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กฎขอที่ 1 อยาขาดทุน

M-Exclusive
คุณชัยเดช ปญญาเนรมิตดี

M-Scoop
ลองเร�อสำราญบางปะกง
ชมเมืองแปดร�้ว

เปดศักราชใหมของป 2555 พรอมกับการตั้งตนสิ่งใหมๆ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สิ่งตางๆ ที่ผานมาถือไดวาเปนบทเรียนสำคัญที่พวกเราทุกคนจะไดนำมาเปน
ประสบการณชีวิต และนำมาแกไข ปรับปรุงและพัฒนาใหการทำงานและ
การดำเนินชีวิตในปนี้ชนะอุปสรรคและประสบกับความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นตอไป
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สำหรับในปนี้ ความภาคภูมิใจประการหนึ่งของเอ็มเอฟซี คือการที่เรายังคงรักษา
สถิติการเปนผูนำในการบริหารกองทุน Target Fund ที่ประสบความสำเร็จ
อยางตอเนื่อง ในชวง 3 เดือนแรกของป เอ็มเอฟซีสามารถปดกองทุน Target
Fund ไดถึง 5 กองทุน และเรายังคงยึดมั่นในการบริหารกองทุนตางๆ ภายใต
การจัดการเพื่อผลตอบแทนที่ดีของผูถือหนวยลงทุนทุกทานอยางเต็มที่
นอกจากนี้เอ็มเอฟซียังไดรับรางวัลจาก Morningstar Fund Awards
Thailand 2012 กองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น จาก
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ อินคัม (SMART) ซึ่งเปนการวัดผล
การดำเนินงานดีเดนของกองทุนในป 2011 ที่ผานมา ฉบับนี้เราไดมีบทสัมภาษณ
ของทีมผูจัดการกองทุนดังกลาวมาแนะนำแนวการบริหารกองทุนและมุมมอง
ตางๆ ดานการลงทุนในป 2012 มาฝากทุกทานคะ
เอ็มเอฟซีไดมีการทำ Rebranding ใหม โดยเปดตัวโฆษณาบริษัท 3 เรื่อง
ภายใตสโลแกนใหม คือ “เพื่อนสนิททางการลงทุน” หรือ “Your Investment
Partner” เพื่อสื่อความหมายของเอ็มเอฟซีเปนเหมือนเพื่อนสนิททางการลงทุน
ซึ่งเพื่อนที่ดีจะชวยเพิ่มมูลคาและมุมมองทางการลงทุนที่กวางขึ้นใหกับลูกคา
ของเราได และเอ็มเอฟซีพรอมที่จะผลักดันลูกคาของเราสูความสำเร็จทางการ
ลงทุนดวยมุมมองและประสบการณของผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนมากวา 37 ป
โดยไดมีการเผยแพรในสื่อตางๆ ทั้งเคเบิลทีวี เชน TNN24, Nation Channel,
Money Channel, Springnews รถไฟฟาบีทีเอส ลิฟตในอาคารสำนักงาน
ตางๆ ทั่วกรุงเทพฯ หนังสือพิมพ นิตยสาร รวมทั้งเวบไซตดานการลงทุนตางๆ
ในเดือนมีนาคม 2555 ที่ผานมา
MFC Smart Wealth Magazine ฉบับนี้ยังมีเนื้อหาสาระที่นาสนใจเชนเคย
ดวยบทสัมภาษณพิเศษใน M-Exclusive กับคุณชัยเดช ปญญาเนรมิตดี
กรรมการผูจัดการบริษัท VCT Development จำกัด ผูกาวสูความสำเร็จ
ในธุรกิจดวยการเรียนรูดวยตัวเองอยางอดทนและเชื่อมั่น พรอมกับวางแผน
อนาคตของครอบครัวดวยการจัดสรรการลงทุนอยางชัดเจน เพลิดเพลินไปกับ
M-Scoop ใน “ลองเรือสำราญบางปะกง... ชมเมืองแปดริ้ว” และขอคิด
ดานการลงทุนกับ “กฎขอที่หนึ่ง อยาขาดทุน” ใน M-Wealth แลวพบกันใหม
นะคะ
กองบรรณาธิการ

เรื่องกินเล็กๆ นอยๆ
ที่ไมควรมองขาม
ดูหนังทำเงิน/หนังสือนาอาน
5 ขั้นตอน จัดระเบียบ Facebook
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ลืมนึกถึงสุขภาพ กินตามใจปาก รูหร�อไมวา พฤติกรรม
การกินเหลานี้ จะสงผลตอปญหาสุขภาพระยะยาว หาก
คุณไมอยากใหสุขภาพ รางกายเสื่อมกอนเวลา เรามี
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เอ็มเอฟซีจัดงาน
“ผูจัดการกองทุนพบนักขาว”
เอ็มเอฟซีปรับโฉม Branding
พรอมสโลแกนใหม
เอ็มเอฟซี จัดงานสัมมนา
MFC Finance Forum

(สุทรรศิกา คูรัตน, สุวรรณา ชีวนันทชัย,
วราวรรณ อุไรวรรณชัย)

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน
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Smart Wealth Magazine จัดพิมพขึ้นเพื่อผูถือหนวยและลูกคา ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ของผูเขียนที่ปรากฎบนนิตยสารเลมนี้ ถือเปนความคิดเห็นของผูเขียน
ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไมจำเปนตองเห็นดวย

กินผัก ผลไม เปนหลัก อาหารจำพวก ธัญพืช
ผัก และผลไม
นอกจากจะเปนแหลงของวิตามิน แรธาตุ และคารโบไฮเดรต
เชิงซอนที่มีคุณคาแลวยังเปนกลุมของอาหารที่มีไขมันต่ำมาก
ทำใหอิ่มนานเพราะมีใยอาหารปริมาณสูง
นอกจากนี้ใยอาหารซึ่งมีคุณสมบัติอุมน้ำไดดีจะชวยในการ
ขับถายและดูดซึมสารพิษในลำไส โดยขับออกมาพรอมกับ
อุจจาระจึงชวยปองกันการสะสมของสารพิษ และลดอาการ
ทองผูกริดสีดวงทวารและลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งที่ลำไสใหญได
กินทีละนิด แตบอยๆ
ทำใหกระเพาะไมตองเหนื่อยมากจึงชวยลดโอกาสที่จะเกิด
อาการอาหารไมยอย และทำใหระดับของฮอรโมนที่คอย
ควบคุมน้ำตาลในเลือดไมแกวงขึ้นลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะชวยให
คุณไมรูสึกงวงและไมนึกอยากกินจุบกินจิบนอกจากนี้ การกิน
อาหารทีละมากๆ ยังทำใหกระเพาะของคุณขยายออกอีกดวย
เลือกกินแตไขมันชั้นดี
รางกายยังตองการไขมันเพื่อใชเปนพลังงานสรางความอบอุน
ชวยในการทำงานของสมอง และเปนองคประกอบของฮอรโมน
ตางๆ รวมทั้งชวยในการดูดซึมวิตามินเอ ดี อี เค ไขมันที่ดี
คือ ไขมันที่ไมอิ่มตัว มีมากในน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมัน
ขาวโพด น้ำมันมะกอก น้ำมันดอกคำฝอย และปลา ฯลฯ
สวนไขมันชนิดเลว คือ ไขมันอิ่มตัวจะทำใหระดับคอเลสเตอรอล
ในรางกายเพิ่มขึ้นอาจสะสมอุดตันในเสนเลือด น้ำมันชนิดนี้
มักพบในกะทิ น้ำมันปาลม ไขมันจากสัตว เปนตน

อยาปลอยใหหิวเกินไป การปลอยใหตนเอง
หิวมากๆ อาจนำไปสูโรคราย
เพราะความหิวกระตุนรางกายใหหลั่งฮอรโมนความเครียด
ซึ่งหากเกิดขึ้นเปนประจำจะทำใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ หรือเบาหวานได ลองควบคุมความหิวดวยการแบงมื้อ
อาหารจากวันละ 3 มื้อ เปนมื้อเล็กๆ 5-6 มื้อตอวัน จะชวย
ไดมาก
เลี่ยงเค็ม
อาหารสวนใหญมีเกลือโซเดียมเปนองคประกอบในปริมาณสูง
ไมวาจะเปนซอสปรุงรสน้ำปลา ขนมกรุบกรอบ อาหารหมักดอง
ฯลฯ จึงเปนไปไดวาในแตละวันเรามักจะไดรับโซเดียมเกิน
ความตองการ แมวาโซเดียมจะมีประโยชนชวยควบคุม
ปริมาณน้ำความดันเลือดในรางกาย แตการไดรับโซเดียม
มากเกินไป จะกอใหเกิดโรคความดันโลหิตสูงได
กินน�ำตาลอยางพอดี
อาหารในกลุ  ม คาร โบไฮเดรตซึ ่ ง ได แ ก แป ง และน้ ำ ตาล
เมื่อเขาสูรางกายและผานการยอยจะไดกลูโคสซึ่งก็คือน้ำตาล
ชนิดหนึ่ง กลูโคสเปนสารที่ใหพลังงานกับรางกาย ขณะเดียวกัน
หากมีมากเกินไปจะเปลี่ยนเปนไขมันสะสม จึงไมเปนผลดีตอ
สุขภาพ นอกจากนี้การมีน้ำตาลอยูในรางกายปริมาณสูง จะทำ
ใหการสรางอินซูลินที่ชวยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเสีย
สมดุลไป เปนสาเหตุทำใหโรคเบาหวานไดงาย
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เลิกกินไปดูไป
การกินอาหารไปดูหนังไปทำใหเรากินอาหารมากขึ้นโดยไม
รูตัวแมวาจะกินอิ่มมาแลว หรือรสชาติของอาหารไมไดเรื่อง
เลยก็ตาม นอกจากนี้ไฟสลัวๆ ทำใหผูที่กินอาหารเพลิดเพลิน
เจริญอาหารมากกวาปกติอีกดวย
ไมร�บดื่มน�ำ
การดื่มน้ำปริมาณมากๆ อยางรวดเร็ว อาจกอใหเกิดสภาวะน้ำ
เปนพิษเนื่องจากเลือดเจือจาง รางกายจึงขับโพแทสเซียม
ออกจากเซลล เพื่อปรับสมดุลระหวางน้ำในเซลลและนอกเซลล
ผลที่ตามมาคือเปนตะคริว กลามเนื้อเกร็ง หากเกิดเกร็ง
ที่สมอง หัวใจ หรือปอด จะทำใหหายใจลมเหลวและเสียชีวิต
ได แตไมตองกังวลจนเกินไปเพราะหากดื่มน้ำทีละเล็กทีละ
นอยแมดื่มมากกวาปกติก็ไมเปนอันตราย เพราะไตจะขับ
ออกมาเปนปสสาวะ
งดชา กาแฟบาง
เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนไมเหมาะกับผูที่มีอาการปวดหลัง เพราะ
กาเฟอีนลดการหลั่งสารเอ็นดอรฟนซึ่งเปนสารธรรมชาติที่
รางกายผลิตขึ้น ซึ่งเอ็นดอรฟนมีฤทธิ์ลดอาการปวดตามอวัยวะ
ผลไม 1 ช�้น หลังอาหาร
กินแอปเปลหนึ่งชิ้นหลังอาหาร ชวยเพิ่มปริมาณน้ำลาย ซึ่งเปน
สวนสำคัญในการลดแบคทีเรียในชองปากและชวยใหเหงือก
แข็งแรง การกินสับปะรดและมะละกอกอนอาหาร ประมาณ
2-3 ชิ้น ดีตอกระเพาะอาหาร เพราะมีเอนไซมซึ่งชวยยอย
จึงเทากับชวยใหกระเพาะยอยอาหารมื้อหลักที่ตามลงมาได
งายขึ้น

