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M-Talk
ในยุคโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ การถ่ายภาพด้วย Smart Phone เป็น
สิ่งที่ทุกคนท�ำกันอยู่เป็นประจ�ำ แต่หลายครั้งก็ได้ภาพไม่ได้ดั่งใจต้องการ
MFC Smart Wealth Magazine มีวิธีการถ่ายภาพให้สวยด้วย Smart
Phone เพื่อผู้อ่านจะได้มีภาพสวยมาฝากเพื่อนฝูง หรือเก็บไว้ระลึกถึง
ความทรงจ�ำดีๆ เมื่อนึกถึงวันที่ผ่านมา พบกันได้ที่ M-Lifestyle
จากนั้นคอลัมน์ M-Scoop จะแนะน�ำร้านกาแฟและร้านอาหาร
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ เช่น ท้องนา สวน หรือภูเขาที่ก�ำลังเป็น
ทีน่ ยิ มกันในช่วงสองสามปีทผี่ า่ นมา เผือ่ เป็นสถานทีส่ ำ� หรับแวะไปถ่ายรูป
และพักผ่อนกันอย่างสบายๆ
ส�ำหรับคอลัมน์ M-Wealth เสนอเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ที่
ทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมากกว่าหุน้ ส�ำหรับเป็นทางเลือก
ให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีก่ ำ� ลังมองหาแนวทางการลงทุนทีเ่ หมาะสมกับช่วง
ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั นอกจากนีเ้ อ็มเอฟซียงั มีมมุ มองแนวโน้มเศรษฐกิจ
ช่วงครึ่งปีหลังเพียงแค่ชะลอตัวลง ไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วง
ครึ่งปีหลังนี้ สามารถอ่านได้จาก M-So เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปรับพอร์ตการลงทุนรับมือกับทุกตลาดไม่ว่าจะตลาดทุน ตลาดตราสาร
หนี้ทั้งในและต่างประเทศ
ท้ายนีเ้ อ็มเอฟซีขอถือโอกาสนีข้ อบคุณผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ให้ความ
สนใจอย่างล้นหลามในกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์อินฟรา
สตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม หรือกองทุนเปิด MPII (เอ็มพาย) จนล้น
มูลค่าโครงการ ล่าสุดได้จดทะเบียนเพิม่ เงินลงทุนรวมมูลค่าโครงการเป็น
3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการลงทุนที่มีอย่างต่อเนื่อง
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M-Lifestyle

วิธีถ่ายภาพให้สวยด้วย Smart Phone
1. ท�ำให้ภาพดูเรียบง่าย เข้าใจง่าย เน้นการเล่าเรื่อง

ความเรียบง่ายและดูชัดเจน เป็นกลยุทธที่ใช้ได้กับทุกศาสตร์ไม่ว่าจะด้านธุรกิจหรือการสื่อสาร
การถ่ายภาพก็เหมือนกันภาพทีด่ เู รียบง่าย ชัดเจน มันเป็นการสือ่ สารกับคนทีด่ ภู าพให้เข้าใจ เรียบง่าย
และลงตัว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพ ส่วนการท�ำให้ภาพโดดเด่นขึ้นมาแบบ
เรียบง่ายทีน่ ยิ มท�ำเรียกว่า Negative Space คือ การท�ำให้ภาพมีพนื้ ทีว่ า่ ง เพือ่ ท�ำให้เรือ่ งหลักของเรา
โดดเด่นขึน้ ได้งา่ ยๆ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งมี คือ การสือ่ สารทีม่ นั จะบอกกับคนดูให้ได้วา่ เราก�ำลังจะบอกอะไรใน
ภาพ การถ่ายภาพสไตล์มนิ มิ อลก็เป็นไอเดียทีด่ ใี นการท�ำให้ภาพถ่ายเราดูเรียบง่าย และมันเป็นทีน่ ยิ มบน
โซเชียลมีเดียด้วย ดังนัน้ ลองฝึกถ่ายภาพให้มนั ดูเรียบง่ายเข้าไว้ เพราะมันได้ผลดีกบั กล้องสมาร์ทโฟนเลยล่ะ

2. ถ่ายภาพจากมุมต�่ำ (ถ่ายมุมเสยขึ้น)

