรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการด้านการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ

 คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ช่วยก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั  ดงันี้

  • คณะกรรมการบริหาร  
  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน โดยมกี�าหนดการประชมุ เดอืนละ 1 ครัง้ เพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณา
ทบทวน กลัน่กรองนโยบายและเรือ่งส�าคญัต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการ หรอืด�าเนนิการในเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการ โดยมผีูอ้�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร

  • คณะกรรมการตรวจสอบ
  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน โดยมผีูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายตรวจสอบกจิการภายในและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในฐานะหวัหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบมกี�าหนดการประชมุอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอืมากกว่าเมือ่มคีวามจ�าเป็น
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Corporate Governance

 The Board of Directors has assigned the Corporate Governance Committees to regularly 
review and adjust the corporate governance policy every year to ensure that the Company 
complies with the good corporate governance principles for the listed companies to cover 
various issues i.e., human rights, labour, health and sanitation & work safety, security, 
environment, conflict of interest, internal, insider trading, anti-corruption, internal control, 
and disclosure of information.

Corporate Governance Structure

 Board of Directors
 The Board of Directors consists of experts being acceptable in national level and also 
having an important role in stipulating the Company’s policies. In doing so, the Board of 
Directors have to work closely with the senior executives to fix operating plans for both short 
and long term as well as a policy on finance, risk management and organization’s image. 
Additionally, they also have a significant role in supervising and assessing performance of the 
Company and of the Company’s senior executives to ensure that everything is in line with 
plans, independently.
 As of December 31, 2020, the Company has 13 directors comprising of 8 non-executive 
directors, 1 executive director, as the Senior Executive Vice President, 4 independent directors 
who qualified as the Company’s rules and qualification which is in accordance with the rule 
set forth by the Office of the SEC.
 Additionally, in order to ensure shareholders that the Company has performed and 
scrutinized judiciously, the Board of Directors has nominated various sub-committees, including 
the Executive Committee, the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, 
the Risk Management Committee and the Good Corporate Governance Committee, to deal 
with special topics before submitting to the Board for consideration and acknowledgement.    

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

  • Executive Committee  
  The Executive Committee comprises of 3 directors, which usually holds the meeting 
once a month. This is to consider, revise, and scrutinize the policy and any significant matter 
before proposing to the Board of Directors. The Senior Vice President of the Legal Service 
Department shall serve as the secretary to the Executive Committee.

  • Audit Committee
  The Committee comprises of 3 members where the Executive Vice President of the 
Internal and IT Audit Department serves as a secretary to the Committee. The meeting of the 
Audit Committee shall be held once a quarter or more as deemed necessary.
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  • คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 คน  ทัง้นี ้เพือ่ให้การด�าเนนิการพจิารณาการสรรหากรรมการอสิระ 
บคุลากรระดบัสงู รวมถงึการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุคลทีก่รรมการมอบหมาย
ให้ปฏบิตังิาน เป็นไปอย่างถกูต้อง โปร่งใสตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมผีูอ้�านวยการ ฝ่ายบรหิารทรพัยากร
บคุคล และบรหิารงานทัว่ไป ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร

  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 5 คน ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ท�าหน้าที่
ดแูลจดัการด้านการบรหิารความเสีย่งอนัเกดิจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั เช่น ความเสีย่งด้านการลงทนุ การ
ปฏบิตังิาน การปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องรวมถงึความเสีย่งด้านชือ่เสยีงของบรษิทั เป็นต้น โดย
มผีูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง ท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการและเลขานกุาร

  • คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 4 คน ท�าหน้าที่ควบคุมดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให้สอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลที่ดีของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักลงทุน โดยมีผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
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  • Nomination and Remuneration Committee
  The Nomination and Remuneration Committee comprise of 3 members. This Committee 
shall consider the nomination of independent directors, executive officers including the 
remuneration of directors, executive officers and employees as well as other persons worked 
for the Company as assigned by the Board of Directors according to the Good Corporate 
Governance Principle. The Senior Vice President of the Human Resource and General Administration 
Department serves as secretary to the Committee.

  • Risk Management Committee
  The Risk Management Committee consists of 5 members appointed and authorized 
to monitor and supervise the management of risks arising from the Company’s business operation; 
such as, investment risk, operation risk, legal risk and reputation risk etc., to which the Executive 
Vice President of Risk Management Department served as member and secretary.

  • Good Corporate Governance Committee
  The Good Corporate Governance Committee consists of 4 members appointed and 
authorized to supervise the Company to engage its business in compliance with the good 
corporate governance principle as stipulated by the Office of Securities and Exchange Commission 
(SEC) and the Stock Exchange of Thailand in order to create the investors’ trust. The Senior 
Vice President of Legal Service Department shall serve as secretary to the Committee.
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 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมหีน้าทีห่ลกัในการ ให้ความเหน็ชอบ และก�าหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ แนวนโยบาย 
และแผนการด�าเนินงานประจ�าปี ตลอดจนพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี พร้อมทั้ง ติดตามดูแลให้มีการน�า
กลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยผ่านคณะจัดการของบริษัท โดยมอบหมายให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
ผู้บริหารของแต่ละสายงานเพื่อก�าหนดแผน และให้มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการซึ่งอาจมีการ
ปรับเปลีย่นแปลงตามสภาวะการณ์ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป และให้คณะจดัการรายงานความคบืหน้าในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และร่วมมือกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดประสิทธิผล
ตามแนวกลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้
 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้มีความหลากหลาย
โดยพจิารณาจากทกัษะ ความรูค้วามสามารถ วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน และเพศ คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะได้รับมอบหมายให้ ด�าเนินการพิจารณาและสรรหากรรมการอิสระจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังอาจพิจารณาจากความ
ต้องการและคณุสมบตัขิองกรรมการแต่ละคนให้มคีวามสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัตาม
ความจ�าเป็นเป็นกรณีไปอีกด้วย 