กินอาหารอายุสั้น ทำใหเราอายุยืน
(ผัก ผลไมสด)
เพราะอาหารไมไดผานกระบวนการแปรรูป ซึ่งรางกายสามารถ
นำไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว ไมมีสารพิษตกคางและการกิน
อาหารอายุยืน ทำใหเราอายุสั้น (อาหารแปรรูปทุกชนิดอาหาร
หมักดองตางๆ) อาหารเหลานี้ตองผานกระบวนการแปรรูป
ในหลากหลายรูปแบบหรือใสสารกันบูดเพื่อยืดอายุอาหารให
ยาวนานขึ้นแตเมื่อกินเขาไปแลวจะสะสม และตกคางเปน
สารพิษสะสมอันตรายตอรางกาย
กินชาๆ ไมตองร�บ
การเรงกินอาหารทำใหเอนไซมสำหรับยอยอาหารในน้ำลาย
และในกระเพาะไมมีเวลาทำงานอยางเต็มที่อาจจะทำใหกลาม
เนื้อในระบบทางเดินอาหารหยุดทำงาน และระบบยอยอาหาร
ทำงานไมเต็มที่
กินเนื้อสัตวใหยอยงาย
จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ระบุวา ถามื้อนั้นกินเนื้อสัตวในปริมาณมาก ไมควรกินผลไม
อีก เพราะกวาเนื้อจะยอยหมด ตองใชเวลานาน ทำใหผลไม
ที่ยอยเสร็จแลวถูกกักอยูในกระเพาะ จนเกิดกรดในกระเพาะ
ตามมาภายหลัง
กินมื้อเชาบำรุงสมอง
มื้อเชาเปนอาหารมื้อแรกที่มีความสำคัญมากที่สุดของทุกๆ วัน
เพราะรางกายไมมีสารอาหารมานานหลายชั่วโมง การไม
รับประทานอาหารเขาบอยครั้ง อาจจะสงผลใหรางกายเขาสู
สภาวะขาดอาหารและลดอั ต ราการเผาผลาญแคลอรี ล ง
เราจึงควรเติมพลังยามเชาดวยอาหารที่มีคุณคา เพื่อชวยรักษา
สมดุลคงระดับน้ำตาลในเลือดใหคงที่ และกระตุนอารมณให
สดชื่นแจมใสตลอดทั้งวัน
ลดการดื่มน�ำผลไมเขมขน
หากไมอยากมีกรดในกระเพาะมากเกินไปควรลดปริมาณการ
ดื่มน้ำผลไมเขมขนอยางเชน มะนาว สม สมโอ เกรฟฟรุต
หรือน้ำมะเขือเทศสดปน หรือทำใหเจือจางดวยการผสมน้ำ
เขาไป
เมื่อใหความสำคัญกับเร�่องกินแลว ก็ไมควรละเลยการ
ดูแลสุขภาพในดานอื่นๆ ดวย ไมวาจะเปนการพักผอน
อยางเพียงพอ การออกกำลังกายที่เหมาะสมสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงหร�อปลอยวางจากความเคร�ยด เทานี้คุณก็
จะพร อ มรั บ ทุ ก สถานการณ ใ นทุ ก วั น ได อ ย า งมี
ประสิทธ�ภาพ

ที่มาของขอมูล : http://www.magazinedee.com/main/mag

issuelist.php?id=151
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ดูหนังทำเง�น

หนังสือนาอาน

ช�่อภาษาไทย : สโนว ไวท
แอนด เดอะ ฮันทแมน
วันเขาฉาย : 2012-05-31
ผูกำกับ : Rupert Sanders
นักแสดง : Kristen Stewart,
Chris Hemsworth, Charlize
Theron, Toby Jones.
นางเอกสาวสุดฮอต คริสเตน สจวต (จาก ทไวไลท) นำแสดง
ในนิยายดัดแปลงที่ทั่วโลกรูจักดีมาเปนเรื่องราวที่สนุกสนานเขมขน
ขึ้น สโนไวท สาวนอยที่กระจกวิเศษบอกวาเธอสวยกวาราชินี
แหงความชั่วราย (แสดงโดย ชารลิซ เธอรอน ดารายอดฝมือ
ระดับออสการ) ดังนั้นการตามลาทำลายลางเจาหญิงสโนไวท
จึงเกิดขึ้นหลังจากโดนยึดเมืองไป สโนไวทก็ไดพบกับนายพรานปา
(แสดงโดย คริส เฮมสเวิรธ จาก ธอร เทพเจาสายฟา) ที่ไดรับ
คำสั่งใหมาฆาเธอ แตเขากลับมาฝกใหเธอตอสูเพื่อทวงบัลลังก
กลับคืน สวนเจาชายหนุมรูปงามผูตกหลุมรักในความงาม
และความเกงกาจของสโนไวทในเวอรชั่นนี้ แสดงโดย แซม
คลาฟน (จาก ไพเรทออฟดิคาริบเบียน: ออน สเตรนเจอร ไทด)
บทที่สุดสรางสรรคของภาพยนตรที่ไดรับแรงบันดาลใจจากนิยาย
ดังเรื่องนี้ เปนฝมือของ โจ รอธ (ผูอำนวยการสราง อลิซ อิน
วันเดอรแลนด) กำกับโดย รูเพิรต แซนเดอรส ผูกำกับรุนใหม
ที่ผานงานกำกับโฆษณาและงานกำกับศิลปที่ควารางวัลมากมาย

กาวไปใหถึงรักแท

ช�่อภาษาไทย : มาดากัสการ 3
แอนด เดอะ ฮันทแมน
วันเขาฉาย : 2012-06-07
ผูกำกับ : Eric Darnell
นักแสดง : Ben Stiller, Chris
Rock, David Schwimmer, Jada
Pinkett Smith.
เจาสิงโต อเล็กซ (เบน สติลเลอร) อเล็กซกับเพื่อนซี้ เจามาลาย
มารตี้ (คริส ร็อก) เจายีราฟ เมลแมน (เดวิด ชวิมเมอร) และนาง
ฮิปโป กลอเรีย (จาดา พิงคเกท สมิธ) ใชชีวิตอยูในกรงขังอันสุข
สำราญ แมจะไมตั้งใจจะจากไปเพียงลำพัง แตมารตี้ปลอยใหความ
อยากรูอยากเห็นเขาครอบงำ ดวยความชวยเหลือจากเจาเพนกวิน
ยักษ ทำใหมารตี้สามารถหลบหนีออกมาทองโลกที่เขาคิดถึง
เชาวันตอมา อเล็กซ เมลแมน และกลอเรียแทบช็อก เมื่อรูวา
เพื่อนซี้ของพวกเขาหายไป พวกเขาแหกกรงออกตามหามารตี้
เมลแมน กลอเรียตามรอยมารตี้ไปจนถึงแกรนด เซ็นทรัลสเตชั่น
พวกเขาถูกยิงดวยลูกดอก ถูกจับเขากรง และถูกสงลงเรือ
มุงหนาไปยังอัฟริกาโดยมนุษยผูใจดี เมื่อพวกเพนกวินเจา
อุบายกอวินาศกรรมบนเรือ แกงสัตวเพื่อนซี้พบตัวเองไปติดอยู
ริมหาดบนเกาะมาดากัสการ บัดนี้แกงสัตวเพื่อนซี้ชาวนิวยอรก
เกอร เหลานี้ตองคิดหาทางเอาตัวรอดกลางปา และคนพบ
ความหมาย ที่แทจริงของคำวา "นี่แหละ...ปา"

สำนักพิมพ : ปราณ, สนพ.

ความรักบางก็วาเปนสิ่งสวยงาม แตทำไมบางคนกลับยังเสียน้ำตาระทมทุกขเพราะสิ่งนี้ ไมมีใครบนโลกนี้ที่
เกิดขึ้นมาโดยปราศจากความรัก และความรักของคนหลายคนก็มีนิยามที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนรักคือ
ความเขาใจ รักคือการให รักคือการอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุข ไปจนนิยามรักที่เจ็บปวด รักคือความ
ทุกขนั้นเอง หนังสือดีมีคุณภาพ เขียนโดยนักเขียนที่มีชื่อเสียงกลาวถึงมุมมองความรัก อันยิ่งใหญของทาน
ว.วชิรเมธี

ไอแปก…คนไทย…ที่อายุนอยที่สุด…และเกงที่สุดในโลก… สำนักพิมพ : สำนักกุโสดอ, บจก.
ไอแปก คือเด็กบานนอกคนหนึ่งที่พอแมสอนวา ตองมีเงิน 10 ลานใหไดตั้งแตยังเด็ก เขาจึงตระเวนหาวิธีการ
ไปทั่วโลก แลวนำมาสรุปสรางเปน Model ความคิดในการสรางชีวิต Model นี้ทำใหเขาประสบความสำเร็จ
ยิ่งใหญ กลายเปนนักธุรกิจที่มียอดธุรกิจหลายรอยลานตั้งแตอายุ 20 กวาๆ และเปนนักธุรกิจรุนใหมที่อายุนอย
ที่สุด และเกงที่สุดในโลก! เขาอยูในธุรกิจไหน? ใชชีวิตอยางไร? และมี Model ความคิดอะไรที่ทำใหเขาประสบ
ความสำเร็จไดเชนนี้? หลากหลายเรื่องราวของ ไอแปก ในหนังสือเลมนี้ จะเปนลายแทงในการดำเนินชีวิต
และสรางแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญใหกับคุณ!
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5 facebook

ขั้นตอน

จัดระเบียบ

ที่ทำให Facebook ของคุณ
วันนี้จะมาลองจัดระเบียบบน
facebook ใหม
เหมือนจัดบานใหเร�ยบรอยข�้น
ดูทันสมัยกวาเดิม และที่สำคัญ
ปลอดภัยข�้นดวย เพราะ facebook
ของคุณก็ไมตางจากหองสวนตัว
หร�อบานสวนตัวของคุณ
หากไมไดจัดเลย ก็จะดูรกดูไมดีแนๆ
…มาดูกันวาเวลาจัด facebook
ของเราใหดูใหมนี้ตองทำอะไรบาง?

1

2

ดูเหมือนใหม!
ตั้งคาความเปนสวนตัวของคุณ
เรื่องที่โพสตของคุณอาจเปนเรื่องที่เฉพาะ
หมูเพื่อนบางกลุมไมใชทุกคน หรือเรื่อง
บางเรื่องของคุณก็เปนขอมูลสวนตัว และ
ในกลุมเพื่อนๆ ของคุณอาจมีผูไมหวังดีแฝง
อยูดวย ทางที่ดีควรจัดระเบียบคาความ
เปนสวนตัวดีกวา เชน
• การตั้งคา tagging รูปกับเพื่อนๆ
• การโพสใหเห็นเฉพาะเพื่อนบางกลุม
• การลบแอพพลิเคชั่นบน facebook
ที่ไมคอยไดใช
• การเปลี่ยนสถานะขอมูลสวนตัวของเรา
อาทิ วันเกิด, ตำแหนงงาน, สถานะ
สัมพันธ (โสด, แตงงาน, กำลังคบ)

5

ยกเลิกการเปนเพื่อนกับคนแปลกหนา (unfriend),
เลิกถูกใจบางเพจ (Unlike), ยกเลิกติดตามบางคน (Unsubscribe)
หากเราไมรูจักกันจริง หรือเพื่อนเราชอบสงโฆษณาหรือแสดงความเห็นแบบเกรียนๆ ใหเรารูสึก
รำคาญใจ สรางความเปนตัวตนของเราเสียหาย และทำใหเราอับอายตอเพื่อนๆ ที่ดูโปรไฟลของเรา
หรือขอมูลใน facebook page บางเพจ ไมคอยติดตามนักหรือไมนาสนใจก็ unlike ก็ได

3
4

ปดการแจงเตือน facebook ผานทางอีเมลล
เพื่อไมใหสถานะใหมของ facebook ที่มีการเตือนตลอดเวลา
มารบกวนตูจดหมาย e-mail ของเรา

จัดระเบียบเพื่อนของคุณลงใน List
จะทำใหคุณติดตามเพื่อนๆไดงายขึ้น ตลอดจนถึงการนัดประชุม
งานกับเพื่อนๆ หรือชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวแบบเฉพาะกลุมก็จะ
สะดวกมากขึ้นดวย

อัพเดตขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของคุณ
ควรอัพเดทประวัติใหรูจักตัวตนของคุณวามีความสามารถมากนอยแคไหน เพราะตอนนี้หากคุณ
สมัครงานใหม เจานายหรือนายจางจะเริ่มดูพิจารณาประวัติสวนตัวผานทาง facebook กันแลว
รวมถึงติดตามสถานะคุณบน facebook ดวย หาก facebook คุณดูดีทั้งการโพสต และประวัติ
สวนตัวนี้ โอกาสไดงานก็ไดสูงมากเลยทีเดียว

และนี่คือ 5 ขั้นตอน ในการจัดระเบียบ facebook ของคุณใหดูดีข�้นเหมือนใหมข�้น หากทำได ก็จะทำให
facebook คุณดูทันสมัย ปลอดภัย และดูดีตอผูชมที่กำลังเขาชม Profile ของคุณดวย
ขอมูลจาก คุณ Sharon Vaknin บรรณาธิการ cnet
ที่มา : http://www.it24hrs.com/2012/5-step-refresh-your-facebook/
6
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รหัส