รูปถ่ายส่วนใหญ่จากมือถือของเราจะถูกถ่ายกับระดับอกทีเ่ รายืนอยู่ (ลองคิดภาพตามตอนทีเ่ ราถ่าย
ด้วยมือถือ) เพราะงั้นวิธีที่จะท�ำให้ภาพถ่ายดูสะดุดตา น่าสนใจ หรือแปลกตาออกไป ก็ต้องเปลี่ยนมุมที่
ถ่ายภาพโดยการถ่ายจากมุมต�่ำเสยขึ้นไป
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3. ถ่ายให้เห็นถึงมิติลึกในภาพ

ภาพถ่ายส่วนใหญ่เลยจะดูดขี นึ้ เมือ่ รูส้ กึ ถึงมิตขิ องภาพทีล่ กึ ลงไป และนอกจากนีก้ ารถ่ายภาพทีท่ ำ� ให้
เห็นมิตลิ กึ จะมีเส้นน�ำสายตาทีช่ ว่ ยดึงผูช้ มเข้าไปสูจ่ ดุ สนใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนีเ้ รายังใช้พนื้ ฐานการ
จัดวางองค์ประกอบภาพ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของการเล่าเรื่องได้ด้วย
อันแรกเรื่องเส้นน�ำสายตา เราสามารถใช้อะไรก็ได้ เช่น เส้นถนน ทางรถไฟ แม่น�้ำ รั้ว คลื่นในหาด
ทราย ได้หมด อะไรที่มันเป็นเส้นและดึงดูดผู้ชมเข้าไปที่จุดสนใจในภาพ

อีกเทคนิคทีจ่ ะท�ำให้เห็นความลึกในภาพ คือ
Foreground หรือฉากหน้า เพราะฉากหน้ามัน
ท�ำให้มองเห็นถึงสิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เราและสร้างมิติ เนือ่ ง
ด้วยมันห่างจากจุดสนใจ และจุดสนใจก็มฉี ากหลัง
อยู่ นอกจากนี้ฉากหน้ามันก็มีรายละเอียดที่น่า
สนใจ เช่น โขดหิน ต้นไม้ ใบหญ้าต่าง ๆ ท�ำให้
ภาพมีเรื่องราวเยอะขึ้นไปด้วย

ถ้าหากว่าเราอยากจะถ่ายภาพวัตถุเด่นไว้
ในฉากหน้าก็ให้เราลองถ่ายภาพจากมุมต�่ำดูจะ
ช่วยให้เราถ่ายภาพโดยมีฉากหน้าทีส่ วยได้งา่ ยขึน้
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4. ถ่ายโคลสอัพ เพื่อดึงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ออกมาให้สวยงาม
ข้อผิดพลาดใหญ่ๆ ที่มักจะเจอก็คือหลายคนไม่เข้าใกล้วัตถุให้มากพอเวลาถ่ายภาพ ถ้าหากว่าเรา
อยูไ่ กลมากๆ เราจะมองไม่เห็นรายละเอียดได้มากเท่าทีค่ วร นีเ่ ป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ เมือ่ ถ่ายภาพวัตถุทมี่ ี
รายละเอียดซับซ้อน เช่น ดอกไม้ ใบไม้ หรือวัตถุที่มีรายละเอียดของพื้นผิวมากๆ นอกจากนี้การเข้าใกล้
แบบหรือ ถ่ายใกล้ๆ ยังใช้ได้ดสี ำ� หรับการถ่ายภาพบุคคลด้วย ท�ำให้เราสามารถจับใบหน้าและอารมณ์ของ
บุคคลได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ แถมวิธกี ารถ่ายภาพแบบนีก้ ย็ งั ใช้ได้ทงั้ คนและสัตว์เลีย้ งแสนน่ารักอีกต่างหาก