 การติดตาม ประเมินผล และการก�าหนดค่าตอบแทน
 ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ บรษิทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนจะได้รบัการกลัน่กรอง และทบทวน โดยคณะกรรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซึง่จะ
พจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการเป็นส�าคญั และรายงาน
ไปยงัคณะกรรมการเพือ่เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป
 ส�าหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัจดัให้มกีารประเมนิตนเอง (self-assessment) ของกรรมการ
บรษิทัเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ช่วยให้คณะกรรมการได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็ และข้อแก้ไขในระหว่าง
ปีทีผ่่านมา ตลอดจนยงัเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพผลการท�างานของคณะกรรมการอกีด้วย 
 คณะกรรมการตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึได้ก�าหนดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ดีงักล่าวไว้เป็น คูม่อืการปฏบิตังิาน (practical guideline) และหลกัจรรยาบรรณในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ของบรษิทั ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นรปูธรรม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่พีจิารณา
ทบทวนคูม่อืการปฏบิตังิาน และจรรยาบรรณทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานของบรษิทัให้เป็นปัจจจบุนัและตดิตามการปฏบิตัิ
ตามนโยบายดงักล่าว ตลอดจนสนบัสนนุให้มกีารเผยแพร่เพือ่ให้พนกังานมคีวามรู ้ ความเข้าใจ และรบัทราบกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และดูแลให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและงาน
ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืเพือ่ให้หลกัการทีก่�าหนดมผีลในทางปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งสอดคล้องกบักจิการของบรษิทั 
 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ด�าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวประกอบด้วยสาระส�าคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและ
สภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร
ข้อมลู และระบบการติดตาม นอกจากนี้ บริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในไว้ในอ�านาจด�าเนินการของบริษัทโดยถือเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการท�างานที่พนักงาน ผู้บริหาร และ
กรรมการต้องยดึถอือย่างเคร่งครดั โดยก�าหนดให้ ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารคนหนึง่คนใดมส่ีวนได้
ส่วนเสยีกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�าลังพิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของ
คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารเป็นไปอย่างยตุธิรรม เพือ่ผลประโยชน์แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัอย่างแท้จรงิ
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 The participation of the Board of Directors.
 The Board of Directors shall be responsible for approving and setting the vision, mission, 
strategy and annual business plan including a revision of the annual business plan together 
with monitoring the implement of such strategy via the Management Committee and assigning 
the executive of each division to organize the action plan seminar for setting plan and revise 
such action plan which may adjust to be in line with the change of situation and the 
Management Committee shall report the progress to the Board of Directors. Also, the Board 
of Directors shall ensure to have an appropriate internal control system and risk management 
process, and shall coordinate with the Management for the effectiveness of the Company’s 
business operation to be in accordance with the setting strategy and target.
 The Board of Directors has specified the qualification of directors which shall be 
recruited from various factors by considering from skill, knowledge, professional, specialist 
and gender. The Nomination and Remuneration Committee shall be responsible for the 
recruitment and nomination of independent director by considering and recruiting from the 
data of Director Pool and relying on the principle as stipulated in the relevant Law together 
with scrutinizing the qualification of each director to meet the requirement and conform the 
business strategy of the Company as necessary.

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

 บริษัทยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วยการเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส โดยมุ่ง
เน้นไปที่การส่งเสริมนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่จ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความ
มั่นคงของประเทศ 

จรรยาบรรณของพนักงาน

 บริษัทได้ก�าหนดเรื่องการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

 นับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและ
ก�าหนดเรือ่งการต่อต้านทจุรติทกุรปูแบบอย่างชดัเจน และได้จดัท�านโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่เป็นลายลกัษณ์
อกัษรขึน้ เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนนิธรุกจิ พร้อมทัง้เผยแพร่นโยบายและการปฏบิตัติาม
แนวทางดังกล่าว และช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และถ่ายทอด
แนวนโยบายและการปฏบิตัติามแนวนโนบายดงักล่าวเพือ่ให้พนกังานในองค์กรได้รบัทราบด้วยการน�าประเดน็
เรือ่งการปฏบิตัติามแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่นีไ้ปบรรจอุยูใ่นหลกัสตูรการอบรมพนกังานประจ�าปี เพือ่
ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถน�านโยบายไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ 
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการท�า
งานทีบ่รษิทัก�าหนด และอาจจะมโีทษตามกฎหมาย โดยในปี 2563 บรษิทัไม่ได้รบัการร้องเรยีนในเรือ่งการกระ
ท�าทุจริตคอร์รัปชั่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนา
หลกัสตูร “นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่” ไว้เป็นส่วนหนึง่ของการอบรมประจ�าปีของพนกังาน โดยในปี 2563 
นอกเหนอืจากการอบรมเรือ่งนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ในการอบรมประจ�าปีของพนกังานแล้ว บรษิทัยงัได้
จัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จัดโดยสถาบันต่างๆ 
เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมกันนี้
บรษิทัยงัจดัส่งพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติเข้าอบรม
ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติดงักล่าว ซึง่จดัโดยสมาคมสถาบนั
การศึกษาธนาคารและการเงินไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทยและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
อยู่เสมออีกด้วย
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Anti-Corruption

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

Code of Conduct

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

Anti-Corruption Policy

 Since 2015, the Company has declared the policy on protecting any corruption and 
set the regulation regarding anti-corruption clearly including to prepare the anti-corruption 
policy in written for using as the guideline in engaging business and disclose such policy and 
guideline together with channel of whistleblowing and complaint on the Company’s website. 
By the way, as concrete evidence, the Company also conveys the aforementioned policy and 
guideline to its employees by including the topic of a compliance of collective action coalition 
against corruption to be one of curriculum in the employee’s annual training for their accurate 
understanding and implements the policy efficiently. If any employee violates or does not 
comply with the said policy, such employee shall be considered the disciplinary penalty 
according to the rules or regulations as specified by the Company and may be punished by 
laws. However, in 2020, there is no any complaint regarding any corruption activities or violation 
of the specified anti-corruption policy to be raised against the Company.
 The Company has the policy to promote its employees’ knowledge of the aforementioned 
matters by organizing the seminar “Anti-corruption Policy” which deemed as a part of annual 
employee’s seminars. In 2020, in addition to being a part of annual employee’s seminar, in 
order to educate, revise and develop the information disclosure of the Company regarding 
the Anti-corruption issues, the Company has sent its employees to attend the seminar relating 
to the anti-corruption set by any institute. In this regard, the Company has arranged its 
employees, who work for the department relating to audit and monitor any risk caused from 
the corruption, to attend various courses which relate to the said auditing and risk monitoring 
organized by the Thai Institute of Banking and Finance Association, the Thai Bankers 
Association and/or the Fraud Management Club.
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การควบคุม การติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และการติดตามความเสี่ยงจาการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้ ฝ่ายก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายตรวจสอบ
กจิการภายในและเทคโนโลยสีารสนเทศ รบัผดิชอบร่วมกนัในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติ
และคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การน�ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ โดยเสนอ
ผลการประเมินต่อ คณะกรรมการด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท ตามล�าดับ

บริษัทและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทัได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ 
( Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และได้รบัมตริบัรองให้เป็นสมาชกิแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติแล้วในการประชมุของคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ ประจ�าไตรมาสที ่4/2558 เมือ่วนัที ่22 มกราคม 2559 และได้รบัการรบัรองการ
ต่ออายสุมาชกิ โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ CAC ประจ�าไตรมาส 4/2561 เมือ่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 2562 ถงึวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2565 ทัง้นี ้บรษิทัได้รบัการประเมนิผล 
Anti-corruption progress indicator อยูใ่นระดบั “ได้รบัการรบัรอง CAC” เนือ่งจากบรษิทัมกีารแสดงให้เหน็
ถงึการน�าไปปฏบิตัโิดยมกีารสอบทานความครบถ้วนเพยีงพอของกระบวนการทัง้หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิในทีส่ดุ
 นอกจากนี ้เพือ่เป็นการส่งเสรมิการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ตามแนวนโยบายของ CAC ดงักล่าว บรษิทั
ยงัได้จดัตัง้ “กองทนุเปิดเอม็เอฟซซีเีลค็หุน้ทนุธรรมาภบิาลไทย (MFC Select Thai CG Equity Fund)” ซึง่เปิด
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นมา กองทนุดงักล่าวเป็นกองทนุภายใต้
โครงการ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์สังคมไทย ใส่ใจผู้ลงทุน” โดยความร่วมมือระหว่าง 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุและ 11 บลจ. โดยรายได้ค่าธรรมเนยีมบางส่วนจะ
สนบัสนนุแก่หน่วยงานส่งเสรมิธรรมาภบิาลไทยและหน่วยงานส่งเสรมิการต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดยพจิารณาถงึความ
ยัง่ยนืของโครงการต่างๆ เป็นส�าคัญ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสามารถส่งรายละเอียดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 
ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข  02-649-2140  ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ  หรือ 
โทรศัพท์แจ้งเบาะแสที่หมายเลข  02-649-2161  ผู้บริหารฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
อีเมล์: whistleblowing@mfcfund.com
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Control and Compliance of the Policies & Monitoring the Risks relating to the Corruption

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

MFC and Engagement in Anti-Corruption

 The Company has clearly announced its ideology and finally been certified as a member 
of Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) in the Board Meeting of CAC 
at Quarter 4/2015 on January 22, 2016. The meeting of the Thai Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption Council of the 4th quarter/2018 held on February 4, 2019 resolved 
to approve the Company’s membership renewal for continuing a member of the Thai Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption Council for a period of 3 years as from 
February 4, 2019 to February 3, 2022. In this regard, the Company also obtained the assessment 
of the Anti-Corruption Progress Indicator at the CAC accredited level due to the fact that the 
Company has proved its compliance with CAC whereby the Audit Committee has audited the 
sufficiency and completion of all the process before announcement.
 Additionally, in order to encourage the anti-corruption in accordance with the CAC guideline, 
the CAC also established MFC Select Thai CG Equity Fund, which has been launched the IPO as 
from February 2018 onward. This fund is a fund under the Project “Thai CG Funds – a creativity 
for Thai Society and Investors” in cooperation with the Stock Exchange of Thailand, Association 
of Investment Management Companies and 11 asset management companies, whereby some 
portion of the fees will support to organizations supporting corporate governance and 
anti-corruption with regard to a sustainability of each project as a basis.

Whistle-blowing Channel for Stakeholders

 The Company arranges the whistle-blowing channel as follow;
 Whistleblowing Committee, MFC Asset Management Public Company Limited; OR 
Audit Committee, MFC Asset Management Public Company Limited 

No. 199, Column Tower, 22nd Floor
Ratchadapisek Rd., Klongtoey Sub-district, Klongtoey District Bangkok 10110
Whistleblowing Line: 0-2649-2140 Executive of Internal and IT Audit Department; OR  
Whistleblowing Line: 0-2649-2161 Executive of Compliance Department 
Email: whistleblowing@mfcfund.com
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 ทัง้นี ้ เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถตดิต่อหรอืร้องเรยีนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง ตามนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ทีเ่ปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีมโีอกาสแสดง
ความคดิเหน็และร้องเรยีนโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั ในกรณไีด้รบัความไม่เป็นธรรมหรอืความเดอืดร้อนจาก
การกระท�าของบรษิทั 

นโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนด
ช่องทางการรบัแจ้งข้อมลู กระบวนการจดัการเกีย่วกบัข้อมลูทีไ่ด้รบั มาตรการให้ความคุม้ครองแก่ผูแ้จ้งเบาะแส
โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) พร้อมกันนี้ ยังก�าหนดให้ เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะ
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในล�าดับที่สูงกว่า หรือผู้บริหารของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในฯ 
ทราบโดยทันที ถึงเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ท�างานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อ
ธรรมาภบิาลของบรษิทั กฎระเบยีบหรอืกฎหมายใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง หรอืฝ่าฝืนต่อหลกัในการปฏบิตัติามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ระเบียบปฏิบัติ หรือ คู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท ในการดังกล่าว บริษัทมีมาตรการให้
ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสโดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้รับ
จะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

 ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทในกรณีมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะอื่น สามารถติดต่อที่
บริษัทได้ทาง:

ส�านักงานใหญ่ :

MFC Call Center :

โทรสาร :

เว็บไซต์ :

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :  

ชั้น จี และ ชั้น 21 – 23 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 199
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
10110 ประเทศไทย

(662) 649-2000 

(662) 649-2100, (662) 649-2111 

www.mfcfund.com

โทร. (662) 649-2131 – 37 หรือ
อีเมล์ Company_Secretary@mfcfund.com
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 The above channel is for the stakeholder being able to complain directly to the Board 
of Directors according to the Company’s policy and anti-corruption measures as disclosed on 
the Company’s website. Then, if there is an occurrence of any unfair treatment or a damage 
caused by the Company, the shareholders and the stakeholders shall be entitled to make 
comment or complain to the Board of Directors.

