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บลจ. เอ็มเอฟซี ชูกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
ดิวิเดนด์ เอเชีย (MDIVA)
ทีโอทีวางใจให้เอ็มเอฟซีบริหารกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ
วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานบริหารหนี้
สาธารณะครบรอบ 17 ปี
ทอดกฐิน
MFC Movie For You รับชมภาพยนตร์
เรือ่ ง Maleficent the Mistress of Evil
MFC fun(d) Family 3/2562 “เพ้นท์
กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน”
ประกาศการปรับลดค่าธรรมเนียมการ		
จัดการ
เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล 9 กองทุน

M-Talk
ร่วมด้วยช่วยกันรักษาโลกใบนี้ให้สวยงาม กระเป๋าผ้าถือ
เป็นอีกหนึ่งสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้แล้วเมื่อต้องออกจากบ้านเดิน
ทางไปท่องเที่ยวหรือซื้อของที่ไหนก็ตาม M-Lifestyle ชวนมา
ท�ำกระเป๋าผ้าสวยๆ ด้วยฝีมือการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัว
คุณเอง ส�ำหรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน หรือจะฝากเพื่อนฝูงเพื่อ
ชวนกันถนอมโลกให้งดงาม
ส�ำหรับคอลัมน์ M-Wealth พูดถึงเรื่องเหตุผลที่ควรลงใน
หุน้ ปันผล เพราะการลงทุนในหุน้ ปันผล คือ หุน้ ทีม่ ผี ลประกอบ
การทีด่ ี และมีการจ่ายปันผลทีส่ ม�ำ่ เสมอ ถึงแม้เป็นช่วงทีต่ ลาด
หุ้นมีความผันผวนก็ตาม แต่เราจะมีวิธีการเลือกหุ้นปันผล
อย่างไรนั้น ต้องติดตามอ่านได้ในคอลัมน์นี้
บลจ.เอ็มเอฟซี มีกองทุนใหม่มาแนะน�ำ คือ กองทุนเปิด
เอ็มเอฟซี ดิวเิ ดนด์ เอเชีย (MDIVA) เป็นกองทุนทีม่ นี โยบายเน้น
การลงทุนในหุ้นไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยคัดเลือกเลือกหุ้น
จากบริษทั ทีม่ กี ารเติบโตของรายได้ทยี่ งั่ ยืน มีฐานะทางการเงิน
ทีด่ ี มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้
อย่างสม�ำ่ เสมอ และมีศกั ยภาพการจ่ายปันผลเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
ติดตามอ่านได้ที่ M-Society
ท้ายนี้เอ็มเอฟซีขอแนะน�ำวิธีการติดตามข่าวสารของ
เอ็ ม เอฟซี ไ ด้ จ ากสื่ อ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ www.mfcfund.com,
www.facebook.com/mfcfunds และ @mfcline
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M-Lifestyle

ทิปง่ายๆ ช่วยให้งานของเรารักษ์โลกได้

หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีอ่ ยากให้การท�ำงาน
ของคุณช่วยรักษ์โลกด้วยล่ะก็ เรามีวธิ งี า่ ยๆ ที่
แม้วา่ จะนัง่ ท�ำงานอยูใ่ นออฟฟิศ แต่กส็ ามารถ
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองได้
ทั้งนี้เรากับเพื่อนร่วมงานในบริษัทยังมีส่วน
ช่วยไม่ให้ภาวะโลกร้อนเลวร้ายลงได้อย่างน่า
อัศจรรย์
ไอเดียนี้ถูกคิดค้นขึ้นโดย ซาราห์ นีล
เธอเป็นอาสาสมัครจากกรีนพีซออสเตรเลีย
มาหลายปี เธอมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
งานรณรงค์ และตรวจเช็คการใช้ภาษาใน
บทความของกรีนพีซ เธอยังกระตือรือร้นใน
การใช้ไลฟ์สไตล์ทที่ ำ� ร้ายสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และเธอก็ได้แชร์ทปิ
ดีๆ เหล่านี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคน
อื่นๆ ที่อยากเปลี่ยนให้ออฟฟิศเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม

พยายามลดการใช้พลังงาน
เลือกใช้แบตเตอรีท่ สี่ ามารถชาร์จใหม่ได้ หลีก
เลี่ยงการใช้พลังงาน ยกตัวอย่างเช่น ใช้บันได
แทนลิฟต์ หรือปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ได้
ใช้งาน เป็นต้น
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รีไซเคิลทุกอย่างที่ท�ำได้
ขยะในออฟฟิศ สามารถรีไซเคิลได้ เพียง
ค้นหาบริษัทรับรีไซเคิล หรือแม้แต่บริษัทราย
ย่อยที่รับกระป๋อง ขวดพลาสติก กระดาษ และ
สอบถามเกี่ยวกับข้อก�ำหนดส�ำหรับการรีไซเคิล
เพราะพวกเขาอาจมีข้อก�ำหนด เช่น แยกถ้วย
กาแฟออกจากฝาครอบ หรือ บางครั้งพวกเขา
อาจไม่รับกล่องน�้ำผลไม้ที่มีฟอยล์หุ้มอยู่ภายใน
ตรวจของที่ จ ะทิ้ ง ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นทิ้ ง ขยะ เพื่ อ ให้
แน่ใจว่าขยะที่เราทิ้งนั้นไม่สามารถน�ำไปรีไซเคิล
ได้แล้ว นอกจากนี้ ควรมีกล่องส�ำหรับใส่อุปกรณ์
ส�ำนักงานทีส่ ามารถรีไซเคิลได้ เช่น แบตเตอรีแ่ ละ
ตลับหมึกพิมพ์

ลดการใช้ภาชนะใช้แล้วทิ้ง เปลี่ยน
มาใช้ภาชนะใช้ซ�้ำได้
ปัจจุบันมีขยะพลาสติกไหลลงสู่มหาสมุทร
มากถึง 8 ล้านตัน ดังนั้นเวลาที่เราซื้อกาแฟสัก
แก้วหรือซือ้ อาหารกลางวันนัน้ ลองเปลีย่ นตัวเอง
ด้วยการพกกล่องใส่อาหาร และกระติกน�้ำ แทน
การเพิม่ ขยะพลาสติกใช้แล้วทิง้ เช่นเดียวกับเวลา
ทีเ่ ราไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสด เพียงแค่พก
ถุ ง ผ้ า และปฏิ เ สธถุ ง หิ้ ว พลาสติ ก เท่ า นั้ น เอง
นอกจากนี้เราจะได้น�ำถุงต่างๆ ในออฟฟิศออก
มาใช้ซำ�้ อีกหากเราลืมพกถุงผ้าติดตัวมา พยายาม
พกภาชนะภาชนะก่อนออกจากบ้าน เพียงแค่
มองหากล่องใส่อาหารในครัว เราเชื่อว่าคุณต้อง
มีสัก 2-3 กล่องเป็นอย่างต�่ำ หลีกเลี่ยงช้อนส้อม
พลาสติก แต่ใช้ช้อนส้อมที่ออฟฟิศแทน และถ้า
คุณอยากกินกาแฟสักแก้วล่ะก็อย่าลืมพกแก้ว
ไปด้วย
4
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ประหยัดพลังงานด้วยการจัดพื้นที่
ภายในออฟฟิศ
การจัดพืน้ ทีก่ ารท�ำงานในออฟฟิศอย่างชาญ
ฉลาด คือ โต๊ะท�ำงานสองถึงสามโต๊ะสามารถใช้
แสงสว่างจากไฟเพียงหนึ่งดวงได้ โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้โคมไฟช่วยเสริมแสงสว่างอีก หรือในวันที่
พนักงานมาท�ำงานน้อย ก็นา่ จะมีพนื้ ทีท่ ที่ กุ คนนัง่
ท�ำงานรวมกันได้ โดยใช้ไฟเพียงไม่กดี่ วง นอกจาก
จะประหยัดไฟแล้วก็ยังเป็นการสร้างมิตรภาพ
ของเพื่อนร่วมงานระหว่างแผนกได้อีกด้วย ทั้งนี้
การเปิดม่านหน้าต่างยังช่วยเพิ่มแสงสว่างจาก
ธรรมชาติและเป็นการลดการใช้พลังงานได้อีก
ทางหนึ่งด้วย