5. ใส่เงาในองค์ประกอบภาพ
เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มตก เราก็จะเริ่มเห็นเงาที่เกิดขึ้น ถ้าหากว่าเราจัดองค์ประกอบให้มีเงาในภาพ
เราสามารถสร้างความน่าสนใจให้ภาพได้ด้วย เงาที่ยาวที่สุดจะมองเห็นเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต�่ำลง ดังนั้น
ในการถ่ายภาพช่วงอาทิตย์ตกนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายภาพแบบนี้ แต่ก็ไม่กฎตายตัว เมื่อ
มีแสงจันทร์สวยๆ ก็สามารถน�ำมาถ่ายภาพแนวนี้ได้เช่นกัน
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6. การถ่ายภาพเงาสะท้อน
การถ่ายภาพเงาสะท้อนเป็นอีกเทคนิคทีด่ มี ากๆ ส�ำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน เพราะมัน
สร้างเรือ่ งราวทีโ่ ดดเด่นและน่าสนใจได้เป็นอย่างดีมาก การถ่ายภาพเงาสะท้อนจะท�ำให้เงาทีพ่ นื้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงจากความเป็นจริง ดูบดิ เบือน และท�ำให้เกิดเอฟเฟคทีส่ วยงาม ไม่ใช่แค่เงาทีส่ ะท้อนเท่านัน้
ยังมีเรื่องของแสงที่อยู่บนผิวน�้ำด้วย มองหาแหล่งน�้ำแล้วน�ำวัตถุที่พอจะเอาไปด้วยได้ เช่น จักรยานมา
เป็นแบบหลักได้ ก็ท�ำให้มันดูน่าสนใจได้เหมือนกัน

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
https://www.photoschoolthailand.com/ถ่ายภาพให้สวยด้วยกล้องมือถือ

หนังสือน่าอ่าน
ผู้เขียน Fumio Sasaki (ฟุมิโอะ ซะซะกิ)
ผู้แปล นพัฒน์ หัทยานันท์
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการดูแลตัวเอง ดูแลเวลาในชีวิต
ประจ� ำ วั น และดู แ ลที่ พั ก อาศั ย ของคนในเมื อ งใหญ่ ด้ ว ยการเปลี่ ย น
แนวความคิดไปสู่ความ Minimal หรือการมีสิ่งของเท่าที่จ�ำเป็น คล้าย
หนังสือ “ชีวิตดีขึ้นทุกด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียว” แต่เป็นแนวคิด
ของการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ ทั้งตารางเวลาในชีวิตแต่ละวัน การจัดการกับงาน
จัดบ้าน สังสรรค์ ล้วนใช้หลักการ Minimalist ได้ทั้งนั้น ซึ่งเนื้อหาในเล่ม
มีการยกตัวอย่างเรือ่ งของตนเอง เพือ่ ให้เห็นภาพได้ชดั เจนมากขึน้ และเรือ่ งที่
ยกตัวอย่างนั้นเป็นชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมืองอันวุ่นวายทั่วโลก
6
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กองทุนอสังหาริมทรัพย์
อี ก ทางเลื อ กของการ
ลงทุนใน Late-cycle
โดย เสาวลักษณ์ ค�ำวิลัยศักดิ์ ฝ่ายตราสารหนี้

สิ่งที่มักจะพบในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ (Late Economic Cycle) เช่นในปัจจุบัน คือ ความ
ไม่แน่นอนของภาคเศรษฐกิจจริงและความผันผวนที่สูงขึ้นของราคาสินทรัพย์ในตลาดเงินและตลาดทุน
ในช่วงเวลาดังกล่าว ภาครัฐมักจะมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจสนับสนุนเศรษฐกิจ
ให้เติบโตได้ต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ต ามนั ก ลงทุ น ควรการปรั บ
กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทให้
เหมาะสมเพื่อลดความผันผวน โดยอาจกระจาย
ความเสี่ ย งไปลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ ท นทานต่ อ
ความผั น ผวนของเศรษฐกิ จ มากกว่ า หุ ้ น เช่ น

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง
ของนักลงทุน

อัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI ในแต่ละภูมิภาคเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปี 2561
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การลงทุ น ใน REIT มี ลั ก ษณะเป็ น กอง
ประเภททรัสต์หรือกองทรัพย์สิน (ไม่ใช่กองทุน
รวมและไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรายได้ของ
REIT มาจากค่าเช่าหรือค่าบริการที่ได้จากการ
ลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท้ั ง แบบเป็ น เจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดยสมบูรณ์และ
แบบเป็นเจ้าของสิทธิการเช่า
ในส่ ว นของนั ก ลงทุ น นั้ น ข้ อ ดี ข องการ
ลงทุนใน REIT คือ จะมีรายได้สม�่ำเสมอในรูป
ของเงินปันผลที่ได้มาจากก�ำไรสุทธิ (หลังหักค่า
ใช้จ่ายของกองทรัสต์แล้ว) โดยสามารถลงทุน
ได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมาก ภายใต้สภาพคล่องที่ดี
กว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และมี
ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ REIT ดีกว่าที่จะ
ไปลงทุนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุน

อย่างไรก็ตามการลงทุนใน REIT ก็มีความ
เสี่ยงเช่นกัน เนื่องจาก REIT เป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อ
ขายในตลาดรอง ราคาจึงอาจผันผวนตามสภาวะ
ตลาด นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงในกรณีที่อัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ REIT
นักลงทุนพึงระลึกเสมอว่าอัตราผลตอบแทน
ที่สูงขึ้นมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่า นัก
ลงทุนจึงต้องทราบความเสีย่ ง และท�ำความเข้าใจ
นโยบายการลงทุน ศึกษารายละเอียดในสิ่งที่
จะลงทุนด้วยการอ่านหนังสือชี้ชวน หรือขอค�ำ
แนะน�ำจากผูแ้ นะน�ำการลงทุนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

อัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI ในแต่ละภูมิภาคเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ตั้งแต่ ม.ค.- พ.ค. 2562

ความคิดเห็นและข้อความต่างๆในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
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M-Scoop

ร้านกาแฟและร้านอาหารบรรยากาศธรรมชาติ
M-Scoop ฉบับนีพ้ าไปแนะน�ำร้านกาแฟและร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ที่
ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มกันในช่วงนีไ้ ว้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับแวะไปถ่ายรูป อัพโหลดลงโซเชียลสวยๆ และ
พักผ่อนกันอย่างสบายๆ

ร้านสวนก๋ง

คาเฟ่ในสวน ซึ่งเป็นสวนจริงๆ เพราะร้านถูกโอบล้อมไปด้วย ต้นมังคุด หมาก มะพร้าว และ
พืชอื่นๆ ที่เขียวชอุ่ม ในสวนนี้มีความเป็นธรรมชาติสุดๆ อยู่ในร้านเย็นสบายตลอดวัน เหมาะ
แก่การพักผ่อน นอนเล่นในวันหยุด ที่ร้านมีอาหารเมนูพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เครื่องดื่ม ขนมเค้ก มีทุกวันและรสชาติไม่แพ้บรรยากาศเลยทีเดียว (ร้านหยุดวันจันทร์)
ที่อยู่ : ม.3 ต.น�้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง
แผนที่ : goo.gl/maps/N8pwRre18GR2
		
: facebook.com/Suangong.cafe
12
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ร้าน O2 kaffee & bistro

เป็นร้านอาหารและกาแฟกลางสวนมะพร้าว ตกแต่งสวยงาม มีความน่ารัก บรรยากาศดี มีคลอง
ในร่องสวนให้ได้พายเรือเล่น ร้านนี้คนเยอะทุกวัน ก่อนไปควรเผื่อเวลาในการรอคิวไว้ก่อน ที่นั่งใน
ร้านมีให้เลือกสามแบบ คือ แบบในห้องแอร์ แบบข้างนอกโต๊ะธรรมดา และแบบโต๊ะแพริมน�้ำ ซึ่ง
แบบหลังคิวยาวมาก เพราะคนที่มานั่งทานอาหาร จะนั่งชมวิว ดูดดิื่มธรรมชาติ และสูดอากาศสดชื่น
ให้เต็มที่ จึงใช้เวลาหลายชั่วโมง เมนูอาหารเครื่องดื่มทางร้านมีหลากหลายให้ได้สั่งมาลิ้มลองรสชาติ
ที่อยู่ : ซ.ไร่ขิง 16 อ.สามพราน จ.นครปฐม
แผนที่ : goo.gl/maps/HZzTTCbiA3J6DpWM9
		
: facebook.com/O2-Kaffee-Bistro
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ร้านชมนกชมไม้