Whistle-blowing and Complaint Policy

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

 Any query or recommendation, please contact the Company via the following detail:

Head Office : 

MFC Call Center :

Fax :

Website :

Investor Relation Unit :  

Ground Floor & 21st – 23rd Floor, Column Tower 199 
Ratchadapisek Road, Klongtoey Sub-district,
Klongtoey District, Bangkok 10110, Thailand

(662) 649-2000 

(662) 649-2100, (662) 649-2111 

www.mfcfund.com

Tel: (662) 649-2131 – 37
or E-mail: Company_Secretary@mfcfund.com
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การดูแลและให้ความสำาคัญกับลูกค้า

 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและบริการ และมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รักษาความลับของลูกค้า และดูแลไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดน�าความลับของลูกค้า
ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน และผูเ้กีย่วข้อง รวมทัง้จดัให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการให้ข้อเสนอแนะ ค�าปรกึษา
การลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ดังนี้
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Care and Attention to Customers

 The Company intends to offer its clients the best benefits either in aspect of qualities or 
services. The Company also aims for developing and maintaining a sustainable relationship with 
customers, maintaining a confidentiality of its clients and preventing anyone from abusing 
customers’ confidential information for seeking benefits of one or others. Additionally, the 
Company has organized a specific unit to provide customers suggestions and investing advices 
so as to ensure that the customers would be extremely pleased in its services by operating 
as follows:    
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มาตรการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และความไม่พอใจจากลูกค้า

 บริษัทก�าหนดให้มีระบบการด�าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าจ�าแนกตามประเภทธุรกิจการ
จัดการกองทุน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งรวมถึง
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยมีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนและการด�าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้

ช่องทางในการร้องเรียน เสนอแนะข้อคิดเห็น และระงับข้อพิพาท

 บรษิทัมกีระบวนการระงบัข้อพาททีเ่กดิจากการให้บรกิาร โดยลกูค้าสามารถท�าหนงัสอืร้องเรยีนส่งมายงั
หน่วยงานบรกิารลกูค้า (MFC Contact Center) ซึง่เป็นหน่วยงานรบัข้อร้องเรยีนของบรษิทั เพือ่ให้บรษิทั แก้ไข 
และ/หรือ ตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 ส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ หรอืข้อเสนอแนะเกีย่วกบับรกิาร และ/หรอื ผลติภณัฑ์ ของบรษิทัสามารถตดิต่อ
ได้ที่หมายเลข: (662)-649-2000 

 นอกจากเหนือจากช่องทางที่กล่าวมา ลูกค้าอาจมีหนังสือร้องเรียนไปยังส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้
ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทได้เช่นกัน

•

•

•

การรบัข้อร้องเรยีนจากลกูค้า ลกูค้าสามารถส่งเรือ่งร้องเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึบรษิทัได้หลาย
ช่องทาง เช่น ที่บริษัทโดยตรง ตัวแทนสนับสนุนการขาย ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน หรือกรณี
ลูกค้าร้องเรียนด้วยวาจา  เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะท�าการบันทึกการร้องเรียนของลูกค้าไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้ลกูค้าลงนาม แล้วส่งให้หน่วยงาน Contact Center ซึง่เป็นหน่วยงานหลกั
ทีร่บัผดิชอบรบัเรือ่งร้องเรยีนของลกูค้าเพือ่ด�าเนนิการตดิตามการแก้ไขเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนต่อไป

บรษิทัตรวจสอบเรือ่งทีล่กูค้าร้องเรยีนและด�าเนนิการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีนเรยีบร้อยแล้ว  บรษิทั
จะจัดท�าหนังสือแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีข้อยุติ 

เมือ่ได้ข้อยตุเิกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนแล้ว  หน่วยงาน Contact Center จะรวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วกบั
ข้อร้องเรียนทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปข้อมูลข้อร้องเรียนในแต่ละไตรมาส
และจัดส่งให้ส�านักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
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Measure for Managing with the Customer’s Complaint and Dissatisfaction

 The Company sets a system to coup with the Customer’s complaint classified by a 
type of fund management for appropriation of each group of customers, namely mutual funds, 
private funds and provident funds. The Company has the steps in relation to a receipt of 
complaint and managing process for solving problems as follows:

Channel for Complaint, Recommendation and Dispute Settlement

 The Company has a process for dispute settlement arising from its services, whereby 
the customers are able to compliant in writing to MFC Contact Center which is assigned to 
be a center for receiving complaints against the Company so that the Company can solve 
and respond to the said complaints.

 For any further information or recommendation in relation to the Company’s services 
and/or products, please contact to Tel: (662)-649-2000

 Without regard to the aforementioned channel, the customer may make a complaint 
to the Office of Securities and Exchange Commission for investigation of the Company’s 
operation as well. 

•

•

•

To receive a customer’s complaint, the customers are able to complain to the 
Company in a written form through various channels, such as, sending directly to 
the Company or via the Company’s selling agents and custodians. And in case of 
the customer’s verbal complaint, the officer who received the complaint shall record 
the said verbal in a written form and arrange it to be signed by the complained 
customer before proposing to the Contact Center Unit, which is the main in-charge 
unit for coping with the customer’s complaint, to solve the at-issued problem further.

When the Company has investigated on the complaint and processed to settle such 
problems, the Company will notify the customer in writing within 7 days as from the 
date which the solution has been finalized.

When the solution has been finalized, the Contact Center Unit will gather all 
documents relevant to the complaint at-issued and will propose to the Compliance 
Department to summarize all complaints received in every quarter, which will also 
be submitted to the Office of the Securities and Exchange Commission within 15 
days as from the end of each quarter. 
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การดูแลและให้ความสำาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�าคัญในการรักษา
สิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจังและต่อเนือ่ง รวมถึงสนับสนนุกจิกรรมเพื่อสง่เสริมคุณภาพของสังคมด้านต่างๆ ร่วมกบั
ชมุชนท้องถิน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเพิม่โอกาสในการศกึษาและพฒันาศกัยภาพของเยาวชน รวมทัง้การบรจิาค
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

 โดยบริษัทพึงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม

•

•

•

•

•

•

•

ส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่โีดยจดัให้มรีะบบงานทีม่กีารควบคมุภายในทีด่เีป็นไปตามกฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้อง มกีารตรวจสอบภายในและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ มกีารบรหิารความ
เสีย่ง และเผยแพร่การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัในรายงานประจ�าปีและบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั

มคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานในการตดิต่อและให้บรกิารแก่ลกูค้า

ส่งเสริมการด�าเนินงานใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

ไม่กระท�าการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง

ปลูกฝังจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดการใช้พลังงานภายในองค์กร และ
ส่งเสริมน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่



4746

Care and Attention to Society and Environment 

 The Company adheres to engage its business based upon code of ethic and good corporate 
governance together with the social and environmental responsibility which shall lead to business 
sustainability. We emphasize the environmental conservation extremely and consecutively 
including encouraging any activities which work together with the local community to support 
social quality in any aspect especially increasing the opportunity in educations and development 
the potential of juvenile as well as donating for public interest continually.