ดูแลต้นไม้ในออฟฟิศ
ลองคิดดูว่าเราจะมีความสุขในการท�ำงาน
ขนาดไหน หากมีอากาศอันสดชืน่ ในออฟฟิศ? เมือ่
องค์กรระดับโลกอย่างนาซ่า ต้องการช่วยนักบิน
อวกาศให้หายใจได้อย่างสะดวกสบาย พวกเขาใช้
ต้นไม้ช่วยยกระดับคุณภาพอากาศ และแน่นอน
ต้นไม้ในออฟฟิศเป็นสิง่ ทีด่ มี ากๆ ส�ำหรับการขจัด
มลพิษ แต่อย่าให้ความรักกับต้นไม้ด้วยการให้น�้ำ
เกินความต้องการ นอกจากนีย้ งั มีบล็อกต่างๆ ทีม่ ี
วิธีใช้ต้นไม้เพื่อท�ำให้ออฟฟิศสดชื่นอีก
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พยายามอย่าทิ้งอาหาร
อย่ า ลื ม อาหารที่ เ ราแช่ ทิ้ ง ไว้ ใ นตู ้ เ ย็ น ของ
ออฟฟิศ อาหารเหล่านี้ไม่เพียงแค่จะหมดอายุ
และเปลืองพืน้ ทีท่ เี่ ราต้องใช้รว่ มกับเพือ่ นร่วมงาน
แล้ว อาหารที่หมดอายุเหล่านี้น�ำไปสู่ปัญหาเศษ
อาหารเหลือทิ้งมหาศาลซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก
วิธีการแก้ปัญหาง่ายๆ หากเราทานอาหาร
กลางวันทีอ่ อฟฟิศไม่หมดก็สามารถแบ่งปันให้กบั
เพือ่ นร่วมงานในออฟฟิศ หรือเก็บอาหารไว้ในถัง
หมักแทนการทิ้งลงถังขยะ อย่าลืมพกปิ่นโตหรือ
ภาชนะที่สามารถใส่อาหารกลับมาทานที่บ้านได้

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรยังเป็นแนวทาง
ที่ส�ำคัญยิ่งอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งจะพัฒนาออฟฟิศ
ของเราให้กลายเป็นออฟฟิศรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
ได้ เพียงให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทาง
การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดการใช้ ท รั พ ยากรพร้ อ มทั้ ง
ประโยชน์ที่จะได้รับ ก็สามารถท�ำให้องค์กรของ
เรากลายเป็นองค์กรสีเขียว พนักงานมีความรู้
และตระหนักในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
มากขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารปฎิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืนในที่สุด

ข้อมูลเนื้อหา >>https://www.greenpeace.org/archive-thailand/news/blog1/9/blog/55511/

หนังสือน่าอ่าน

เข็นฝันขึ้นภูเขา
ผู้เขียน พ.ญ. เบญจพร ตันตสูติ
เนื้อหาโดยสังเขป
“เข็นฝันขึ้นภูเขา” เล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงดูความฝันในใจของ
ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก พ่อแม่ ผู้ใหญ่ วัยรุ่น วัยท�ำงาน ทุกคนควรมีความฝัน
ในใจ และควรลองค้นดูวา่ ความฝันนัน้ ยังคงส่องสว่างอยูใ่ นใจเรา หรือมันมอด
ดับไปแล้ว เนือ้ หาในเล่มจะช่วยให้ผอู้ า่ นจุดไฟฝันในใจของตัวเองขึน้ มาอีกครัง้
และประคับประคองหล่อเลี้ยงไฟฝันนั้นไม่ให้มอดดับลงไป
6
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ที่ควรลงทุนใน

M-Wealth

หุ้นปันผล

โดย เสาวลักษณ์ ค�ำวิลัยศักดิ์

ความไม่ แน่ นอนของการเจรจาการค้ า
ระหว่าง สหรัฐฯ กับจีน และความกังวลต่อ
ทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท�ำให้
การลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งมีความผันผวนมาก
ขณะที่ธนาคารกลางที่ส�ำคัญของโลกด�ำเนิน
นโยบายแบบผ่อนคลายเพิม่ ขึน้ อัตราดอกเบีย้
ทั่วโลกอยู่ในระดับต�่ำลง ท�ำให้การลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นสามัญน่าสนใจมากขึ้น
เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของหุน้ และ
ของพันธบัตร (Earning Yield) สูงขึ้น ดังนั้น
ความผันผวนดังกล่าว จึงอาจมองเป็นโอกาสที่
จะเข้าลงทุนและได้ประโยชน์จากราคาหุ้นที่
ปรั บ ตั ว ลง อย่ า งไรก็ ต าม หากนั ก ลงทุ น ที่
สามารถยอมรั บ ความเสี่ ย งได้ แ ละต้ อ งการ
ลงทุนเพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงิน
หรือการลงทุนในตราสารหนี้ ยังมีความกังวล
8
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หรือมีอาการกล้าๆ กลัวๆ การลงทุนในหุ้น
ปันผลอาจเป็นทางเลือกหนึง่ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากการลงทุนในหุน้ ทัว่ ไปในจังหวะทีต่ ลาดหุน้
มีความผันผวนและหุ้นปันผลยังสร้างกระแส
เงินสดระหว่างทางของการลงทุนเพื่อ ชดเชย
รายได้ที่หายไปจากสภาวะดอกเบี้ยต�่ำในช่วง
เวลานี้
หุ้นปันผล คือ หุ้นที่ให้ผลตอบแทนเป็น
เงิ นสดหรือ หุ้น สามัญออกใหม่ใ นปีที่บริษัท
มีกำ� ไรจากการด�ำเนินกิจการ หรือบริษทั มีกำ� ไร
สะสมต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผล
มักจะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยอ่อนไหวต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีการ
เติบโตสม�่ำเสมอ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง
และนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ถือหุ้นปันผลจะเป็น
นั ก ลงทุ น ระยะยาวเพื่ อ ให้ เ งิ น ลงทุ น เติ บ โต