แตมที่ใช

B1

450

Massage

อายุบัตร

ของรางวัล
Health Land (Thai Massage) 2 ชั�วโมง

1 ป

Food & Beverage

เปลี่ยนหนวยลงทุน
ใหเปน ความสุข

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F10
F12
F13
F14
F15
F16

50
100
100
200
100
500
200
500
250
500
100
500
100

F17

200

Swensens บัตรกำนัลมูลคา 50 บาท
Swensens บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
The Pizza Company บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
The Pizza Company บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
S & P บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
S & P บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Sizzler บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
ZEN บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
OISHI GROUP บัตรกำนัลมูลคา 250 บาท
OISHI GROUP บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Starbucks บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
Starbucks บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Cofee World บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
(ใชไดกับราน Cream&Fudge, New York Deli และ Pizza Corner)
Au Bon Pain บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
3 เดือน
3 เดือน
1 ป
1 ป
6 เดือน
6 เดือน
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
2 ป
1 ป

IT Product
I6
I7
I8
I9
I10
I11

16,500
19,500
22,500
20,500
23,500
26,500

The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad

16
32
64
16
32
64

GB Wifi
GB Wifi
GB Wifi
GB Wifi/4G
GB Wifi/4G
GB Wifi/4G

Shopping

งายๆ เพ�ยงใชคะแนนจากทั้ง 3 กองทุน
แลกเปนของรางวัล
ตั้งแต 1 มี.ค. 55 - 30 ธ.ค. 56

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

100
500
100
500
1,000
200
300
500
200
500
100
500
500
1,000

Tops Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
Tops Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Paragon/Emporium/The Mall บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
Paragon/Emporium/The Mall บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Paragon/Emporium/The Mall บัตรกำนัลมูลคา 1,000 บาท
Central Gift voucher บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
Central Gift voucher บัตรกำนัลมูลคา 300 บาท
Central Gift voucher บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
BIG C SUPERCENTER บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
BIG C SUPERCENTER บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
TESCO LOTUS บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
TESCO LOTUS บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
FOODLAND Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
FOODLAND Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 1,000 บาท

Mutual Funds
M1

100

หนวยลงทุน MMM มูลคา 100 บาท

1 ป
1 ป
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
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กลยุทธขอที่ 2 ลดความเสี่ยง

สำหรับกลยุทธในขอนี้ นักลงทุนจะตองลืมความ
เชื่อที่วายิ่งเสี่ยงมากยิ่งจะทำใหมีโอกาสไดรับผลตอบ
แทนที่สูง เพราะการลงทุนไมใชการพนัน หัวใจของการ
ลงทุนนั้นจริงๆ แลวอยูที่การประเมินมูลคาของสิ่งที่
ตนเองตองการจะลงทุน นักลงทุนแตละทานอาจมีวิธี
การประเมินมูลคาสินทรัพยที่แตกตางกันออกไป แตสิ่งที่
สำคัญที่สุดคือการศึกษา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
และประสบการณในวิธีการนั้นๆ อยางถองแท เพราะ
การลงทุนในสิ่งที่เราไมรูจักถือวาเปนความเสี่ยงที่นากลัว
ที่สุด เมื่อนักลงทุนสามารถประเมินมูลคาสินทรัพยที่
ตนเองสนใจไดแลว วิธีการที่จะลดความเสี่ยงจากการ

กลยุทธขอที่ 3 ตื่นตัว

กลยุทธในขอนี้อาจจะมีความสำคัญนอยกับ
นักลงทุนที่สามารถปฏิบัติตามกลยุทธในขอที่ 1 และ
2 ไดอยางเครงครัด แตจะจำเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะ
กับคนที่ทำอาชีพ trader ที่โดยมากจะตองอยูกับ
ความเสี่ยงอยางหลีกเลี่ยงไมได เมื่อเราอยูทามกลาง
ความเสี่ยง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะตองติดตามขอมูล
ขาวสารอยูเสมอ และจะตองเตรียมแผนการรองรับ
เมื่อสถานการณตางๆ ไมเปนไปตามที่คาด การตัดผล
ขาดทุน (Cut loss) ถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ
เพื่อควบคุมใหผลขาดทุนนั้นอยูในขอบเขตที่จำกัด
จนกวาเราจะพบโอกาสในการลงทุนครั้งใหม นอกจากนี้

ไมวาจะเปนเรื่องของการลงทุน หรือการใชชีวิต
ทามกลางภาวะวิกฤต การระมัดระวังไมใหเกิดความ
สูญเสียถือเปนสิ่งสำคัญ ผูเขียนหวังวาบทความนี้จะ
เปนประโยชนตอนักลงทุนที่ตองการสรางความมั่งคั่ง
และมี ส  ว นช ว ยให น ั ก ลงทุ น ประสบความสำเร็ จ ใน
การลงทุน
ความคิดเห็นและขอความตางๆ ในบทความนี้
เปนทัศนะของผูเขียนเทานั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไมจำเปน
ตองเห็นดวย
เพื่อนสนิททางการลงทุน
นทสี่ งู

กลยุทธในขอนี้ฟงดูงาย แตจริงๆ แลวอาจจะ
เปนสิ่งที่ทำไดยากที่สุดสำหรับนักลงทุน ไมเวนแมแต
นักลงทุนมืออาชีพอยางผูจัดการกองทุน การไมลงทุน
ไมไดหมายถึงการไมยุงเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุน แต
หมายถึงเมื่อใดก็ตาม โอกาสแหงการลงทุนยังไมเกิดขึ้น
จงอยาลงทุน นักลงทุนหลายๆ ทานโดยเฉพาะคนที่ลง
ทุนในหุนมักจะมีนิสัยที่คลายกันหนึ่งอยางคือ จะตอง
ถือหุนอยูตลอดเวลา แมแตในชวงตลาดขาลง นักลงทุน
เหลานี้อาจจะเลือกถือหุนกลุม Defensive ที่มีความ
ผันผวนนอยแทนหุนที่ตนเคยถืออยู แตแทที่จริงแลว
การกระทำดังกลาวเพียงแคชวยลดความรุนแรงของ
ผลขาดทุนในอนาคตเทานั้น ไมไดหยุดผลขาดทุน
จะเปนการดีกวาหรือไม ถานักลงทุนทิ้งเงินไวในพันธบัตร
ระยะสั้นที่ใหผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง เพื่อ
รอจังหวะที่เหมาะสมในการกลับเขาไปลงทุนอีกครั้ง

การมีสติรูตัวอยูเสมอถือเปนสิ่งที่สำคัญ เพราะความเสี่ยง
และความสูญเสียนั้นเปนของคูกัน เมื่อเราเลือกที่จะ
เสี่ยงแลว เราจำเปนที่จะตองยอมรับความสูญเสียที่อาจ
จะเกิดขึ้น และเมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นแลวจงอยาให
อารมณ ความรูสึกเสียใจเขามามีบทบาทในการตัดสินใจ
ลงทุน เพราะมันอาจจะทำใหนักลงทุนขายสินทรัพยนั้น
ไปในชวงที่แยที่สุด และไมกลาที่จะตัดสินใจลงทุน
ครั้งใหมแมจะมีโอกาสที่ดีอยูตรงหนา ดังนั้นแลวทาง
ที่ดีที่สุดคือการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม และปฏิบัติตามกลยุทธในขอ 1 และ
2 อยางมีสติ

ผล
ตอ
บแ ท

เมื่อนักลงทุนตระหนักถึงความสำคัญของการ
สรางความมั่งคั่งดวยการไมขาดทุนมากกวาการแสวง
หาผลกำไรแลว คำถามตอมาจึงอยูที่วาทำอยางไรการ
ลงทุนจึงจะไมขาดทุน หัวใจของคำตอบอยูที่การบริหาร
ความเสี่ยง หนังสือ The Winning Investment Habits
of Warren Buffett and George Soros เขียนโดย
Mark Tier ไดกลาวถึงกลยุทธในการหลีกเลี่ยงความ

กลยุทธขอที่ 1 อยาลงทุน

ลงทุนไดดีที่สุดจึงอยูที่การเลือกซื้อสินทรัพยที่ราคาต่ำ
กวามูลคาที่ประเมินมากๆ เพราะนั่นจะทำโอกาสที่จะ
ขาดทุนจากการลงทุนครั้งนั้นๆ ต่ำ ในขณะที่มีโอกาสสูง
ที ่ จ ะได ร ั บ ผลกำไรจำนวนมหาศาลจากการลงทุ น
วอนเรน บัฟเฟทท เรียกสิ่งนี้วา “Margin of Safety”
นักลงทุนที่อยากจะประสบความสำเร็จจึงควรมองหา
การลงทุนที่มีทั้งโอกาสและขนาดของผลกำไรมากกวา
ผลขาดทุนและอยาลืมวาเมื่อใดก็ตามที่เราไมสามารถ
เลือกสินทรัพยที่นาลงทุนได จงทำตามกลยุทธในขอที่ 1
คือ อยาลงทุน

ดร
บั

ประการที่สอง นักลงทุนทั่วไปมักจะคำนึงวาผล
กระทบจากการขาดทุนเปนเพียงแคมูลคาของเม็ดเงิน
ในปจจุบัน แตนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะตระหนัก
ถึ ง ความเสี ย หายต อ ผลตอบแทนในอนาคตที ่ เขา
สามารถสรางไดหากไมสามารถรักษาเงินลงทุน ณ
ปจจุบันเอาไว วอเรน บัพเฟทท กลาวถึง การตัด
สินใจเลวรายที่สุดในชีวิตของเขานั้นวาอาจจะเกิดขึ้น
เมื่อตอนที่เขาอายุ 21 ป ในตอนนั้นเขาไดเสียสูญเงิน
ประมาณ 20% ของความมั่งคั่งทั้งหมดที่เขามีไปกับ
service station แมจะเปนเงินจำนวนไมมาก แตถา
เขาไมตองสูญเสียไปเงินจำนวนดังกลาวจะมีมูลคาถึง
800 ลานดอลลารสหรัฐในปจจุบัน

เสี่ยงของ จอรจ โซรอส ไดอยางนาสนใจ ซึ่งกลยุทธ
ดังกลาวมีอยูดวยกัน 4 ขอ ทั้งนี้ผูเขียนจะขอเรียบเรียง
โดยสรุปออกมาเปน 3 ขอ

โอก
าสไ

ขาดทุนเสียมากกวาการหาผลกำไรจากการแบกรับ
ความเสี่ยง เนื่องจากรอยละของผลขาดทุนที่เกิดขึ้นกับ
เงินลงทุนนั้นจะตองการผลตอบแทนจากการลงทุนใน
อนาคตในอัตราที่มากกวาเพียงเพื่อที่จะกลับมาเทาทุน
เชน หากนักลงทุนขาดทุนรอยละ 50 ของเงินทุน
นักลงทุนคนนั้นจะตองสรางผลกำไรใหไดถึงรอยละ 100
และหากผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพยอยูที่
รอยละ 14 ตอป นักลงทุนคนนั้นจะตองใชเวลา 6 ถึง
7 ป เพียงเพื่อที่จะทำใหเงินลงทุนนั้นกลับมาเทาเดิม
นักลงทุนบางทานจึงอาจแกปญหาดวยการเพิ่มเงิน
ลงทุนทดแทนสวนที่เสียไป แตหากนักลงทุนทานนั้นไม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการลงทุนแลว ในทายที่สุดผลลัพธ
ที่ออกมาก็จะไมแตกตางไปจากเดิม
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“ ในป 2555 เดือนกุมภาพันธซ�่งเปนเดือนแหงความรัก จ�งเปนโอกาสอันดีที่เอ็มเอฟซ�

จะสรางความรูสึกดีดีกับน�ำอีกครั้งกับกิจกรรมพิเศษ “ลองเร�อสำราญบางปะกง
…ชมเมืองแปดร�้ว” ซ�่งครั้งนี้ เอ็มเอฟซ�ไดพาผูถือหนวยลงทุนไปทำบุญ ไหวพระและ
ทองเที่ยวในบรรยากาศไทยๆ กับตลาดโบราณในเมืองที่อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
เพียงระยะเวลาการเดินทางไมถึง 2 ชั่วโมง ซ�่งการเดินทางครั้งนี้ เราไดว�ทยากรที่รอบรู
เร�่องกรุงเทพมหานครและจังหวัดฉะเช�งเทราเปนอยางดีมารวมบรรยายเร�่องราวตางๆ
ตลอดการเดินทางคือ คุณณพัดยศ เอมะสิทธ�์ หร�อคุณหนึ่ง รองแชมปรายการแฟน
พันธุแท กรุงเทพมหานคร ปจจ�บันเปนพิธ�กรรวมในรายการพินิจนคร ทางสถานี
โทรทัศนไทยพีบีเอส ”