 In this regard, the Company complies with the social responsibility guideline in order to;

Company’s Social and Environmental Promoting Products 

•

•

•

•

•

•

•

Promote good corporate governance by providing good internal control system in 
accordance with the relevant laws, internal audit and report to the Board of Directors 
regularly, identify and manage risks, and report and disseminate the Company’s corporate 
governance in annual report and on the Company’s website;

Responsible for consumers by adhering to the operating standard for dealing with and 
providing services to customers;

Support any activity which creates the benefit to whole community and society;

Avoid any action which may adversely affect to the country’s reputation, natural resources 
and environment;

Raise awareness of social and community responsibility to the Company and employees 
in all levels consecutively;

Cultivate an awareness of anti-corruption

Use resource valuably and efficiently together with having the saving energy policy 
within the organization and support the recycle policy.
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การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อสังคมโดยรวม โดยมุ่งปลูกฝัง
แนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ตัวองค์กรและบุคลากรภายในองค์กรเป็นล�าดับแรก เพื่อมุ่งผล
เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ตลอดจนเพื่อการลดการใช้พลังงานโดยภาพรวมในระยะยาว
ขององค์กรและน�าผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประกอบการของบริษัท

 เพื่อด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้ริเริ่มกิจวัตรด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือของพนักงานภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง

ENERGY
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CYCLE

 

 

 

 rin er
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Environmental Management

 Energy Saving and Environmental Conservation Policy

 The Company has a policy to promote energy saving and the environmental conservation 
as a whole. To do so, the Company focuses on cultivating the energy saving and environmental 
conservation ideas within the organization and to the Company’s staffs first in order to strive for 
long-term positive benefits to the society and environment, as well as to reduce the overall 
energy consumption in the long run of the organization and to bring the energy saving effect to 
be an expense of improving and developing the efficiency of the Company’s operation.

 For implementing such guidelines, the Company initiates as working routine for 
energy saving and environmental conservation in all stage of its operation with a cooperation of 
all employees within the organization and its stakeholders.

ENERGY
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 นโยบายลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการใช้ E-document

 บรษิทัส่งเสรมิให้มกีารจดัเกบ็เอกสารในรปูแบบ e-document โดยจดัมกีารปรบัปรงุโปรแกรมพืน้ฐาน
การใช้งานในหน่วยงานทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างต่อเนือ่งเพือ่อ�านวยความสะดวกในการท�างานโดยลดความสิน้เปลอืง
ในการใช้กระดาษ นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนการบริหารการใช้อุปกรณ์ส�านักงานใหม่ โดยเฉพาะเครื่อง
ปริ้นเตอร์ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์จ�าเป็นและสิ้นเปลืองที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขององค์กร โดยนับตั้งแต่ปี 2559 บริษัท
หนัมาเลอืกใช้ปริน้เตอร์ซึง่มเีครือ่งสแกนเนอร์และยงัเปลีย่นจากการซือ้มาเป็นการเช่าซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร์และ
ปริน้เตอร์พร้อมบรกิารบ�ารงุรกัษาแทน ซึง่นอกจากจะประหยดัพลงังานและลดการใช้กระดาษในองค์กรแล้วยงั
ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทลงได้ถึงประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี 

 นอกจากการปฏิบัติงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้น�าแนวนโยบายดังกล่าวไปบรรจุในแผนการ
พัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าในระยะยาวด้วย บริษัทได้ริเริ่มช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ลูกค้า
ช่องใหม่โดยผ่านแอพพลเิคชัน่ LINE เพือ่ความรวดเรว็ในการกระจายข่าวสารและเป็นช่องทางเสรมิอกีช่องทาง
หนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการตามแผนส่งเสริมในขั้นตอนต่อไปในอนาคต 
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 Paperless and E-document Policy

 The Company has encouraged a document saving in e-document form by improving 
fundamental computer program within organization, particularly required units, gradually in 
order to facilitate working operation without wasting paper printing. Also, the Company has 
implemented a new management of the office equipment usage, especially the printer, which 
is a necessary and inevitable device of the organization. Since 2016, the Company has chosen 
a printer with scanning option and shifted from purchasing to leasing a computer and printer 
with maintenance service. This implementation is not only resulting in energy-used saving and 
paper-used saving, but also saving an overall expenses of the Company by approximately 
Bath 1 million per year.

 Besides an operation within organisation, the Company also included the same policy in 
development plan for serving customers in long terms.  The Company has initiated a new 
information distributing channel via LINE application for promptitude in news distribution and 
being an auxiliary option as a readiness to support the next step of development plan in the future.
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 Mr. Thanachote Rungsitivat, the Senior 
Executive Vice President, congratulated to the 
Company’s customers of 5 provident funds 
under the Company’s management by giving 
bouquets to Mr. Boonson Jenchaimahakoon, 
First Senior Executive Vice President (Information 
Technology Group) of Government Saving Bank 
(No. 1), Mr. Piyapoj Ruthirago, Deputy Governor 
(Construction and Project Management) of 
Provincial Electricity Authority (PEA) (No. 2), 
Mr. Patarakit Techasikarn, Deputy Governor 
(Construction and Project Management) of 
Electricity Generating Authority of Thailand 
(EGAT) (No. 3), Mrs. Somchit Teerachutikul, 
Executive Vice President (Sales Operation and 
Customer Service Office 1) of TOT PLC. (No. 4), 
Mr. Wichai Boonyoo, Senior Executive Vice 
President (Business Development and Marketing) 
of Airport of Thailand (AOT) (No. 5), at Sofitel 
Bangkok Sukhumvit on February 21, 2020.

 นายธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ร่วมแสดงความยนิดใีนโอกาสลกูค้าของบรษิทั จ�านวน 
5 กองทุน ได้รับรางวัลจากการประกวดกองทุนดีเด่น 
ประจ�าปี 2562 โดยมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ 
คุณบญุสน เจนชยัมหกลุ รองผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ
อาวโุส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน 
(ภาพที ่1) คณุปิยพจน์ รธุรีโก รองผูว่้าการก่อสร้างและ
บริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ภาพที่ 2) 
คุณภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและ
บัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ภาพที่ 3) 
คุณสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส�านักงานขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2 บริษัท 
ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) (ภาพที่ 4) และคุณวิชัย บุญยู้ 
รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ (ส�านกังานพฒันาธรุกจิ
และการตลาด) บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 
(ภาพที่ 5) ที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวัน
ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เอ็มเอฟซี มอบดอกไม้แสดงความยินดีงานประกาศผล

    

M C on ra s o e us o ers on e  u s an in  ro i en  un s ar s or e ear 
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งานสัมมนา “ถึงเวลาเปลี่ยนวิกฤติมลภาวะ สู่ทศวรรษแห่งพลังงานทดแทน”

 M  

e se inar i e o an e e ollu ion risis in o e e a e o  rene a le ener

an  laun  o  M  un  or in reasin  in es en  o or uni ies in rene a le ener  usinesses

 MFC held the seminar “Time to change 
the pollution crisis into the decade of renewable 
energy” and launched MRENEW Fund for increasing 
investment opportunities in renewable energy 
businesses on August 18, 2020 at Four Seasons 
Hotel Bangkok at Chao Phraya River. The honored 
speaker was Mr. Alastair Bishop, Managing Director 
and Portfolio Manager of Blackrock, the Master 
Fund Manager of BGF Sustainable Energy Fund, 
whose VDO Call from London, England, together 
with Mr. Thanapol Itthinithipak, Vice President 
and Head of Thailand Business Blackrock, 
Mr. Charnwut Roongsangmanoon, Executive Vice 
President of MFC, and Mr. Thanachote Rungsitivat, 
Senior Executive Vice President of MFC.