M-Wealth

ดังนั้น หุ้นประเภทนี้จึงมีความผันผวนต�่ำ จาก
สถิติของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พบว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลีย่ ในช่วง 11
ปี ตั้งแต่ มกราคม 2551 ถึง ธันวาคม 2561
อยู่ที่ 3.5% ต่อปี แม้ว่าการลงทุนในหุ้นปันผล
จะเป็นการลงทุนระยะยาว แต่นักลงทุนต้อง
ติดตามการลงทุนอย่างต่อเนื่องและพิจารณา
ความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย เพราะ
เงินปันผลที่จ่ายในอดีตไม่ได้หมายความว่า
บริษทั จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ดเี ช่นเดิมใน
อนาคต หากบริษัทมีผลการด�ำเนินงานแย่ลง
ภาระหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ และ/หรือประสบกับภาวะ
ขาดทุน
การตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นปันผลอาจ
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยของนั ก ลงทุ น เพราะต้ อ ง
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและความแข็งแกร่ง
ทางการเงิ น ของบริ ษั ท แม้ ว ่ า บริ ษั ท จะมี
ประวัติการจ่ายเงินปันผล แต่นักลงทุนต้อง
พิจารณาความยัง่ ยืนและทีม่ าของเงินปันผลว่า
มาจากการด�ำเนินงานจริงๆ หรือเป็นเงินกู้ยืม
มาจ่ า ยปั น ผล เช่ น ถ้ า ก� ำ ไรสุ ท ธิ ต�่ ำ ลง
แต่สามารถจ่ายปันผลได้ในระดับเดิม หรือการ
จ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าปกติอาจเป็นปันผล
พิเศษเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็จะเป็นการจ่าย
ปันผลที่ไม่มีคุณภาพ หรือ ไม่ได้เกิดจากก�ำไร