ลองเร�อสำราญบางปะกง…
น
โดย สุทรรศิกา คูรัต

ชมเมืองแปดริ�ว

ทำไมจ�งมีช�่อวาเมืองแปดร�้ว
มีหลายทานสงสัยวาทำไมจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีชื่อเรียก
วาเมืองแปดริ้ว
จังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันวา "แปดริ้ว" เคยเปน
เมืองหนึ่งที่อยูในอำนาจการปกครองของขอมมากอนใน
สมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) เมืองฉะเชิงเทรา
ตั้งอยูสองฝงแมน้ำบางปะกง เปนไปไดวาชาวเมืองสมัย
โบราณอาจจะเรียกชื่อแมน้ำบางปะกงวา คลองลึกหรือ
คลองใหญ ตามลักษณะที่มองเห็น แตดวยอิทธิพลเขมร
จึงไดเรียกชื่อแมน้ำ เปนภาษาเขมรวา "สตึงเตรง หรือ
ฉทรึงเทรา" ซึ่งแปลวา คลองลึก นั่นเอง ครั้นเรียกกันไป
นานๆ เสียงเลยเพี้ยนกลายเปน "ฉะเชิงเทรา" แตก็มี
ความเห็นอื่นที่แตกตางออกไปวาชื่อ "ฉะเชิงเทรา" นาจะ
เพี้ยนมาจาก "แสงเชรา" หรือ "แซงเซา" หรือ "แสงเซา"
อันเปนชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จไปตี
ไดตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกลาวไว
มากกวา
สวนความเปนมาของชื่อ "แปดริ้ว" ก็มีเลาขานกันมา
หลายกระแส บางก็วาที่ไดชื่อวาเมืองแปดริ้ว ก็เพราะ
ขนาดอันใหญโตของปลาชอนที่ชุกชุมเมื่อนำมาแลจะ
ตองแลถึงแปดริ้ว หรือไมก็วามาจากนิทานพื้นบานเรื่อง
"พระรถเมรี" เลาวายักษฆานางสิบสองแลวชำแหละศพ
ออกเปนชิ้นๆ รวมแปดริ้ว ทิ้งลอยไปตามลำน้ำทาลาด
■
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สำหรับขอสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏ
ครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือ
เมืองจัตวา ในแผนดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(พ.ศ. 1991-2031) แตสำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร
ปรากฏชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใชเมือง
ฉะเชิงเทราเปนที่รวบรวมไพรพล เมื่อ พ.ศ. 2136 ดวย
ชัยภูมิของเมืองที่เหมาะแกการทำสงครามกองโจร ทำให
ฉะเชิงเทราเปนเมืองหนาดานที่ใชปองกันศัตรู ปกปอง
เมืองหลวง จวบจนสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ป พ.ศ. 2475 และในป พ.ศ. 2476 มีการกระจายอำนาจ
จากสวนกลางสูสวนภูมิภาค คำวาเมืองเปลี่ยนเปนจังหวัด
มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูครองเมือง หลังจากนั้นในป
พ.ศ. 2495 ซึ่งเปนปที่มีการตั้งภาคครั้งสุดทายของไทย
ฉะเชิ ง เทราได ร ั บ เลื อ กเป น สถานที ่ ภ าคมี เขตความ
รับผิดชอบ 8 จังหวัด ซึ่งนับเปนบทบาทที่สำคัญทาง
ประวั ต ิ ศ าสตร ก ารปกครองของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
คำขวัญประจำจังหวัด คือ แมน้ำบางปะกงแหลงชีวิต
พระศักดิ์สิทธิ์ หลวงพอโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ
ภาษาไทย อางไนปาสมบูรณ
หลวงพอโสธร พระพุทธรูปคูเมือง
คณะของเรามุงสูจุดหมายแรกของการเดินทางเพื่อความ
เปนสิริมงคล คือ กราบขอพรหลวงพอโสธร พระพุทธรูป
■

คูเมืองแปดริ้ว การไหวหลวงพอโสธรปจจุบันนี้ จะให
นำดอกไมธูปเทียนไปไหวดานนอกพระอุโบสถใหม (บริเวณ
ที่เคยไหวแตเดิม) โดยองคพระจะมาประดิษฐานอยูที่พระ
อุโบสถหลังใหม ซึ่งใหเขาไปกราบขอพรทานไดโดยไมตอง
จุดธูปเทียนอีก
วัดโสธรวรารามวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิด
วรวิหาร เดิมมีชื่อวา วัดหงส เนื่องจากมีเสาหงสอยูในวัด
เสาหงสมีลักษณะเปนเสาสูง ปลายเสาเปนรูปหงสตั้งอยู
เลากันวาสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดเปน

ที่ประดิษฐานหลวงพอพุทธโสธร พระพุทธรูปคูบานคู
เมืองของฉะเชิงเทรา เปนพระพุทธรูปปูนปนปางสมาธิ
ตามประวัติเลาวาเดิมเปนพระพุทธธูปหลอดวยสัมฤทธิ์
ปางสมาธิ หนาตักกวางศอกเศษ รูปทรงสวยงามเปน
พระพุทธรูปปาฏิหาริยลอยทวนน้ำมา และมีผูอัญเชิญ
ขึ้นมาประดิษฐานที่วัดแหงนี้ สันนิษฐานวาตั้งแตประมาณ
ป พ.ศ. 2313 สมัยตนกรุงธนบุรีภายหลังพระสงฆ ภายใน
วัดเห็นความงดงามนี้จะเปนอันตรายตอองคพระเอง จึง
ไดชวยกันนำปูนมาพอกเสริมปนหุมองคเดิมไว พระพุทธ

โสธรที่เห็นในปจจุบัน จึงเปนพระพุทธรูปปูนปนลงรัก
ปดทอง พระพักตรแบบศิลปะลานนา พระเกตุมาลาแบบ
ปลี ความกวางของพระเพลา 3 ศอก 5 นิ้ว หรือ 1 เมตร
65 เซนติเมตร สูง 1 เมตร 98 เซนติเมตร โดยฝมือชาง
ลานชาง
เหตุที่วัดนี้ไดชื่อวาโสธร มีผูเฒาเลาสืบกันมาวาหงส ซึ่ง
อยูบนยอดเสาใหญถูกลมพายุพัดลงมา ครั้นหงสตกลง
มาแลวก็เหลือแตเสาใหญจึงมีบุคคลเอาธงขึ้นแขวน
แทน เลยเรียกชื่อวัดนี้วา "วัดเสาธง" ตอมาเกิดลมพายุ
กลาพัดเสาธงหักโคนลงมาเปนสองทอน ประชาชนที่ถือ
เอาเครื่องหมายเสาธงหักเปนทอนนั้น ตั้งชื่อวา "วัดเสา
ทอน" ครั้นตอมาคอยๆ เพี้ยนแลวหวนเขาเลยเรียก
กันวา "วัดโสธร" จนกระทั่งปจจุบันนี้ นามวัดโสธรนี้
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสได
เคยทรงรับสั่งวา "เปนนามที่ไพเราะและแปลก ทั้งแปลได
ความดีมาก"
เดิมวัดโสธรฯ เปนวัดราษฎร สรางขึ้นตอนปลายของ
กรุงศรีอยุธยา "วัดโสธร" ซึ่งมีความหมายวา "บริสุทธิ์"
และ "ศักดิ์สิทธิ์" นั้น เรียกตามพระนามของพระพุทธโสธร
หรือหลวงพอโสธรซึ่งไดมาประดิษฐานในวัดนี้
พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานยกขึ้นเปนพระอารามหลวง
ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามวา "วัดโสธรวรารามวรวิหาร"
พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดแหงนี้ทรงมีพระราชปรารภเรื่องความ
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คับแคบของพระอุโบสถเดิม ทรงพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคประธานการสราง และทรงเปน
ผูกำกับดูแลงานสรางพระอุโบสถหลังใหม ลักษณะพระ
อุโบสถหลังใหมเปนแบบรัตนโกสินทรประยุกต โดย
พระองคทานไดทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ เมื่อ พ.ศ.
2531 และทรงประกอบพิธียกยอดฉัตรทองคำน้ำหนัก
77 กิโลกรัม เมื่อ พ.ศ. 2539
การกอสรางพระอุโบสถหลังใหมสรางขึ้นครอบพระอุโบสถ
หลังเดิม โดยใชเทคนิควิศวกรรมสมัยใหม เนื่องจาก
ตำแหนงที่ประดิษฐานขององคพระนั้น เปนตำแหนงที่มี
ความเชื่อวาทำใหเมืองฉะเชิงเทราเจริญรุงเรือง จึงมีขอ
จำกัดในการกอสรางวา การกอสรางนี้จะตองไมมีการ
เคลื่อนองคพระพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง 18 องค
โดยทุ น ทรั พ ย ท ี ่ ใช ใ นการก อ สร า งอุ โ บสถหลั ง ใหม น ี ้
เปนเงินบริจาคจากประชาชนทั้งหมด ในสวนของศิลปะ
ภายในพระอุโบสถ ประกอบดวยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
โดยรอบ ภาพของจักรวาลบนเพดานเปนภาพเขียนประดับ
โมเสกสี นับเปนพระอุโบสถที่มีขนาดใหญและสวยงาม
ที่สุดอีกแหงหนึ่ง

การปน จากนักปนฝมือเอกจากหลายประเทศทั่วโลก
กวา 70 ทาน บนพื้นที่กวา 12 ไร
ศิลปะการปนทรายเริ่มตนในศตวรรษที่ 20 เมื่อชางศิลป
ในยุคนั้นคนพบลักษณะพิเศษของทรายกลาวคือ เมื่อไล
อากาศออกจากทรายจนหมด ทรายจะมีความหนาแนน
สามารถปนหรือแกะเปนรูปตางๆ ตามจินตนาการ หรือ
ตามภาพที่สเกตขึ้นมา ทำใหมหกรรมปนทรายเปนที่
นิยมและแพรหลายไปทั่วโลก มหกรรมปนทรายระดับ
โลก เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 14 ปกอนในแถบ
ประเทศยุโรป ความงดงามจากเม็ดทราย และความ
ยิ่งใหญในการกอสรางประติมากรรมทรายที่เปนเอกลักษณ
โดดเดนเฉพาะตัว สรางความประทับใจใหกับผูพบเห็น
จนทำใหเกิดการจัดงานปนทรายตอเนื่องไปในหลาย
ประเทศทั้งฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ฮอลแลนด เยอรมนี
อังกฤษ และเดนมารก ถือวาเปนการสรางศิลปะแขนงใหม
ขึ้นมา
ในป 2550 ซึ่งเปนปมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ไดมีการจัดแสดงประติมากรรมทรายในรมที่ใหญที่สุด
ในโลกและเปนแหงแรกของเมืองไทย โดยไดเชิญนักปน
มืออาชีพจากประเทศเนเธอรแลนด เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็กและไอซแลนด รวมทั้งนักปน
ชาวไทย มารวมในการสรางปรากฏการณในครั้งนี้ เพื่อ
ใหนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปไดชมและสัมผัส
กับชิ้นงานที่สุดอลังการจากเม็ดทราย โดยใชทรายทั้งหมด
กวา 4,500 ตัน ในการสรางประติมากรรมทั้งหมด ทราย
ที่ใชนำมาจากจังหวัดชลบุรีซึ่งเปนทรายที่พึ่งเกิดใหม
เนื้อละเอียด

ประติมากรรมทรายแหงเดียวในประเทศไทย
ห างจากวั ด โสธรฯ ประมาณ 800 เมตร มีสถานที่
ทองเที่ยวที่นาสนใจอีกแหงหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา
คือประติมากรรมทรายซึ่งถูกเนรมิตขึ้นมาดวยศิลปะ

สำหรับการเขาชมประติมากรรมทรายในครั้งนี้ จะมีการ
แบงเปน 3 โซน ซึ่งจะเปนโซนที่มีการติดแอร และพัดลม
ปรับอากาศ ซึ่งทำใหการเดินชมเปนไปอยางสบายๆ ไมรอน
มากนัก โซนตางๆ มีดังนี้ ไดแก