 เอม็เอฟซจีดังานสมัมนา “ถงึเวลาเปลีย่นวกิฤติ
มลภาวะ สูท่ศวรรษแห่งพลงังานทดแทน” พร้อมเปิดตวั
กองทนุใหม่ “เอม็เอฟซ ีรนีวิเอเบลิ เอนเนอร์จ ี(MRENEW)” 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ Mr. Alastair Bishop, 
Managing Director and Portfolio Manager, Blackrock 
ผูจ้ดัการกองทนุหลกั BGF Sustainable Energy Fund 
ซึง่ VDO Call จากกรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยมี
คณุธนาพล อทิธนิธิภิคั Vice President and Head of 
Thailand Business Blackrock และคณุชาญวฒุ ิรุง่แสงมนญู 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ พร้อมด้วยคณุธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ณ โรงแรม Four Seasons Hotel 
Bangkok at Chao Phraya River
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 MFC donated 1 million baht to Po Tek Tung 
Foundation to help raise funds for helping people 
affected by the COVID-19 epidemic on May 21, 
2020 by Mr. Wichian Techaphaibool, Chairman of 
the Board of Po Tek Tung Foundation, is the 
recipient at Po Tek Tung Foundation.

 เอม็เอฟซมีอบเงนิจ�านวน 1 ล้านบาท แก่มลูนิธิ
ป่อเตก็ตึง๊ เพือ่ช่วยระดมทนุช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2563 โดยนายวเิชยีร เตชะไพบลูย์ ประธาน
กรรมการ มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ เป็นผูร้บัมอบ ณ มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊

เอ็มเอฟซีมอบ 1 ล้านบาท แก่มูลนิธีป่อเต็กตึ๊ง

 C V

M C ona e   illion a  o o e  un  oun a ion o el  eo le a e e   C V
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เอ็มเอฟซีมอบ 2 ล้าน

 C V

M C ona e   illion a  o su or  C V  in e ious

 MFC, as the management company of 
MFC Islamic Fund (MIF), donated 2 million baht 
to Chulalongkorn Hospital, Thai Red Cross, 
Rajavithi Hospital, Bamrasnaradura Infectious 
Diseases Institute and Ramathibodi Hospital for 
acquisition of medical equipment to support 
COVID-19 infectious. 

 เอ็มเอฟซี ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด
เอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) ร่วมบริจาคเงิน
สมทบทุน จ�านวน 2 ล้านบาท ให้กับสถาบันและ
โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี  สถาบัน
บ�าราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ส�าหรับช่วยเหลือผู ้ติดเชื้อ
โควิด-19 
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เอ็มเอฟซี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการนายทะเบียนสมาชิก
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าซึ่งจดทะเบียนแล้ว

EGAT Provident fund appointed MFC to be the provident fund registrar.

ธกส.วางใจ เอ็มเอฟซี
บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) appointed 
MFC to be the management company of BAAC Provident Fund.

เอ็มเอฟซี ได้รับความไว้วางใจ จากสอ.การบินไทย
บริหารกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 กองทุน

Thai Airways (TG) Saving Cooperative appointed MFC to be
the management company of an additional private fund.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไว้วางใจ เอ็มเอฟซี
บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

Chulalongkorn University appointed MFC to be
the management company of private fund.

ส�านักงาน คปภ. ไว้วางใจ เอ็มเอฟซี
บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

Office of Insurance Commission (OIC) appointed MFC to be the 
management company of private fund.

กสจ. วางใจ เอ็มเอฟซี
บริหารจัดการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพต่อเนื่องอีกวาระ

Government Permanent Employee Registered Provident Fund (GPEF) appointed 
MFC to be the management company of GPEF Provident Fund for another term.

เอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจ

 

M C as een en rus e  o ana e un s
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การดูแลและให้ความสำาคัญกับพนักงาน

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมี
ความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร บริษัทมีนโยบายสนับสนุนบรรยากาศการท�างานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ และรองรับการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์บริษัท ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานเปิดใจ
รับฟัง กล้าคิด กล้าแสดงออก และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติต่อพนักงาน

 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและยึดถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
โดยห้ามการเลือกปฏิบัติกีดกันหรือกีดกันแรงงาน ห้ามการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความ
แตกต่างทางด้านเชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศสภาพ อาย ุสญัชาต ิสทิธคิวามเป็นพลเมอืง ความนยิมทางเพศ หรอื
ความพิการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมายหรือแรงงานเด็กอีกด้วย

การพัฒนาบุคลากร

 บริษัทยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงมีการก�าหนดแผนการพัฒนาพนักงาน
ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ
เทยีบเท่ามาตรฐานสากล  ส่งเสรมิให้พนกังานได้เข้ารบัการอบรมสมัมนากบัสถาบนัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทให้ความส�าคัญในการให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 ในปี 2563 บริษัทได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 31 หลักสูตร ตามแผนการพัฒนาพนักงาน 
หรอืคดิเป็นจ�านวนชัว่โมงอบรมรวมทัง้หมด 2,852.50 ชัว่โมง ซึง่ประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในบรษิทัจ�านวน
ทัง้สิน้ 3 หลกัสตูร และหลกัสตูรอบรมภายนอกจ�านวนทัง้สิน้ 28 หลกัสตูร คดิเป็นค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ประมาณ 
1.34  ล้านบาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 299 คน ซึ่งในจ�านวนนี้พนักงานหลายคนได้รับการ
อบรมมากกว่าหนึ่งหลักสูตร เมื่อคิดค�านวณเป็นจ�านวนวันอบรมต่อพนักงานเฉลี่ยเท่ากับ 1.36 วันต่อคนต่อปี 
โดยบริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
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Care and Attention to the Employees

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

Treatment to the Employees

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

Human Resource Development

 The Company recognizes in developing its staffs’ potential by planning human resources 
development in harmonizing with the Company’s vision, mission and core value. To accomplish 
such goal, the employees are intentionally developed to be a professional as qualified in the 
international standard. The Company also encouraged its staffs to attend external seminars 
organized by a proficient institutes, both domestic and foreign.  Moreover, the Company has 
highlighted all employees to perform their duties in compliance with the Good Corporate 
Governance Principles and business ethics.