จากการด�ำเนินงานทีแ่ ท้จริงของบริษทั และที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ นักลงทุนควรพิจารณาแนวโน้ม
การจ่ายเงินปันผลในอนาคตซึง่ จะเกิดขึน้ ได้ตอ้ ง
มาจากผลการด�ำเนิน ในปัจจุบันและแนวโน้ม
การด�ำเนินธุรกิจในอนาคต เพราะผลประกอบ
การของบริษัทจะเป็นตัวก�ำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะ
ไดัรับเงินปันผลเท่าไหร่ และยังเป็นตัวก�ำหนด
ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย
การลงทุนในหุน้ ไม่วา่ จะประเภทไหนต้อง
มีความรู้ความเข้าใจ และศึกษารายละเอียด
ก่อนการลงทุน หากนักลงทุนต้องการลงทุนใน
หุ้นปันผลและมีไว้ในพอร์ตการลงทุน แต่ยัง
รู้สึกว่า การเลือกหุ้นปันผลเป็นเรื่องยากและ
ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะวิเคราะห์หุ้นปันผลราย
ตัว หรืออยากลงทุนในหุน้ ปันผลหลายๆ ตัว แต่
มีข้อจ�ำกัดด้านเงินลงทุน นักลงทุนสามารถ
เลือกลงทุนผ่านกองทุนที่ลงทุนในหุ้นปันผลที่
มีการกระจายลงทุนในหุน้ ปันผลหลายตัว และ
ในปัจจุบันยังสามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุน
ที่ ล งทุ น หุ ้ น ปั น ผลทั้ ง ในประเทศและต่ า ง
ประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสจากการลงทุนที่
เพิ่ม ขึ้น โดยก่อ นตัด สิน ใจลงทุน ควรศึกษา
ห นั ง สื อ ชี้ ช ว น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก อ ง ทุ น
และขอค� ำ แนะน� ำ จากผู ้ แ นะน� ำ การลงทุ น
ทุกครั้ง
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มอง 360 องศา
ตามหาทะเลหมอก
‘เขาค้อ’ จ.เพชรบูรณ์ เป็นสถานที่ยอดนิยมของ
หลายๆ คนเป็นดังสวรรค์บนดิน....ที่สามารถชมทะเล
หมอก ภูเขา และท้องฟ้าได้แบบสุดลูกหูลูกตา
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เ ข า ต ะ เ คี ย น โ ง๊ ะ
จุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะ นับเป็นจุดชม
ทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเขาค้อ
มีจุดกางเต็นท์อยู่รอบๆ กิจกรรมบน
เขา สามารถนอนชมดาวในยามค�่ำคืนและ
ช่วงเช้า..สามารถตื่นขึ้นมารอดูพระอาทิตย์
ขึ้น พร้อมชมทะเลหมอกแบบ 360 องศา
เลยทีเดียว
ตรงจุดชมวิวเขาตะเคียนโง๊ะสามารถ
มองเห็ น เขาปู ่ เขาย่ า ซึ่ ง มี รู ป ทรงคล้ า ย
ภูเขาไฟฟูจิและเขาค้อ ถือได้ว่าเป็น...สวรรค์
บนดินเลยก็ว่าได้
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและค่าบริการ
- ค่าบ�ำรุงรักษา 10 บาท
		 (กรณีไม่ได้นอนค้างคืน)
- เต็นท์ของทางเอกชนหลังละ 450 บาท
		 (นอนได้ 2 - 3 คน)
- ค่ากางเต็นท์คนละ 100 บาท
		 (น�ำเต็นท์มาเอง)
- มีหอ้ งสุขา 3 ห้อง และห้องอาบน�ำ้ 1 ห้อง
- มีปลั๊กไฟอ�ำนวยความสะดวก
- ยามเช้ามีนำ�้ ร้อน กาแฟ มาม่า ลูกชิน้ ปิง้
		 จ�ำหน่าย
การเดินทาง / ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2258 ขับ
เลยพระต�ำหนักเขาค้อไปทางทุ่งแสลงหลวง
สามารถน�ำรถขึ้นถึงเขาตะเคียนโง๊ะได้เลย
ทางขึ้นชันเล็กน้อย แต่เป็นช่วงสั้นๆ
ข้อมูลเนื้อหาจาก >>https://www.facebook.com/konchoptieow
#ฅนชอบเที่ยว
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วั ด ก อ ง เ นี ย ม
จุดชมวิวทะเลหมอกวัดกองเนียมแห่ง
นี้ ตั้งอยู่ริมถนนสาย 2196 อยู่ใกล้ๆ กับ
หอสมุดนานาชาติเขาค้อหรืออยู่เยื้องๆกับ
ทางขึ้นอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
เขาเล่ากันว่าที่นี่คือดินแดนเทพนิยาย
ในสายหมอกแห่งเขาค้อ
เนื่ อ งจากมี ท ่ อ งเที่ ย วเข้ า ไปชมทะเล
หมอกกันเยอะมากขึ้น ทางวัดจึงจัดสถานที่
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวไปรับชมหมอก พร้อม
กับมีที่กางเต๊นท์ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบ
เดินทางพักผ่อน
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและค่าบริการ
- ค่าบ�ำรุงรักษาไม่มี แต่นกั ท่องเทีย่ วสามารถ
		 ท�ำบุญกับที่วัดได้เลยโดยตรง
- เต็นท์ไม่มใี ห้เช่า ให้เฉพาะสถานทีเ่ ท่านัน้
- มีปลั๊กไฟอ�ำนวยความสะดวก
- มีห้องสุขาและห้องอาบน�้ำของวัด
การเดินทาง / ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2196 ใกล้ๆ
กับหอสมุดนานาชาติเขาค้อ สามารถขับรถ
ขึ้นไปถึงบริเวณวัดกองเนียมได้เลย