พระสถูปเจดียสม

โสธรฯ
บสถหลังใหม วัด

พระอุโ
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โซนทางเขาประกอบดวยประติมากรรมพระนารายณ
รายลอมดวยเทพบุตรเทพธิดา กำแพงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเดนของเมืองแปดริ้ว
หองที่หนึ่ง เปนการจำลองกำเนิดนักษัตร 12 ราศี ตัวแทน
ของเทพในดานตางๆ และเรือพระราชพิธี
โซนที่สองเปนประติมากรรมทรายดานวัฒนธรรมและ
ประติมากรรมไทย รวมถึงสิ่งกอสรางของประเทศเพื่อนบาน
เปนลักษณะการแสดงแบบมืด มีแสง สี เสียง ประกอบ
การแสดง
โซนที่สาม แสดงประติมากรรมทรายนานาชาติที่เปนจุดเดน
ในแตละประเทศ เชน เทพีสันติภาพของสหรัฐอเมริกา
กำแพงเมืองจีน โอเปราเฮาสของออสเตรเลีย ฯลฯ และ
เมื่อเดินครบทั้งสามโซนแลวจะออกมาพบกับประติมากรรมรูปเจาแมกวนอิม พระเถระผูใหญที่เปนที่เคารพ
สักการะบูชา พระพิฆเนศ และโซนพื้นที่ขายของที่ระลึก
■ ลองเร�อสำราญชมทิวทัศนร�มน�ำบางปะกง
ณ ตลาดน้ำบางคลา คณะของเราไดมีโอกาสชม และ
เลือกซื้อของกลับบานกัน ทั้งปลาสดๆ เชน ปลาดุก
ปลาชอน ปลาสลิดตัวโตนารับประทาน และผลไมตางๆ
ระหวางทางมาลงเรือกรรณิการที่ทาน้ำบางคลา
เพื่อลองเรือชม
ทัศนียภาพ

ริมสองฝงแมน้ำบางปะกง ไดแก พระสถูปเจดียสมเด็จ
พระเจาตากสิน คางคาวแมไกที่วัดโพธิ์บางคลา ฯลฯ
พรอมรับประทานอาหารอรอยตางๆ ที่บริการบนเรือมี
ทั้งหมูแดงขึ้นชื่อจากรานเถาแกซื้อ อาหารไทยทองถิ่นจาก
รานรวยเรือนแพ พรอมกุงแมน้ำเผาและน้ำจิ้มรสเด็ด
ปดทายดวยขาวเหนียวมะมวงสุดอรอย
■ วัดสมานรัตนาราม ชมพระพิฆเนศปางนอน
เสวยสุขที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
เรือกรรณิการมาสงคณะของเรา ณ ทาน้ำวัดสมานรัตนาราม ซึ่งที่ตั้งของวัดนี้อยูในตำแหนง “ฮวงจุยมงคล"
(ถุงเงินถุงทอง) เปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไปในเรื่องของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผูคนใหความเคารพนับถือ
วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหเคารพสักการะและเยี่ยมชมหลาย
จุด จุดเดนสำคัญคือ คือ พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข
ซึ่งเปนปางนอนสีชมพูองคใหญที่สุดในประเทศไทย
ปางนอนนั้นมีความหมายวาเปนปางที่ประทานความมี
กินมีใช เงินทองไมขาดมือ อยูอยางสุขสบาย อิ่มหนำ
สำราญ ขจัดปญหาไมมีเรื่องใหวุนวายใจ เนื้อองคมีสีชมพู
รอบฐานมีปางตางๆ ถึง 32 ปางใหชม
ดานหนาขององคพระพิฆเนศจะเห็นมีคนมาตอแถว
จำนวนมากเพราะเป น ธรรมเนี ย มนิ ย มในการขอพร
พระพิฆเนศ โดยการไปกระซิบขางหูของรูปปนหนูเพื่อ
ให ก ารขอพรของเราไปถึ ง องค พ ระพิ ฆ เนศโดยผ า น
หนูซึ่งเปนบริวารของพระองค
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สำหรับวัดสมานรัตนาราม เปนวัดราษฎร คณะสงฆ
ปกครองวัดสมัยนั้นเปนฝายมหานิกาย แตปกครองไม
นานนัก ผูสรางวัดไดถวายพระในคณะธรรมยุต พระครู
ศิริปญญามุนี (ออน เทวนิโพ) เปนประธานสงฆในการ
รับถวายนี้ ชาวบานโดยทั่วไปจึงเรียกวัดนี้วา วัดใหม
ขุนสมาน
นอกจากพระพิฆเนศแลวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหสักการะบูชา
อีกหลายแหงภายในวัด ไดแก หลวงพอโต พระประธาน
อุโบสถหลังใหม หลวงพอองคดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
จำลองแบบจากนาลันทา หลวงพอประทานพร พระโพธิสัตวกวนอิมปางประทานบุตร พอปูษี (พอแก) บรมครู
ของเหลาศิลปนทุกแขนง และพระราหูองคใหญที่สุดใน
ประเทศไทยอีกดวย

ตำแหน ง ของมั ง กรพาดผ า นดิ น แดนของความมั ่ ง คั ่ ง
อุดมสมบูรณ คือ เยาวราชเปนดินแดนแหงการคาขาย
เมืองแปดริ้วเปนดินแดนแหงความอุดมสมบูรณดวย
พืชพันธุธัญญาหาร และจังหวัดจันทบุรีเปนเมืองแหง
อัญมณีพลอย
ที่วัดแหงนี้จะมีพระสำคัญๆ จำนวนมาก ทั้งพระจีน
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนเหมือนกับ
ที่วัดเลงเนยยี่ โดยจะมีจุดไหวพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหมดถึง 22 จุด ซึ่งจะมีเจาหนาที่ของวัดฯ คอยให
คำแนะนำตลอดเวลา เมื่อไหวพระครบแลว แนะนำให
เติมน้ำมันที่ตะเกียงเปนจุดสุดทาย สำหรับผูที่เกิดปชง
จะมีจุดใหทำบุญสะเดาะเคราะหอีกดวย

โบราณ จากนั้นไดเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
พรอมกับของฝากเปนขนมเปยะบางคลาจากรานตั้งเซงจั้ว
และรูปถายที่ระลึกกลับบานอยางมีความสุข พรอมรอยยิ้ม
และความประทับใจ
ไหวพระขอพรที่วัดจ�นประชาสโมสรหร�อ
วัดเลงฮกยี่
วัดที่สำคัญอีกแหงหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา คือวัดจีน
ประชาสโมสร หรือวัดเลงฮกยี่ ซึ่งเปนวัดจีนในพระพุทธ
ศาสนาฝายมหายานที่ขยายตอมาจากวัดเลงเนยยี่ใน
กรุงเทพมหานคร วัดนี้สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.
2449 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เพื่อเปด
ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา พระองคทรงพระราช
ทานนามวัดนี้วา วัดจีนประชาสโมสร สวนชื่อภาษาจีน
ของวัด คำวา ฮก แปลวา วาสนา โชคลาภ ความมั่งมี
ศรีสุข เลงหรือเลง หมายถึง มังกร จึงมีผูเรียกวัดนี้วา
มังกรวาสนาหรือมังกรแหงโชค
ตามหลักฮวงจุยจีนกลาววา วัดนี้ถือเปนตำแหนงทอง
มังกร สวนตำแหนงหัวมังกรอยูที่วัดเลงเนยยี่ กรุงเทพฯ
และหางมังกร อยูที่วัดเลงฮัวยี่ จังหวัดจันทบุรี ทั้งสาม
■
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ซ�้อของฝากกอนกลับบานที่ตลาดบานใหม
จากวัดจีนประชาสโมสร เดินขามถนนแลวเดินตอไป
ตามทางอีกไมนานนัก ก็จะถึงตลาดบานใหม ซึ่งเปน
ตลาดโบราณริมฝงแมน้ำบางปะกงอายุกวา 100 ป ที่
สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตชุมชนที่อยูริมแมน้ำมาเกาแก
ตั้งแตกอนสมัยรัชกาลที่ 5 และเพื่อเปนการอนุรักษ
วิถีชีวิตแบบนี้เอาไวและสรางอาชีพใหชาวชุมชน จึงเกิด
“ชมรมรักษตลาดบานใหม” ขึ้น
ในตลาดบานใหม จะมีสินคาตางๆ จำหนายทั้งผักผลไม
อาหาร ขาวแกง กวยเตี๋ยวเปด กาแฟโบราณ เครื่องดื่ม
โบราณ สมุนไพร ขนมทั้งไทย จีน ของเลนโบราณ ของ
ฝากของที่ระลึกตางๆ วันเสารและอาทิตย จะมีพอคา
แมคานำสินคามาขายมากกวาวันธรรมดา คณะของเรา
มารวมตัวกันจุดสุดทายที่รานกาแฟเฮียคุณ เพื่อพัก
เหนื่อยรับประทานลอดชองแสนอรอยกับชา และกาแฟ
■

อางอิงจาก
■
■
■

■
■
■
■
■
■

เทศบาลตำบลบางคลา "http://www.nmt.or.th/chachoengsao/bangkhla/Lists/List36/AllItems.aspx
สำนักงานการทองเที่ยวและกีฬา จ.ฉะเช�งเทรา http://www.tourism-chachoengsao.go.th
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/attractions/
destination/chachoengsao/
สวัสดี แปดร�้ว http://www.sawasdee-padriew.com
www.sothorn.com
http://www.tripsthailand.com/th/thailand_Major_Destinations_Chachoengsao.php
http://www.guidetourthailand.com/chachoengsao/places-ketruksaphansutpaa-kaoangruanai.php
http://www.itti-patihan.com
http://www.moohin.com/trips/chachoengsao/sand-castle

ISSUE 8 JANUARY - MARCH 2012

21

ในโอกาสกองทุนเปดเอ็มเอฟซ� สมารท ฟกซ อินคัม ของ
เอ็มเอฟซ�สามารถควารางวัล มอรนิ่งสตาร ไทยแลนด
ฟนด อวอรด 2012 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
ไปไดในปนี้ คุณพัณณรัชต บรรพโต ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการอาวุโส สายบร�หารกองทุน ไดใหสัมภาษณ
พิเศษกับบร�ษัท มอรนิ่งสตาร ถึงเทคนิคการลงทุนที่
ทำใหกองทุนประสบความสำเร็จ รวมทั้งมุมมองที่มีตอ
การลงทุนในป 2012

กองทุนเปดเอ็มเอฟซ� สมารท ฟกซ อินคัม
บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ� จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการกองทุน: นายปวเรศวร ว�ภูนาถ
ทีมผูจัดการกองทุน: นายพิพัฒน นรานันทน, นางอำพร
จันทรานุกูล, นายปวเรศวร ว�ภูนาถ, นางสาวจร�ยา
พิมลไพบูลย, นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ, นายนร�นทร
จันทรเนตร, นางสาวกว�ศา เหมเวช
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เอ็มเอฟซีมีความเห็นอยางไรตอสถานการณเศรษฐกิจ
โลก ณ ปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาหนี้ในยุโรป และ
เศรษฐกิจจีน ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบอยางไรตอ
การตัดสินใจลงทุนของเอ็มเอฟซี?
หลังจากกรีซไดรับอนุมัติเงินกูกอนลาสุด และบรรลุขอ
ตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนหนี้ (debt swap) รวมทั้ง
ธนาคารกลางยุโรปออกมาตรการปลอยเงินกูระยะยาวเปน
กรณีพิเศษครั้งที่ (2LTRO) ใหกับธนาคาร 800 แหง เพิ่ม
เติมจากครั้งกอนในเดือนธันวาคม 2554 จะชวยผอนคลาย
ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตทางการเงินในยุโรป รวมไปถึง
เปนการเพิ่มสภาพคลองใหกับระบบการเงินทั่วโลก

ในป 2011 ที่ผานมา กองทุนไดมีการปรับเปลี่ยน
พอรตการลงทุนอยางไรบาง และมีสินทรัพยอะไร
บางที่โดดเดนและสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับพอรต
การลงทุนของกองทุนนี้?
เอ็มเอฟซีมีกระบวนการบริหารกองทุนตราสารหนี้แบบเชิง
รุกโดยใชทั้งกลยุทธดานการกำหนดอายุคงเหลือเฉลี่ยของ
ตราสาร (Duration Strategy) และกลยุทธดานเครดิต
(Credit Strategy) เพื่อใหกองทุนมีผลการดำเนินงานที่
ยอดเยี่ยมในป 2554 ทีมตราสารหนี้ไดมีการปรับเพิ่มอายุ
เฉลี่ยของกองทุนในชวงครึ่งหลังของป 2554 จากการ
คาดการณวา คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) ธนาคาร
แหงประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายตาม
แรงกดดันเงินเฟอที่ลดลงและเพื่อสนับสนุนการฟนฟู
เศรษฐกิจจากวิกฤติอุทกภัย นอกจากนี้การวางกลยุทธดาน
เครดิตนั้น เอ็มเอฟซีไดเพิ่มความระมัดระวังในการเลือก
ลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมและคุณภาพของเครดิตมากขึ้น
โดยเนนลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุนตอผล
กระทบในแงลบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและ
วิกฤติอุทกภัยที่ยาวนานกวาที่คาด นอกจากนี้ยังไดลงทุน
ในหุนกูเอกชนในตลาดแรกที่ให credit spread ที่สูงกอน
ที่จะนำไปขายในตลาดรองภายหลัง