ร้านกาแฟชมนกชมไม้ เป็นร้านเล็กๆ ที่อยู่ในป่าใหญ่ มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ มี
ความเย็นสบายตลอดทั้งปี มาเดินเที่ยวหมู่บ้านแม่ก�ำปอง ต้องไม่พลาดร้านนี้ เดินฟังเสียงนก เสียง
ลมกระทบใบไม้ ถือเป็นสุดยอดร้านกาแฟที่มีริมระเบียงมองเห็นวิวหมู่บ้านแม่ก�ำปองสวยงามที่สุด
ในร้านมีเครื่องดื่มกาแฟ ร้อน เย็น และมีขนมเค้กแสนอร่อย ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เดินต่อไปอีก
หน่อยจะเจอน�้ำตกแม่ก�ำปอง น�้ำใสไหลเย็น สดชื่นในป่าใหญ่ ฟินไม่เบา ไปเที่ยวหมู่บ้านแม่ก�ำปอง
จิบกาแฟที่ร้านกาแฟชมนกชมไม้ สามารถขับรถไปกลับได้ในวันเดียว เพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
มากนัก ประมาณ 55 กิโลเมตร
ที่อยู่ : ต.ห้วยแก้ว อ.เแม่ออน เชียงใหม่
แผนที่ : goo.gl/maps/AShYadtAcfw88jgWA
: facebook.com/chomnokchommaimaekampong/
14
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ร้านเก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท

เก๊าไม้ลา้ นนา ตัง้ อยูร่ มิ ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด เส้นทางเดียวกับการเดินทางไปดอยอินทนนท์ อ�ำเภอ
จอมทอง ทางเข้ารีสอร์ท มี รปภ. คอยแนะน�ำและรับบัตรผ่านประตูโดยน�ำบัตรผ่านดังกล่าวนีไ้ ปประทับ
ตราได้ทรี่ า้ นกาแฟหรือร้านอาหารเพือ่ ใช้ยนื่ ตอนออก พืน้ ทีใ่ นคาเฟ่โรงบ่มมีตน้ ไม้นอ้ ยใหญ่ ร่มรืน่ ตัว
ร้านมีสองชั้นโดยยังคงเค้าโครงโรงบ่มดั้งเดิมไว้ ภายในร้านค่อนข้างสูงโปร่ง เน้นรับลมจากธรรมชาติ
ติดกระจกใสทัง้ สองด้านเพือ่ จะได้ชมวิวในสวนค่าเฟ่แห่งนีไ้ ด้แบบเต็มที่ คาเฟ่โรงบ่มนีเ้ น้นขายเครือ่ ง
ดืม่ เค้ก และเบเกอรีต่ า่ งๆ ในส่วนอาคารเป็นห้องพักไว้ตอ้ นรับนักท่องเทีย่ ว มีไม้เลือ้ ยขึน้ บนตัวอาคาร
เขียวขจี ซึ่งมีเก้าอี้เหล็กดัดตั้งอยู่ด้านหน้า ช่วยเพิ่มฉากให้มีมุมถ่ายภาพได้เยอะขึ้นไปอีก ระหว่างตัว
อาคารมีสะพานเดินเชื่อมถึงกัน มองเห็นวิวต้นไม้ใหญ่และดอกไม้สวยงาม
ที่อยู่ : หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด บ้านกลาง เทศบาลนครเชียงใหม่
แผนที่ : goo.gl/maps/njFPhCc1hyhZrtx7A
: facebook.com/kaomailanna-1483924418558907/
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M-Society
เอ็มเอฟซีเปิดวิสัยทัศน์ เน้นกลยุทธ์เชิงรุกมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยัง
อาเซียน ตัง้ เป้ามูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิปี 2562 เติบโต 543,000 ล้านบาท
หรือร้อยละ 17.2 พร้อมเผยมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจครึง่ ปีหลัง