ข้อมูลภาพและเนื้อหาจาก >> https://pantip.com/topic/32356072
ชานมไกด์ไลน์ ... MiniReview ... ตอนพาเข้าวัด ….ชวนไปท�ำบุญ
ณ วัดกองเนียม @ เขาค้อ – เพชรบูรณ์…
https://www.facebook.com/chanomworld/
14
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ชมหมอก
ไหว้พระ ท�ำบุญ
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อ นุ ส ร ณ์
ผู้ เ สี ย ส ละ เ ข า ค้ อ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ อยู่บนยอด
เขาสูงสุดของเขาค้อ อยู่เลยฐานอิทธิ ไปอีก
1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของ
พลเรือน ทหาร ต�ำรวจ ผู้พลีชีพในการสู้รบ
เพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2511-2525 บริเวณนีเ้ ป็นจุดสุดท้ายของเนินเขา
เมือ่ มองไปด้านล่างก็เห็นทัศนียภาพแทบทัง้ หมด
ของเขาค้อ บรรยากาศบนนี้จะเย็นมาก เป็น
จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเขาค้อ ยิ่ง
ถ้าได้มาช่วงหน้าหนาวเราก็จะเห็นทะเลหมอก
ที่สวยงาม ดูพระอาทิตย์ขึ้น ดื่มด�่ำกับอากาศ
ที่แสนบริสุทธิ์และหนาวเย็นสุดๆ รับลมหนาว
แบบถึงใจแน่นอน บริเวณลานด้านล่างอนุสรณ์
สถาน มีบริการสินค้าของฝากของที่ระลึกหลาย
อย่างหลายชนิด
การเดินทาง / ที่ตั้ง
ขับรถตามทางหลวงหมายเลข 2196
(สี่แยกรื่นฤดี-แคมป์สน) ถึงหลักกิโลเมตร
ที่ 28 จะเห็นป้ายให้ ขับรถตามทางหลวง
หมายเลข 2323 ต่อไปอีก 4 กิโลเมตร
(ทางขึ้นบนไหลเขาเล็กน้อย) บ้านสิมารักษ์
หมู่ที่ 3 ต�ำบลเขาค้อ อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์
ข้อมูลเนื้อหาจาก >> http://www.dooasia.com/trips/อนุสรณ์
สถานผู้เสียสละเขาค้อ
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“ ทุ่ ง กั ง หั น ล ม

เ ข า ค้ อ ”
ทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่ง
เขาค้ อ ที่ ส วยงาม ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ห มู ่ บ ้ า น
เพชรด�ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมือ่ เข้ามาในบริเวณ
แคมป์สน เพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลัก
บนเขาค้ อ จะสามารถมองเห็ น ก� ำ หั น ลม
โดดเด่นได้อย่างง่ายได้ เนื่องจากจุดที่ตั้ง
ของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง
ชมวิวหลัก จะอยู่บริเวณลานต้นสน เป็น
แลนมาร์คสุดสวยส�ำหรับการถ่ายรูป มีดอก
ไม้ เมืองหนาวสวยงามปลูกประดับอยู่ตลอด
ทั้งปี และมีร้านขายสินค้า ของที่ระลึก และ
เครื่องเล่นเล็กๆ น้อยๆ
การเดินทางเข้าไปยังหมู่บ้านเพชรด�ำ
ก็ไม่ยาก เส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอด
เส้นทาง จากถนนสายหลัก 2196 หากมา
จากแคมป์สนก็เลยแยกทุง่ สมอไป 3 กิโลเมตร
จะมีป้ายหมู่บ้านเพชรด�ำ ให้เลี้ยวขวาเข้าไป
ประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงทุ่งกังหันลม
หรื อ สั ง เกตง่ า ยๆ จากเสาไฟฟ้ า ต้ น ใหญ่
จากโครงการนั่นเอง
ข้อมูลจาก >> https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/87043
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บลจ. เอ็มเอฟซี ชูกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (MDIVA)
ทางเลือกที่เหนือกว่า เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นปันผลสม�่ำเสมอ

เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวเิ ดนด์ เอเชีย
(MDIVA) เน้นลงทุนในหุน้ ไทยและภูมภิ าคเอเชีย เป็นทางเลือก
เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุน มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active
Management คัดเลือกหุ้นที่มี dividend yield สม�่ำเสมอ
และมีศักยภาพการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคต แบ่ง Class
จ่ายปันผลและสะสมมูลค่า เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรับ
ผลตอบแทนจากเงินปันผล และผูท้ ตี่ อ้ งการสะสมผลประโยชน์
อย่างต่อเนือ่ ง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
นายเดนนิ ส ลิ ม ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บลจ.
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจ
ทั่วโลกชะลอตัวและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีนท�ำให้ธนาคารกลางที่ส�ำคัญด�ำเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่ อ นคลาย และธนาคารโลกคาดว่ า เศรษฐกิ จ โลก
ในปี 2562 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเป็น 2.6% (yoy)
ก่อนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ 2.7% (yoy) ในปี 2563 จึงเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภท
Yield Play ที่ให้ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดสม�ำ่ เสมอ
เช่น การลงทุนในหุ้นของบริษัทคุณภาพดี มีศักยภาพใน
การเติบโต และจ่ายปันผลอย่างสม�ำ่ เสมอ กระจายการลงทุน
(Diversification) ไปยังอุตสาหกรรมและประเทศในเอเชีย
โดยหุน้ ในภูมภิ าคเอเซียให้ผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend
Yield) ในสัดส่วนสูงกว่าหุ้นในภูมิภาคอื่น ๆ
เอ็มเอฟซีจึงเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์
เอเชีย (MDIVA) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบาย
เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่าย
เงินปันผลอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทั้งในไทย
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และประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยใน
รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีสัดส่วนการ
ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน มีกลยุทธ์การ
ลงทุนแบบมุง่ หวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนี
ชีว้ ดั (Active Management) ซึง่ จะคัดเลือก
หุ้นของบริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่าง
ยัง่ ยืน มีฐานะทางการเงินทีด่ ี มีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และสามารถจ่ายปันผลได้อย่าง
สม�่ำเสมอ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้ง
มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน
ทั้งนี้ ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสาร
อื่น เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
เงินฝาก กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange
Traded Fund : ETF) ทัง้ ในและต่างประเทศ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา (FX Hedging) และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการลงทุ น
(Efficient portfolio management)
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุ น เปิ ด MDIVA เหมาะส� ำ หรั บ
ผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
รับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไป
ลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต�่ำ
กว่ามูลค่าทีล่ งทุนและท�ำให้ขาดทุนได้ และผูท้ ี่
ต้องการกระจายการลงทุน โดยช่วงแรกกองทุน
เปิ ด ให้ บ ริ ก าร 3 ชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น ได้ แ ก่
1. MDIVA-D ชนิดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไป, 2. MDIVA-A ชนิดสะสมมูลค่า

ส�ำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (โดยชนิดที่ 1 และ
2 ผู ้ ล งทุ น สามารถลงทุ น ขั้ น ต�่ ำ ได้ ตั้ ง แต่
10,000 บาท), 3. MDIVA-ID ชนิดจ่ายปันผล
ส� ำ หรั บ ผู ้ ล งทุ น สถาบั น (ลงทุ น ขั้ น ต�่ ำ 50
ล้ า นบาท) ซึ่ ง กองทุ น มี น โยบายการจ่ า ย
เงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ภายหลังการ
เสนอขายครั้ ง แรกกองทุ น จะเปิ ด ให้ ซื้ อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�ำการ
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน
หรือหนังสือชีช้ วนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อ
ฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact
Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com
หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57
สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขา
ขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่
โทร. 053-218-480-82 สาขาระยอง
โทร. 033-100-340-2 สาขาหาดใหญ่
โทร. 074-232-324-25
กองทุ นไม่ ไ ด้ ป้ อ งกั นความเสี่ ย งอั ต รา
แลกเปลีย่ นทัง้ จ�ำนวน อาจขาดทุนหรือได้รบั
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและหรือรับเงินคืน
ต�ำ่ กว่าเงินลงทุนแรกเริม่ ได้ ผูล้ งทุนต้องศึกษา
ข้ อ มู ล เพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจลั ก ษณะสิ น ค้ า
เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนการ
ตัดสินใจลงทุน
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ที
โ
อที
เอ็มเอฟซีบริหาร

วางใจให้

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ลงนาม
ในสัญญาแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั
จัดการกองทุนของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง
(ล�ำดับที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และคุณเดนนิส

ลิม (ล�ำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ซึง่ ทาง
เอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง
เป็นวาระที่ 2 ติดต่อกัน ตั้งแต่ 1 มกราคม
2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยมีมูลค่า
กองทุนกว่า 14,000 ล้านบาท และสมาชิก
กว่า 13,000 ราย

Photo Story: งานคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ

คุ ณ สุ เ มธา ลิ่ ว เฉลิ ม วงศ์ รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและประธานเจ้าหน้าทีก่ ารลงทุน
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความ
ยิ น ดี กั บ คุ ณ ภู มิ ศั ก ดิ์ อรั ญ ญาเกษมสุ ข
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

17 ปี

(ล�ำดับที่ 3 จากขวา) และคุณเอด วิบลู ย์เจริญ
ทีป่ รึกษาด้านหนีส้ าธารณะ (ล�ำดับที่ 2 จากขวา)
และร่ ว มสมทบเงิ น เข้ า กองทุ น สวัสดิการ
ส� ำ นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (สบน.)
เพือ่ น�ำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล และจัด
สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ บุ ค คลากรของส� ำ นั ก งาน
บริหารหนีส้ าธารณะ เนือ่ งในโอกาสคล้ายวัน
สถาปนาส� ำ นั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
ครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุมวายุภกั ษ์ 4 ชัน้ 4
อาคารส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
ISSUE 39 : October - December 2019