ในตลาดตราสารหนี้ไทยนั้นมาจากการกูยืมเงินจำนวนมาก
เพิ่มเติมสำหรับแผนการปองกันน้ำทวมของรัฐบาล ซึ่งการ
ออกพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ของธนาคารแหง
ประเทศไทยในบางไตรมาสมีการกระจุกตัวเปนบางชวงอายุ
ทำใหเพิ่มแรงกดดันใหกับอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้
ระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น เอ็มเอฟซีคาดวาเสนอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวขึ้นโดยมีลักษณะชันมากขึ้น
(steepen) ดังนั้น Duration strategy ในชวงครึ่งปแรก
คือปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว (longdated bonds) และปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสาร
หนี้ระยะสั้นถึงกลาง (short-to-mid dated bonds) และ
อาจหาโอกาสเพิ่ม duration ของกองทุนภายหลัง นอก
จากนี้คาดการณวาภาคเอกชนจะออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
เพื่อชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดหรือเพื่อขยายกำลังการผลิต
ซึ่งกลยุทธการลงทุนจะเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ภาค
เอกชนที่มีคุณภาพดีใหกองทุนเชนเดิม

เอ็มเอฟซีมีมุมมองอยางไรบางตอการลงทุนในป
2012 และเอ็มเอฟซีมองเห็นโอกาสในการลงทุน
และความเสี่ยงที่ตองระมัดระวังอะไรบาง?
เอ็มเอฟซีคาดวาการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยจะไดรับแรง
สนับสนุนจากนโยบายการเงินและนโยบายการคลังที่ผอน
คลายตอไปในป 2555 และคาดการณวา กนง. จะคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3% ตลอด 9 เดือนที่เหลือของป
2555 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเปน
ประวัติการณของประเทศพัฒนาแลว และแนวโนมการลด
อัตราดอกเบี้ยในตลาดเกิดใหม (Emerging Markets) ใน
บางประเทศ นอกจากนี้คาดวาธนาคารพาณิชยจะไมปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาฐานเงินฝากหรือเพิ่มสภาพ
คลองเมื่อเทียบกับปที่ผานมา อยางไรก็ตามความไมแนนอน

สำหรับแนวโนมทางเศรษฐกิจในประเทศจีนนั้น เอ็มเอฟซี
คาดวาจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงแตไมใชลักษณะถดถอย
แบบรุนแรง (hard landing) ทั้งนี้ จะขยายตัวในอัตราต่ำ
สุดในไตรมาสที่ 1 ป 2555 และจะขยายตัวในอัตราที่เพิ่ม
ขึ้นอยางคอยเปนคอยไปในปนี้ โดยคาดวาอุปสงคภายใน
ประเทศจะเปนปจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจาก
นี้คาดวารัฐบาลจีนจะสามารถจัดการกับปญหาความกังวล
เกี่ยวกับการปรับลดลงอยางมากของราคาอสังหาริมทรัพย
รวมทั้งหนี้รัฐบาลทองถิ่นที่อยูในระดับสูงดังกลาวได
ภายใตสถานการณที่โลกยังมีความไมแนนอนและมีความ
เสี่ยงสูง คาดวาสภาพคลองที่อยูในระดับสูงในปจจุบันจะ
ไหลมาลงทุนในกลุมประเทศเกิดใหมโดยเฉพาะเอเชีย
ตลาดทุนของไทยนาจะไดรับอานิสงส ดังนั้นคาดวากระแส
เงิ น ทุ น จากต า งประเทศจะยั ง คงเป น ป จ จั ย หลั ก ป จ จั ย
หนึ่งในการกำหนด Duration Strategy ในปนี้เชนเดิม

2012
ทีมตราสารหนี้จะไดติดตามแนวโนมของกระแสเงินทุนจาก
ตางประเทศอยางใกลชิดและกำหนด Duration Strategy
ใหเหมาะสมตอไป
ทีมผูจัดการกองทุนของเอ็มเอฟซีมีลักษณะการ
บริหารอยางไร ในอนาคตมีโอกาสหรือไมที่ทีม
ผูจัดการกองทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง?
ทีมตราสารหนี้ของ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบดวย ผูจัดการกองทุนอาวุโส 2 คน ผูจัดการ
กองทุน 3 คน ผูชวยผูจัดการกองทุน 1 คน และนักวิเคราะห
เครดิต 1 คน ทั้งนี้ กลยุทธการลงทุนจัดทำโดยทีมเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (Specialized Teams) ระหวางผูจัดการกองทุน
และนักวิเคราะห 2 ทีม ไดแก ทีมวิเคราะหอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Team) และทีมวิเคราะหเครดิต
(Credit Team) ทั้งนี้ การประชุมของทีมวิเคราะหอัตรา
ดอกเบี้ย จะประชุมกันอยางนอยทุก 2 สัปดาห เพื่อจัดทำ
กลยุทธการลงทุนดาน Duration Strategy โดยพิจารณา
ชวงอายุเ ฉลี ่ ย ที ่ เ หมาะสมกั บ การเปลี ่ ย นแปลงของเส น
อัตราผลตอบแทนในขณะนั้นๆ ในขณะที่ทีมวิเคราะห
เครดิตจะประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห
มุมมองเชิงเครดิต นอกจากนี้ เอ็มเอฟซีมีแนวโนมจะเพิ่ม
ผูจัดการกองทุนเขามารวมทีมอีก 1 คนในชวงครึ่งปหลัง
เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในระหวางปนี้
เอ็มเอฟซีคิดวามีสวนใดของการบริหารกองทุนที่
ตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้น?
เอ็มเอฟซีจะหาโอกาสในการใชธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ในการบริหารกองทุน
ตราสารหนี้ นอกจากนี้ในครึ่งปหลังของป 2555 เอ็มเอฟซี
จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทุนเพื่อใหสามารถรองรับ
การลงทุนในตราสารที่มีความซับซอนมากขึ้น
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ผูกาวสูความสำเร็จในชีว�ตการงานดวยการเร�ยนรูงานดวยตนเอง

อยางอดทนและเชื่อมั่น รูจังหวะเพ�่อรอคอยโอกาสที่ดีกวาสำหรับความ
กาวหนาทางธุรกิจ อีกทั้งวางรากฐานดานการเง�นที่มั่นคงใหกับสมาชิก
ของครอบครัวดวยการวางแผน และจัดสรรเง�นลงทุนที่รอบคอบและชัดเจน
Smart Wealth Magazine ฉบับนี้ จ�งอยากพาทุกทานมารูจักกับ
อีกแงมุมความคิดที่นาสนใจของคุณชัยเดช ปญญาเนรมิตดี

คุณ ชัยเดช

ปญญาเนรมิตดี

กรรมการผูจัดการ บร�ษัท VCT Development จำกัด
โดย สุทรรศิกา คูรัตน และสุวรรณา ชีวนันทชัย

ขอทราบประวัติการศึกษาคะ
ผมเรียนจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราม
คำแหง ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC สาขา
Finance และไปตอปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ที่ Seattle
สหรัฐอเมริกา

จบดานการเง�นแตมาทำธุรกิจอสังหาร�มทรัพย
พอเรียนจบกลับมาก็เริ่มตนชีวิตครอบครัว โดยตั้งใจจะทำงาน
ที่บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งซึ่งตรงตามที่ไดเรียนมา แตเปน
จังหวะที่คุณพอเสีย จึงตองเขามาสานตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยของที่บาน เพราะกอนหนานี้ ก็ไดติดตามคุณพอมา
โดยตลอด จึงไดเรียนรูงานโดยตรง เดิมทีที่บานผมทำรับเหมา
ถมดิน พอคุณพอเสียผมก็มาทำตึกแถวบาง จัดสรรที่ดินบาง
อพารตเมนทบาง แลวก็มาทำรีสอรท ชื่อ “บานปรางชนก”
อยูที่หาดแมรำพึง จังหวัดระยอง

INTERVIEW
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ธุรกิจมีหลายอยางมาก
ทำไมจ�งไมหามืออาชีพมาชวยงานบางคะ
ก็อยางที่บอกครับ คือผมทำเองหมดทุกอยาง จะใหใครทำ
ก็กลัวไมถูกใจ พอทำเองหมดเราก็เลยรูทุกขั้นตอน ขอดีของ
การทำธุรกิจดวยตนเองคือเรื่องความอดทน เรียนรูดวยตนเอง
มาตลอด ไมถอดใจอะไรงายๆ สามารถรอคอยเพื่อที่จะได
โอกาสที่ดี เพราะธุรกิจที่ดินสำคัญที่โลเกชั่นดี โอกาสที่ดี
ก็จะกลับมาอีก วิกฤตของที่หนึ่งกลับเปนโอกาสของอีกที่หนึ่ง
เชนที่ผานมาน้ำทวมอยุธยา ทำใหคนยายไปที่ศรีราชา ซึ่ง
เปนแหลงอุตสาหกรรมและใกลกรุงเทพฯ ที่สำคัญตองมี
วิสัยทัศนที่ดี เชนในอนาคตการมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economics Community-AEC) จะทำใหมีคน
ตางชาติเขามาทำธุรกิจในไทยเพิ่มมากขึ้น คอนโดมิเนียม
จึงนาสนใจลงทุนเพราะจะเติบโตขึ้นอยางมากในอนาคต

ทำธุรกิจของตนเองมาตลอด
มีขอดี ขอเสียอยางไรคะ
ผมทำธุรกิจของครอบครัวมาตั้งแตเรียนจบประมาณ 23 ป
ทำทุกอยางดวยตนเอง ใชเวลาพอสมควรในการเติบโต ธุรกิจ
แบบครอบครัวมีขอจำกัดตรงขาดระบบงานในลักษณะองคกร
แตก็มีขอดีตรงที่เราไดเรียนรูงานแทบทุกอยาง ทำเองหมด
ทุกอยาง รูทุกขั้นตอนของการทำงาน
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ก็จะหาที่จะไปฝกงานกัน ผมจะพยายามใหลูกมีกิจกรรม
ตลอด ไมอยากใหอยูเฉยๆ ถาวางมาก็ใหไปเปนครูสอนดนตรี
ลูกผมทั้ง 3 คนเรียนเปยโนมาตั้งแตเด็กๆ ก็เริ่มหาเงินไดเอง
ตั้งแตเด็กๆ กันแลว ผมวาประสบการณ ความรูเปนสิ่งสำคัญ
สามารถนำมาผสมผสานกันใชใหเกิดประโยชน ถาลูกเรียน
จบผมก็อยากใหเขาไดทำงานกับคนเกงๆ เพื่อที่จะไดเรียนรู
มากยิ่งขึ้น
ภรรยาผมก็จะดูแลใกลชิดลูกๆ เปนเสมือนเพื่อนของลูกจะขับ
รถรับสงลูกไปเรียนตลอดตั้งแตเด็กจนถึงทุกวันนี้เลย สวนผม
ถึงแมจะงานยุงไมคอยมีเวลาแตผมก็จะพยายามกอดลูกทุกวัน
ผมจะสอนใหลูกๆ มีความออนนอมถอมตนในสังคมไทย ตอให
จบจากเมืองนอก กลับมาก็ตองมีสิ่งนี้อยู เพราะสังคมไทย
มีระบบอาวุโส ความออนนอมถอมตนจะชวยใหเขาเขาได
กับทุกคน เด็กรุนใหมมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง สวนคนรุนเกา
จะมีความอดทนสูง
ลูกๆ จะไมติดของ Brand Name ซึ่งพอแมก็ไมติดเหมือนกัน
พอแมตองเปนตัวอยางที่ดีของลูก สอนเขาวาเพื่อนลูกจะคบ
ลูกก็ที่ตัวลูก ไมใชคบเพราะขาวของที่ใช ใหเขามีของพวกนี้
ไดบาง แตไมใชติด จะใหเงินเดือนลูกแตละคนใช ซึ่งเขา
จะไมมีมาขอเพิ่มเพื่อใชสุรุยสุราย อยางลูกๆ เขาสอนเปยโน
ทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ก็ใหเขาเก็บเงินสวนนี้เองไวใชในสิ่งที่
เขาอยากได
นอกจากนี้ก็จะสอนลูกตั้งแตเด็กๆ ใหลูกรูจักคิด ตองมีเปาหมายในชีวิตตองมุงมั่นศึกษาเลาเรียนใหอยูสูงกวาเกณฑเฉลี่ย
ถาเรามีการศึกษาที่ดีก็จะทำใหเขาสบายในภายหลัง ที่สำคัญ
คือลูกตองรูจักการออมและการลงทุน ตองใหเงินไมอยูนิ่ง
ในตอนแรกจะสอนใหลูกลงทุนในกองทุนรวมกอน เพราะเขา
ยังไมมีความรูมากพอ