 In 2020, the Company has organized 31 training courses or equivalent to 2,852.50 hours, 
in total, for the employees in accordance with the human resource development plan, 
comprising 3 internal courses and 28 external courses at the combined cost of Baht 1.34 
million. The number of participants was 299 persons, which meant some employees attended 
more than one course over the year and the average training ratio for each staff was at 1.36 
days per person per year. The Company’s activities in connection with the human resources 
development were as follows:
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หลักสูตร เป้าหมายการจดัหลกัสตูรกลุ่มพนักงานเป้าหมาย
จ�านวนชั่วโมง

การฝึกอบรมเฉลี่ย
ทั้งหมดต่อคน

1.

2.

3.

จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม
มาตรฐานของบริษัทโดยเน้น
ความรู ้ด้าน Management 
Skills, Business Conceptual 
Skills และ Technical Skills

จัดให้มีการอบรมและท�าการ
ทดสอบเรื่อง การป้องกันและ
ปรามปรามการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง

เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และ
เพิม่ศกัยภาพของพนกังาน โดย
บริษัทได้ให้การสนับสนุนทุน
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

3.1 หลกัสตูร Chartered  Financial  
Analyst  (CFA) 

3.2 หลกัสตูร  Certified  Investment  
and  Securities  Analyst  (CISA)

3.3 หลกัสตูร Financial Risk Manager 
(FRM)

3.4 หลกัสตูร  Chartered Alternative 
Investment Analyst (CAIA)

3.5 หลักสูตร Certified Financial 
Planner (CFP)

3.6 หลักสูตร Certified Internal 
Auditor (CIA)

3.7  หลกัสตูรอืน่ ๆ  ทีบ่รษิทัพจิารณา
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
งาน

พนักงานทุกระดับ

พนักงานทุกระดับ

พนักงานที่ต ้องใช ้
ความรู ้ในการปฏบิตัิ
งานตามต�าแหน ่ง
หน้าที่ (พิจารณาให้
ทุนรายบุคคล ตาม
หน้าที่และต�าแหน่ง)

เพือ่เพิม่ศกัยภาพพนกังานใน
ความรู้ด้านการจัดการ การ
ท�างานเป็นทีม และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เพื่อให ้พนักงานมีความรู ้ 
ความเข้าใจ และปฏบิตังิานได้
ถกูต้อง ตามกฎ ระเบยีบ และ
ข้อบังคับของทางการ

เพือ่ให้พนกังานมคีวามรู ้และ
ได้รบัใบอนญุาตในการประกอบ
วิชาชีพ ตามต�าแหน่งหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

9.35

6

มีพนักงานยื่น
ค ว า ม จ� า น ง
ขอรับและได้
รับทุนจ�านวน 
7 ราย

 ทัง้นี ้บรษิทัได้ส่งเสรมิให้พนกังานเข้ารบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรเหล่านีเ้พือ่ทดสอบและรบัใบอนญุาต
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
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Training Program Objective of the
Training Program

Target Employee
Average Total 
Training Hour 
per person

1.

2.

3.

Standard training programs  
especially in the
mana gemen t  s k i l l s , 
business conceptual skills, 
and technical skills

The training and testing on 
the laws of anti-money 
laundering and counter-
terrorism and proliferation 
of weapon of mass
destruction Financing 

To increase learning
opportunities of employees 
and develop their
potentialities by providing 
scholarships for the
following programs:

3.1 Chartered Financial Analyst 
(CFA) program 

3.2 Certified Investment and 
Securities Analyst (CISA) program

3.3 Financial Risk Manager (FRM) 
program

3.4 Chartered Alternative
Investment Analyst (CAIA)
program

3.5 Certified Financial Planner 
(CFP) program

3.6 Certified Internal Auditor 
(CIA) program

3.7 Other program which the 
Company think fit for its business

Employees in
every level

Employees in
every level

Considering a 
scholarships  for 
employees 
individually as 
required for 
performing their 
position and 
duties 

To increase efficiency of 
employees’ knowledge in 
management, teamwork 
and related skills in 
performing duties. 

To provide employees 
with the knowledge, 
understanding and to 
ensure their operation 
to comply with the 
rules and regulations of 
the official. 

To enable the employees 
to qualify with knowledge 
and acquire a license 
required for the position 
as assigned. 

9.35

6

7 employees 
applied and 
r e c e i v e d
scholarship

 In this connection, the Company also supported the employee’s examinations on 
those programs for acquiring licenses relating to the Company’s business.
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การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

 บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานทราบ โดยผ่าน
ช่องทางประชาสมัพนัธ์ภายในบรษิทัต่าง ๆ  อาทเิช่น เสยีงตามสาย จดหมายข่าวอเิลก็ทรอนกิส์ประจ�าวนั บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ และการจดักจิกรรรมด้านพนกังานสมัพนัธ์ต่าง ๆ  เพือ่ให้ครอบคลมุการดแูลพนกังานในด้านต่าง ๆ  
ดงันี้ 

 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 2. การสร้างความเข้าใจอันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานภายในองค์กร

 3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรณรงค์การมีส่วนร่วมของพนักงาน

 4. เสริมสร้างบรรยากาศ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ดีในการท�างาน

สวัสดิการพนักงาน

 บรษิทัได้จดัให้มสีวสัดกิารให้แก่พนกังานทกุคนโดยมปีระเภทของสวสัดกิารทีไ่ด้รบัเหมอืนกนั และบาง
ประเภทอาจแตกต่างกันบ้างเฉพาะสิทธิในการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและความ
ปลอดภัยแก่พนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ นอกเหนือจากตามที่กฎหมายระบุไว้ เพื่อ
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยภาพรวมประกอบไป
ด้วยสวัสดิการ ดังต่อไปนี้

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

การประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต แก่พนักงานและครอบครัว

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ

การตรวจสุขภาพประจ�าปีของพนักงาน

สวัสดิการด้านทันตกรรมและสายตาของพนักงาน

เงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน

โครงการพนักงานเกียรติยศอายุงาน

การจัดสัมมนาพนักงานประจ�าปี

การจัดสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน โดยจัดให้มีห้องออกก�าลังกายและสนับสนุนการ
ออกก�าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในที่ท�างานและภายนอกสถานที่ท�างาน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 
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Communication and Engagement