25

M-Society

MFC Fun(d) Family 3/2562

“เพ้นท์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน”
คุณนริศรา อมาตยกุล ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
เข้าร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกิจกรรม “เพ้นท์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน
(Tote Bag Painting)” โดยมีวทิ ยากร ได้แก่
คุณนิตยา วิมานรัตน์ มาให้ความรูแ้ ละเทคนิค
แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับเทคนิคการเพ้นท์กระเป๋า
ผ้ า ลดโลกร้ อ น การจั ด องค์ ป ระกอบการ
ระบายสีสร้างสรรค์ผลงานอย่างมืออาชีพ
รวมถึ ง เทคนิ ค การระบายสี แ บบไล่ เ ฉดสี
อย่ า งไรให้ ล วดลายสวยงามและมี ค วาม
น่าสนใจมากขึ้น

TOTE BAG PAINTING

ประกาศ การปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม
ชนิดจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (MPII-ID)
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษทั จัดการกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล
ส�ำหรับผูล้ งทุนสถาบัน (MPII-ID)
ขอแจ้งการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน ดังนี้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)
อัตราตามหนังสือชี้ชวน
ไม่เกิน 1.605%

อัตราที่เก็บปัจจุบัน
1.605%

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

อัตราใหม่
1.3375%

ทัง้ นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
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ท อ ด ก ฐิ น :
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย
คณะจั ด การ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานร่ ว ม
ท�ำบุญทอดกฐิน ณ วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ยอดเงินรวม 849,999
บาท โดย เอ็มเอฟซีได้บริจาคเงินเพื่อด�ำเนิน
การ บูรณะซ่อมแซมพื้น บันได ซุ้มประตู-
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หน้ า ต่ า ง พระอุ โ บสถเพื่ อ เป็ น สาธารณะ
ประโยชน์แก่ผู้บ�ำเพ็ญบุญ เป็นจ�ำนวนเงิน
626,479 บาท และสมทบทุนสงเคราะห์เด็ก
ก�ำพร้าและเด็กยากจนในอุปการะของวัด
เป็นจ�ำนวนเงิน 223,520 บาท เมือ่ เสาร์วนั ที่
19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
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MFC Movie for You:

Maleficent the Mistress of Evil.
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และคุณนริศรา
อมาตยกุล ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายวางแผน
การลงทุนส่วนบุคคล ร่วมต้อนรับผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีร่ ว่ มกิจกรรม MFC Movie For You
รับชมภาพยนตร์ เรื่อง Maleficent the
Mistress of Evil ซึ่งจัดขึ้นเพื่อขอบคุณผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ ว้วางใจให้เอ็มเอฟซีบริหารเงิน
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ณ Major Cineplex @
Siam Paragon เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม
2562 ที่ผ่านมา โดยมีลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 200 ท่าน
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล 9 กองทุน
กองทุน

อัตราเงิน
ปันผล (บาท/
หน่วยลงทุน)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์
(I-SMART)

0.1573

1 ตุลาคม 2561-30 กรกฎาคม 2562 22 สิงหาคม 2562

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นชิ ดาธานี 2 (MNIT2)

0.0650

1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 13 กันยายน 2562

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี
สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)

0.1000

1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 13 กันยายน 2562

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี
อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ (M-II)

0.1400

1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 16 กันยายน 2562

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF)

0.0840

1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 16 กันยายน 2562

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
(M-PAT)

0.1000

1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562 17 กันยายน 2562

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART)

0.0460

1 กรกฎาคม 2562-30 กันยายน 2562 24 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวเิ ดนด์ ฟันด์
(M-PROP DIV)

0.1253

1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

25 ตุลาคม 2562

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII-D)

0.1000

28 มิถุนายน 2562-8 ตุลาคม 2562

29 ตุลาคม 2562

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน

วันท�ำการรับซื้อคืน

จ�ำนวนบาท
ต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
25 ตุลาคม 2562
0.4400
(M-PROPERTY)			

หมายเหตุ
วันที่ช�ำระเงิน
30 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ 		
• กองทุน M-PROP DIV, M-PROPERTY ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนจำ�นวนมาก		
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งคู่มือภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2562)
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