ดานครอบครัวละคะ
ผมกับภรรยาพบกันตั้งแตเรียนที่ ABAC หลังจากนั้นก็แตงงาน
แลวไปเรียนตอโทดวยกันที่สหรัฐอเมริกา ผมมีลูกสาวสามคน
คนโตชื่อ ปาณิกา หรือ ปราง ตอนนี้เรียนปริญญาโทดาน
Marketing and Strategy อยูที่ Imperial college of
London อังกฤษ คนที่สองชื่อ ลาดา หรือ เป เรียนอยูป 2
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
หลักสูตรนานาชาติ (INDA) สวนคนที่สาม ชื่อ ปณฑิตา หรือ
ปนปน เรียนอยูโรงเรียนนานาชาติรวมฤดี เกรด 12 คนนี้
เตรียมตัวจะไปเรียนตอที่สหรัฐอเมริกา ตอนนี้ก็ไดรับการ
ตอบรับจาก University of California, Berkeley แลวก็ติด
waiting list ของ Harvard อยู ก็รอลุนๆ กัน

มีการสอนและดูแลลูกๆ อยางไรบางคะ
จากการที่ผมทำธุรกิจของครอบครัวตั้งแตเรียนจบ มาทำงาน
และเรียนรูงานดวยตนเอง ผมจึงอยากใหลูกๆ ไดทำงานใน
องคกรใหญๆ เพื่อจะไดเรียนรูระบบงานทุกๆ ปดเทอมลูกๆ
28

ISSUE 8 JANUARY - MARCH 2012

ผมทำเองหมดทุกอยาง จะใหใครทำ
ก็กลัวไมถูกใจ พอทำเองหมดเราก็เลยรู
ทุกขั้นตอน ขอดีของการทำธุรกิจดวย
ตนเอง คือเร�่องความอดทนเร�ยนรู
ดวยตนเองมาตลอด ไมถอดใจอะไรงายๆ
สามารถรอคอย เพ�่อที่จะไดโอกาสที่ดี
เพราะธุรกิจที่ดิน สำคัญที่โลเกชั่นดี
โอกาสที่ดีก็จะกลับมาอีก

ดานครอบครัว วันหยุดจะพาลูกๆ ไปออกกำลังกาย และ
วายน้ำ พาไปตางจังหวัด เชน หัวหิน พัทยา ระยอง และ
จะไปตางประเทศบาง ซึ่งเมื่อกอนก็จะไปกันครบทั้งครอบครัว
5 คนตลอด พอลูกโตก็จะมีกิจกรรมของตนเอง เราจะทาน
ขาวเย็นดวยกันที่บานทุกวัน แตก็จะสบายๆ ไมตองครบ
ทุกคน บางวันเขาทานขาวกอน ผมกลับมาทีหลัง เขาก็จะมา
นั่งคุยดวยที่โตะ สวนสังคม ผมก็จะไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง
มีไปงานเลี้ยงรุนกับเพื่อนๆ บาง

ขอถามเร�่องการวางแผนทางการเง�นคะ
ผมมองการหารายไดเปนสี่แบบ รายไดแบบรายวัน สำหรับ
พอกินพอใชประจำวัน รายไดแบบรายเดือนเปนรายไดที่เพิ่มขึ้น
มาจากรายวันใชเปนคาใชจายของลูกและตัวเองรายไดรายป
และรายไดหลายๆ ป คือการลงทุนในที่ดินที่ตองรอใหได
โอกาสที่ดี จึงเปนการลงทุนระยะยาว สามารถนำมาเปนมรดก
และถาขายที่ดินไดก็จะเปนทุนหมุนเวียนไปลงทุนเพิ่มไดอีก
เปนการสรางรายไดหมุนเวียนกลับมาเปนทรัพยสินและเติบโต
ขึ้นไปเรื่อยๆ ไดเพื่อจะไดมีอิสรภาพทางการเงิน

ดูแลสุขภาพตัวเองอยางไรบางคะ
ผมพยายามสรางสมดุลสี่อยางคือ เงิน รางกาย จิตใจ และ
สังคม โดยมองภาพเปนวงกลม และแบงเปนสัดสวนอยางละ
25% ชวงนี้วงกลมจะบิดเบี้ยวไปบางเพราะเรื่องสุขภาพ เพื่อ
ใหวงกลมกลับมาเหมือนเดิมก็ตองหันมาดูแลตัวเอง โดยวิ่ง
ออกกำลังกาย องคดาไลลามะเคยกลาวไววา “คนเราสละ
สุขภาพเพื่อหาเงิน พอมีเงินก็เอามารักษาสุขภาพ” และผม
มองวาการออกกำลังกายเปนการหาเงินอยางหนึ่ง เพราะ
ประหยัดเงินไมตองเอาไปรักษาสุขภาพ สำหรับเรื่องจิตใจ
ผมก็อานหนังสือธรรมะและสวดมนตทุกวัน ชวยใหหายเครียด
สงบและเกิดปญญา
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มีว�ธีการจัดสรรการลงทุนอยางไรคะ
ผมจะแบ ง การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ป น ส ว นใหญ
สวนที่เหลือก็จะลงทุนในกองทุนกับสินทรัพยที่มีสภาพคลอง
เชน กองทุนเปด MMM หรือกองทุนเปด Hi-Div และหุน
เพราะสามารถซื้อขายไดสะดวก
ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่อง Wealth Management เพราะ
อยากบริหารเงินใหเหมาะสมกับตนเอง ผมมองอนาคตไว
แลววา ขณะนี้อายุเทาไร คาดวาจะมีชีวิตไปอีกนานแคไหน
และชวงเวลานั้นจะใชเงินเพื่ออะไร อยางไร เพื่อที่จะเตรียม
พรอมตั้งแตตอนนี้
สำหรับลูกๆ ก็มีการวางแผนวารายไดสวนใดจะสงลูกคนไหน
เรียน และสอนลูกใหรูจักใช การมีเงินแสนแลวใชแสนกวา
หรือแปดหมื่น นั่นก็คือหมด ตองรูจักการลงทุน ผมใหลูก
ศึกษากองทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ดูเรื่องความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน
สวนตัวผมเองตอนนี้สนใจศึกษาหุนประเภท Value ซึ่งมี
สภาพคลองตัวกวาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพราะถา
อายุมากขึ้น ก็จะหันมาเพิ่มการลงทุนดานอื่น และใชธรรมะ
เปนหลักในการลงทุนเพื่อที่จะไดไมเครียด

สุดทาย มีอะไรจะฝากไว ไหมคะ
ทำงานในสิ่งที่ตนรักจะอยูไดนาน แลวก็จะมีความสุข
ตลอดชีวิตที่ทำงานนั้น หากไมรักในงานที่ทำ จะทำให
เหนื่อยลา และอาจขาดความคิดสรางสรรคได นอกจากนี้
อยากแนะนำเรื่อง การลงทุนวากอนจะเลนหุนควรศึกษา
ธรรมะกอนจิตใจจะได ไมหวั่นไหวและไมเครียด
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ทำงานในสิ�งที่ตนรักจะอยูไดนาน แลวก็จะมีความสุขตลอดชีว�ต
ที่ทำงานนั้น หากไมรักในงานที่ทำจะทำใหเหนื่อยลา
และอาจขาดความคิดสรางสรรค ได

H

เอ็มเอฟซ� จัดงาน
“ผูจัดการกองทุนพบนักขาว”

คุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 4 จากซาย) กรรมการ
ผูจัดการเอ็มเอฟซี จัดงาน MFC Fund Manager
Meet the Press ครั้งที่ 1/2555 โดยนำทีม
ผูจัดการกองทุนรวมบรรยายใหสื่อมวลชนเรื่อง
“ภาวะหนี้ยุโรปและผลกระทบตอตลาดหุนโลก
และไทย แนวโนมตลาดหุนไทย และการบริหาร
กองทุนแบบ 5 Stars” ของเอ็มเอฟซี

เอ็มเอฟซ� ควารางวัล
Morningstar Fund Awards
Thailand กองทุน
ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุน
ตราสารหนี้ระยะสั้น

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี รับมอบรางวัล
จากคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในโอกาสที่กองทุนเปด เอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ
อินคัม (กองทุนเปด SMART) ไดรางวัล Morningstar Fund Awards
Thailand 2012 กองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งนี้ กองทุนเปด SMART เนนลงทุนใน
ตราสารหนี้ในประเทศ โดยทีมนักวิเคราะหและผูจัดการกองทุนทำหนาที่วิเคราะหขอมูลในเชิงลึกทั้ง Qualitative
และ Quantitative เพื่อโอกาสในการสรางผลตอบแทน โดยไมเพิ่มความเสี่ยงดานเครดิต
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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เอ็มเอฟซ� จัดงานสัมมนา MFC
Finance Forum “หนี้สาธารณะและ
ผลกระทบตอตลาดเง�นตลาดทุน”
คุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 4 จากซาย) กรรมการผูจัดการ
เอ็มเอฟซี จัดงาน MFC Finance Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง
“หนี้สาธารณะและผลกระทบตอตลาดเงินตลาดทุน”
โดย ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี (ที่ 3 จากซาย) ประธาน
กรรมการ บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาพรวมหนี้สาธารณะ

ที่มีผลกระทบตอตลาดเงินตลาดทุน” และการเสวนา
โดย คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (ที่ 1 จากขวา)
ผูอำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวง
การคลัง คุณนิวัฒน กาญจนภูมินทร (ที่ 2 จากซาย)
กรรมการผูจัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ
คุณพิชัย ชุณหวชิร (ที่ 2 จากขวา) ประธานอนุกรรมการ
บริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการ
เสวนาโดย คุณวิชชุ จันทาทับ (ที่ 1 จากซาย) ผูชวย
กรรมการผูจัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ณ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ

เอ็มเอฟซ� สรางสถิติ 3 เดือนแรกของป ปดกองทุน Target Fund
ไดถึง 5 กองทุน
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี เปดเผยวา สำหรับปนี้ถือเปนอีกหนึ่งปทองสำหรับทารเก็ตฟนด
ซึ่งเอ็มเอฟซีไดบริหารกองทุนทารเก็ตฟนดจนสามารถถึงเปาหมายผลตอบแทนที่ตั้งไวถึง 5 กองทุนตอเนื่องกัน ลาสุด
กองทุนเปด SPOT10S6 สรางผลตอบแทนไดรอยละ 10 โดยใชเวลาในการบริหารกองทุนประมาณ 1 ปเศษ
สำหรับกองทุนเปด SPOT10S6 มีกลยุทธลงทุนในตลาดหุนไทยเปนหลัก ซึ่งสถานการณการลงทุนในตลาดหุน ชวงป
2554 ที่ผานมา มีความผันผวนจากปจจัยภายนอกโดยเฉพาะปญหาหนี้สาธารณะของประเทศในสหภาพยุโรป และการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศสำคัญๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ แตในชวงตนป 2555 แนวโนมการเติบโตที่ดีของเศรษฐกิจไทย
และการแกปญหาหนี้ในยุโรปที่มีความคืบหนา ทำใหนักลงทุนคลายความกังวลไปไดในระดับหนึ่ง สงผลใหมีการ
ยายเม็ดเงินมาลงทุนในตลาดทุนมากขึ้น เอ็มเอฟซีจึงประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนเปด SPOT10S6 เปน
กองทุนที่ 5 โดยมีกองทุนทารเก็ตฟนดที่ไดผลตอบแทนตามเปาหมายชวงสามเดือนแรกของปนี้ ดังนี้
ชื่อกองทุน
I-US10
SPOT7
SPOT7S4
SPOT7S3
SPOT10S6
●
●
●

ผลตอบแทนเปาหมาย
ที่เขาเงื่อนไขการเลิกโครงการ
10%
7%
7%
7%
10%

ผลตอบแทนจริง
ที่จายผูถือหนวย*
11.35%
11.35 บาท
7.77%
10.78 บาท
7.00%
10.70 บาท
8.20%
10.82 บาท
11.14%
11.14 บาท

ระยะเวลาการบริหาร
กองทุน (โดยประมาณ)
1 ป 3 เดือน
1 ป 3 เดือน
2 เดือน 21 วัน
6 เดือน 10 วัน
1 ป 3 เดือน 26 วัน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน โดยติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดจากบริษัทหรือผูขายหนวยลงทุน
การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนมิไดเปนการรับประกัน หรือทำใหคาดหวังวาผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนตามนั้น
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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เอ็มเอฟซ� ตั้งเปาเพิ่มมูลคาทรัพยสินสุทธ�รอยละ 35
ในป 2555 เนนสรางความพึงพอใจในผลตอบแทน
พรอมสรางแบรนดขยายฐานลูกคา