 The Company always disseminates news and information beneficial to the employees 
in performing their duties via various internal communication channels, such as, internal 
broadcasting wire, e-newsletter, internal public board and other employee relations activities. 
These are for covering the following issues:

 1. Providing knowledge to the employees and ensuring a common understanding;

 2. Creating mutual understanding and unity;

 3. Exchanging beneficial information and promoting employee’s participation; and

 4. Creating positive work environment and good working experience.

Employee Welfares

 The Company provides welfares for all employees with some differences in some 
expenditure. However, the Company also regularly provided its employees and their families’ 
welfare and safety, apart from those specified by laws, for good living qualities during the 
continually changing of economic circumstances, such as:

Provident fund

The annual insurance on health, accident, and life contracts for the benefits of the 
employees and their families

Vaccine program for protecting contagious disease

Annual health check-up campaign

Dental and optical welfare

Subsidy for educational support of the employees’ children

The honored award for the most loyalty employee

Annual seminar

Annual new year party

The employees’ creativity, management and development skill supporting activities

The employees’ health supporting activities by providing exercise room and 
supporting various exercising program both inside and outside the workplace.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 
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สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน

 บรษิทัจดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปีแก่พนกังาน ทัง้ทีป่ระจ�าส�านกังานใหญ่ และประจ�าทีส่�านกังาน
สาขาต่างๆโดยจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสมตามช่วงอายุของพนักงาน ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงพนักงานอายุ ต�่ากว่า 35 ปี, และ ช่วงพนักงานอายุ 35 ปีขึ้นไป พนักงาน
สามารถเลอืกตรวจสขุภาพกบัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ณ โรงพยาบาลชัน้น�าต่างๆ ทีไ่ด้มาตรฐานสากล ในจงัหวดัทีต่ัง้
ของส�านกังานทีพ่นกังานปฏบิตังิานอยู ่นอกจากนี ้บรษิทัยงัจดัให้มกีารประกนัสขุภาพกลุม่แบบรายปีเพือ่ให้การ
คุ้มครองดูแลรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานในยามเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาการท�างานให้แก่บริษัท จัดให้มีห้อง
พยาบาลในสถานประกอบการเพื่อพักชั่วคราวกรณีมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย และยังมีการปรับปรุงสวัสดิการให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย อาทิ การจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเพิ่มเติมในช่วงที่มี
ความสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

  หมายเหตุ : *ค�านวณจากจ�านวนการลารวมของพนักงานของแต่ละปี (รวม เข้า-ออก ระหว่างปี)

ลาป่วย (ร้อยละ)*

ลาหยดุจากการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากการท�างาน 
(ร้อยละ)*

อืน่ ๆ (ร้อยละ)*

จ�านวนวันลาป่วยเฉลี่ยต่อพนักงาน (วัน/คน)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
การท�างาน (ราย)

67.34

-

32.66

3.82

-

76.30

-

23.70

4.62

-

77.04

-

23.35

4.57

-

สัดส่วนวันลาหยุดงานเฉลี่ยของพนักงานแบ่งตามประเภท 2563 2562 2561
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Occupational Health and Safety

 Generally, the Company provides annual health check-up program with a variety and 
appropriation for each group of age, dividing into 2 groups in total, namely a group of 
employee under 35 years and above 35 years. By this program, the employees have an option 
to choose their health check-up program with any leading Hospital with international standard 
located within provincial areas where each employee works. The Company also provides an 
additional group health insurance on a yearly basis for any sickness during their work for the 
Company, a nursing room within a business place for any minimal sickness and updates the 
welfares to be proper with current situations, such as, an additional provision of vaccine for 
communicable diseases during a vulnerable outbreak period.

Staff Health and Safety Information

  Remark :  *Calculated from the total number of employees leaves of each year
   (included in-out during the year) 

Sick Leave (%)*

Work related injury and sick leave (%)*

Others (%)*

Number of average sick leave days
(days/person)

Work related accident death (persons)

67.34

-

32.66

3.82

-

76.30

-

23.70

4.62

-

77.04

-

23.35

4.57

-

Proportion of average leave days of staff classified by type 2020 2019 2018
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2563/2020

ชื่อรางวัล/Awards ประเภท/Type กองทุน/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded

•

•

•

•

บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินการ
ยอดเยีย่ม กลุม่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท

Best Company Performance Awards 
– Listed Company with market 
capital not over Baht 3,000 million

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

MFC Asset Management Plc.

SET Awards 2020 
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2562/2019

ชื่อรางวัล/Awards ประเภท/Type กองทุน/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินการ
ยอดเยีย่ม กลุม่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่มีลูค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท

Best Company Performance Awards 
– Listed Company with market 
capital not over Baht 3,000 million

รางวลัยอดเยีย่ม Deal of the year

Deal of the Year

บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภท
กองทนุหุน้

Best Fund House Awards- Domestic 
Equity

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

MFC Asset Management Plc.

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้ง
แรกของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่
อนาคตประเทศไทย (TFFIF)

Initial Public Offering of Thailand 
Future Fund – Infrastructure Fund 
(TFFIF)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF)

Thailand Future Fund – Infrastructure 
Fund (TFFIF)

SET Awards 2019

SET Awards 2019

Morningstar Award 
2019
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2561/2018

ชื่อรางวัล/Awards ประเภท/Type กองทุน/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded

SET Awards 2018 

Achievement Awards 
- Finance Asia 2018 

•

•

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

Outstanding Asset Management 
Company Awards

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

MFC Asset Management Plc.

• •

•

Best Thailand Deal กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานประเทศไทย

Thailand Future Fund
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2560/2017

ชื่อรางวัล/Awards ประเภท/Type กองทุน/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded

SET Awards 2017
•

•

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

Outstanding Asset Management 
Company Awards

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

MFC Asset Management Plc.
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2559/2016

ชื่อรางวัล/Awards ประเภท/Type กองทุน/หน่วยงานที่ได้รับรางวัล
Fund/Unit awarded

รางวัลการเงินการธนาคาร 2016 – 
กองทุนรวมยอดเยี่ยมประจ�าปี 2016

Money & Banking Awards 2016 - Best 
Mutual Fund of the Year 2016 

SET Awards 2016 

•

•

•

•

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

Global Equity Fund

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล 
ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP)

MFC International Develop Markets 
Fund (I-DEVELOP)

•

•

•

•

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น

Outstanding Asset Management 
Company Awards

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน)

MFC Asset Management Plc.