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซ� นำสื่อมวลชนรวมฟงการแถลงขาวสรุปผลงานป 2554
และทิศทางการดำเนินงานของเอ็มเอฟซ� ป 2555 ซ�่งผลกำไรสุทธ�ของบร�ษัทป 2554 โตเพิ่มข�้นจากป 2553
รอยละ 10 ถือเปนกำไรสุทธ�สูงสุดในรอบ 16 ป และตั้งเปาเพิ่มมูลคาทรัพยสินสุทธ�ปนี้เปน 361,000 ลานบาท
หร�อเพิ่มข�้นประมาณรอยละ 35 จากป 2554 ซ�่งมีมูลคาทรัพยสินสุทธ� 268,140 ลานบาท โดยเนนกลยุทธ
หลักสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาจากผลงานการบร�หารกองทุน และผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน รวมทั้ง
สรางความแข็งแกรงของแบรนด “MFC” ใหอยูในใจลูกคา พรอมขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มข�้น ภายใตสโลแกน
ใหม “เพื่อนสนิททางการลงทุน”

ในป 2554 มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนทุกประเภท
ภายใตการจัดการของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2553
คิดเปนรอยละ 3.4 กลาวคือ จากมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ป 2553 จำนวน 259,221 ลานบาท เปน 268,140
ลานบาทในป 2554
ผลงานในป 2554 ที่ผานมา เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุน
ใหม 23 กองทุน รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิ 14,344
ลานบาท และมีสวนแบงการตลาดของกองทุนรวม
ตราสารทุน และกองทุนรวมผสมเปนอันดับ 1 คิดเปน
รอยละ 20.81 และ 26.17 ตามลำดับ (ขอมูลจากสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2554 )
34
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เอ็มเอฟซียังสรางผลงานจากการจายเงินปนผลของ
กองทุนรวม 38 กองทุน สูงกวาป 2553 ถึงรอยละ 52
จากเงินปนผลรวมป 2553 ที่ประมาณ 1,400 ลานบาท
เปน 2,134 ลานบาทในป 2554 ซึ่งกองทุนที่จายเงิน
ปนผลใหผูถือหนวยลงทุนสูงสุด คือ กองทุนเปดเอ็มเอฟซี
เฟล็กซิเบิลฟนด (MFX) จายเงินปนผล 8.46 บาท
ตอหนวยลงทุน และกองทุนที่จายเงินปนผลรวมสูงสุด
คือ กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด (Hi-Div)
จายเงินปนผลสูงสุดรวมกวา 338.28 ลานบาท หรือ
หนวยลงทุนละ 2.57 บาทตอหนวยลงทุน

สำหรับกองทุนทารเก็ตฟนดประสบความสำเร็จคืนผล
ตอบแทนใหผูถือหนวยลงทุนไดตามเปาหมายรวม 3
กองทุน ไดแก กองทุนเปด I-Emerging 10 ปดกองทุน
ไดภายใน 1 ป 3 เดือน 6 วัน ไดผลตอบแทนสูงกวา
เปาหมายที่รอยละ 12.94 กองทุนเปด I-Gold 7
ปดกองทุนไดภายใน 4 เดือน 25 วัน ใหผลตอบแทน
ตามเปาหมายที่รอยละ 7 และกองทุนเปด SPOT 7S2
ปดกองทุนไดภายใน 1 เดือน 6 วัน ใหผลตอบแทน
ตามเปาหมายที่รอยละ 7 เชนกัน
นอกจากนี้ กองทุนเปดเอ็มเอฟซีเพิ่มคาหุนระยะยาว
(MV-LTF) ยังไดรางวัล 2 ปติดตอกัน จาก Morningstar Fund Awards Thailand 2009 และ 2010
ประเภทกองทุนหุนขนาดใหญ

ป 2554 กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อิสลามิกฟนด (MIFLTF) เปนกองทุนระดับ 5 ดาวจากการจัดอันดับผล
การบริหารกองทุนของ Morningstar ซึ่งเปนอันดับ
หนึ่งของกองทุนรวมตราสารทุน (Equity General)
จากจำนวนกองทุนทั้งหมด 180 กองทุน โดยใหผล
ตอบแทนสูงถึงรอยละ 17.79 เมื่อเทียบกับผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุนทั้งหมดที่รอยละ -0.20 และยังมี
ผลตอบแทน 3 ปยอนหลังเปนอันดับหนึ่งจาก 172
กองทุน โดยใหผลตอบแทนสูงถึงรอยละ 44.18 ตอป
ในขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยเทากับรอยละ 30.43 ตอป
นอกจากนี้กองทุนของเอ็มเอฟซีที่ไดรับการจัดอันดับ
4-5 ดาวในแตละประเภทกองทุน ยังมีถึง 24 กองทุน
(ขอมูลและการจัดอันดับจาก Morningstar)
สำหรับป 2555 นี้ เอ็มเอฟซีจะเนนกลยุทธหลักในการ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาจากผลงานการบริหาร
กองทุนและผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน โดยให
ความสำคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการลงทุน
ในซอฟแวรระบบงานลงทุนใหม เพื่อชวยในการทำงาน
ของผูจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความ
ทันสมัยสามารถรองรับการลงทุนในตราสารรูปแบบ

ใหมๆ ในตลาดไดมากกวาระบบเดิม ซึ่ง
ระบบงานดังกลาวเปนที่นิยมแพรหลาย
ในอุ ต สาหกรรมการจั ด การกองทุ น
ทั่วโลก นอกจากนั้น ยังไดลงทุนในระบบ
ซื้อขายหนวยลงทุน และระบบทะเบียนกองทุนรวม
ซึ ่ ง จะช ว ยอำนวยความสะดวกให แ ก น ั ก ลงทุ น ใน
การใชบริการดานขอมูลรวมถึงการทำธุรกรรมไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ต
เพื่อติดตอไดทุกที่ทุกเวลา ระบบงานดังกลาวยังชวยให
บุคคลากรฝายขายสามารถรับรูขาวสารและขอมูล
สนับสนุนตางๆ เพื่อติดตอและใหบริการลูกคาไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรรมการผูจัดการเอ็มเอฟซี กลาววา เอ็มเอฟซีจะเนน
เรื่องการสรางความแข็งแกรงของแบรนด “MFC” ให
อยูในใจของลูกคา รวมทั้งขยายฐานลูกคาใหมผานการ
โฆษณาประชาสัมพันธแบรนดใหเปนที่รูจักผานสื่อตางๆ
โดยปรับภาพลักษณใหมใหทันสมัย และใกลชิดลูกคา
มากยิ่งขึ้น ภายใตสโลแกน “เพื่อนสนิททางการลงทุน”
หรือ “Your Investment Partner” ดวยแนวคิด
ของเอ็ ม เอฟซี เ ป น เหมื อ นเพื ่ อ นสนิ ท ทางการลงทุ น
ซึ่งเพื่อนที่ดีเพิ่มมูลคาทางการลงทุนใหกับลูกคาได
โดยเอ็มเอฟซีพรอมผลักดันลูกคาสูความสำเร็จทาง
การลงทุน ดวยมุมมองและประสบการณของผูเชี่ยวชาญ
ดานการลงทุน
เอ็มเอฟซีมีแผนการออกกองทุนหลากหลายประเภท
จำนวน 25 กองทุน เพื่อตอบสนองความตองการ และ
การจัดพอรตการลงทุนของลูกคาแตละกลุม นอกเหนือ
จากกองทุน Flagship ตางๆ ที่มีการลงทุนครบทุก
ประเภทอยูแลว ดังนี้ กองทุนตราสารหนี้ 10 กองทุน
กองทุน Target Fund ที่ลงทุนในประเทศ 3 กองทุน
กองทุน Target Fund ตางประเทศ 4 กองทุน กองทุน
ตราสารทุนในประเทศ 3 กองทุน กองทุนที่ลงทุนใน
ตางประเทศ (FIF) 1 กองทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย
และ REITs 3 กองทุน และกองทุน Infrastructure
Fund อีก 1 กองทุน
นอกจากนี้ บริษัทยังคงใหความสำคัญกับการจัดกิจกรรม
ที่สรางความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่องตลอดป
เชน กิจกรรม MFC Fund Family ซึ่งเปนกิจกรรม
ไลฟสไตลที่ใหความรูและการนำไปประยุกตใชในชีวิต
ประจำวัน รวมทั้งการจัดสัมมนาใหความรูดานการ
ลงทุนอยางตอเนื่อง เชน MFC Finance Forum
เปนตน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
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ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนเปดเอ็มเอฟซ�
อิสลามิกหุนระยะยาว (MIF-LTF) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
MIF-LTF
เกณฑมาตรฐาน

ยอนหลัง
3 เดือน
10.72%
11.91%

ยอนหลัง
6 เดือน
15.91%
-1.55%

ยอนหลัง
1 ป
17.77%
-0.72%

ยอนหลัง
3 ป
199.46%
127.87%

ยอนหลังตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
50.73%
31.99%

ผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนเปดเอ็มเอฟซ�
อิสลามิกหุนระยะยาว (MIF-LTF) ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555
MIF-LTF
เกณฑมาตรฐาน

ยอนหลัง
3 เดือน
13.35%
18.50%

ยอนหลัง
6 เดือน
15.77%
10.50%

ยอนหลัง
1 ป
35.80%
16.25%

ยอนหลัง
3 ป
240.38%
165.60%

ยอนหลังตั้งแต
จัดตั้งกองทุน
61.41%
48.45%

* การวัดผลการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เอ็มเอฟซ� ปรับโฉม Branding พรอมสโลแกนใหม
“เพื่อนสนิททางการลงทุน” หร�อ “Your Investment Partner”

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี
กลาววา ในป 2555 เอ็มเอฟซี ไดปรับโฉมใหมของการทำ
Branding เอ็มเอฟซี เพื่อสรางภาพลักษณใหทันสมัย
มากขึ้น และให Brand ของเอ็มเอฟซี มีโอกาสเขาถึง
กลุมคนรุนใหมมากขึ้น โดยใชสโลแกน “เพื่อนสนิท
ทางการลงทุน” หรือ “Your Investment Partner”
ซึ่งมาจากแนวคิดวา “เอ็มเอฟซี เปนเหมือนเพื่อนสนิท
ทางการลงทุน ซึ่งเพื่อนที่ดีเพิ่มมูลคาทางการลงทุน
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MFC Relaxing Day

เอ็มเอฟซี จัดกิจกรรม “MFC Relaxing Day” ใหกับ
ผูถือหนวยลงทุน โดยมีแพทยหญิงพักตรพิไล ทวีสิน แพทย
ผูเชี่ยวชาญศาสตรการชะลอวัย Anti-Aging บรรยาย
เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจ ซึ่งลูกคายังไดเขา
ตรวจ Aura Analysis วัดพลังงานภายในรางกายเพื่อ
ทราบปญหาและปองกันกอนเกิดโรคตางๆ รับการนวด
คลายเครียด และวัดความสมบูรณของเลือดเพื่อทราบ
ถึงระบบภูมิคุมกัน สารพิษตกคาง ระบบยอย การดูดซึม
ไขมันและน้ำตาลในเลือดอีกดวย

MFC Relaxing Day
Valentine’s Bouquet

ผูถือหนวยลงทุนสรางสรรคศิลปะการจัดชอดอกไมสด
ทรงกลมอยางมีความสุขในกิจกรรม MFC Fund Family
สอนจัดดอกไมรับเทศกาลวาเลนไทน โดยผูสอนจาก
โรงเรียน Luxury Flowers

MFC

Smile Gold
เอ็มเอฟซีมอบสรอยคอทองคำใหกับผูถือหนวยลงทุนที่
รวมลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ตั้งแต 1 ลานบาท
ขึ้นไป จากแคมเปญ MFC Smile Gold ชวงวันที่ 15
กันยายน 2554-30 ธันวาคม 2554

ใหคุณได และเอ็มเอฟซี พรอมผลักดันคุณสูความ
สำเร็จทางการลงทุน ดวยมุมมองและประสบการณ
ของผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เอ็มเอฟซีไดออกโฆษณา 3 เรื่อง
คือ ชุดบวก ชุดกราฟ และชุดสองกลอง โดยเผยแพร
ผานสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน
สถานีรถไฟฟา BTS จอโทรทัศนในลิฟต อาคารสำนักงาน
ในกรุงเทพฯ และเว็บไซต ฯลฯ

Valentine’s Bouquet
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