ในครึ่งปีแรกของปีนี้ (ม.ค. – มิ.ย. 62)
เอ็ ม เอฟซี มี มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ภ ายใต้ ก าร
จัดการ 480,991 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุน
รวม 295,553 ล้านบาท กองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพ 164,071 ล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคล
21,367 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็น
อันดับ 7 ของอุตสาหกรรม ซึง่ ในปี 2561 ทีผ่ า่ น
มา เอ็มเอฟซีมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การ
จัดการของบริษัท 463,199 ล้านบาท แบ่งเป็น
กองทุนรวม 282,745 ล้านบาท กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ 152,443 ล้านบาท และกองทุนส่วน
บุคคล 28,011 ล้านบาท
ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เอ็มเอฟซีได้
ประสบความส�ำเร็จในการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้
แอนด์อนิ ฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม หรือ
กองทุนเปิด MPII (เอ็มพาย)* ซึ่งลงทุนในหลัก
ทรัพย์ทงั้ ในและต่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่
อสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพืน้ ฐาน โดย
มีผู้สนใจลงทุนจนล้นมูลค่าโครงการ เอ็มเอฟซี
ได้จดทะเบียนเพิ่มเงินลงทุนอีกถึง 2,000 ล้าน
บาท รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 3,000 ล้าน
บาท เพื่อรองรับความต้องการลงทุนในกองทุน
ดั ง กล่ า วที่ มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ทั้ ง นี้ ก องทุ น มี
การลงทุ น กระจุ ก ตั ว ในหมวดอุ ต สาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จ�ำนวนมาก)
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นอกจากนี้ เอ็มเอฟซีได้จัดตั้งกองทุนใหม่
9 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ 7
กองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 1 กองทุนและ
กองทุนรวมผสม 1 กองทุน มูลค่ารวม 7,212.64
ล้านบาท ส่วนในปี 2561 ที่ผ่านมา เอ็มเอฟซีได้
ตั้งกองทุนใหม่ โดยเป็นกองทุนรวม 16 กองทุน
มูลค่ารวม 5,416 ล้านบาท และกองทุนส่วน
บุคคล 24 กองทุน มูลค่ารวม 2,965 ล้านบาท
เอ็มเอฟซีได้จ่ายเงินปันผลในปี 2562 ให้
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 18 กองทุน
รวม 630 ล้านบาท โดยกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV) จ่ายเงินปันผลรวม
สูงสุด 195 ล้านบาท และกองทุนเปิดสินภิญโญ
สี่ (SF4) จ่ายเงินปันผลต่อหน่วยสูงสุด 1.59 บาท
ในขณะที่ปีที่ผ่านมา เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 43 กองทุน
เป็นเงินกว่า 999.24 ล้านบาท โดยกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช
อิ น ดั ส เตรี ย ล (HPF) จ่ า ยปั น ผลสู ง สุ ด กว่ า
169.15 ล้านบาท และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีบีทีอินคัมโกรทฟันด์ (M-BT) จ่ายเงินปันผลต่อ
หน่วยสูงสุด 1.97 บาท (ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมการจ่าย
ปันผลย้อนหลัง 5 ปีด้านล่าง)
ในปีนี้เอ็มเอฟซียังได้รางวัลมอร์นิ่งสตาร์
อวอร์ด 2019 ถึง 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ รางวัล
บริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทกองทุน
หุ้นภายในประเทศ ปี 2019 (Best Fund
House Awards – Domestic Equity) และ
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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (Best Thailand
Equity Large – Cap Fund : M-S50) ได้
รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยีย่ มแห่งปี 2019
ประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่อีกด้วย (ผลการ
ด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต)
เอ็ ม เอฟซี ม องแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ครึ่ ง ปี
หลังชะลอตัวลงจากความตึงเครียดทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรวมถึงความไม่แน่นอน
ของการเจรจา Brexit และความไม่แน่นอน
ของการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน
โดย IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปี
2562 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.3% (yoy)
โดย MFC คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยาย
ตัวระหว่าง 3.1-3.5% (yoy) อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไป
อยูใ่ นระดับต�ำ่ ในช่วง 0.6-1.0% (yoy) และคาด
ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะคง
อัตราดอกเบีย้ นโยบายที่ 1.75% ต่อปี เนือ่ งจาก
เป็นระดับที่ผ่อนคลายเอื้อต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และเพื่อดูแลความเสี่ยงเสถียรภาพ
ระบบการเงินโดยรวม
การลงทุนในตลาดยังคงได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยเดิมทีไ่ ม่แตกต่างจากช่วงครึง่ แรกของ
ปี ดังนัน้ คาดว่าสินทรัพย์ตา่ งๆ โดยเฉพาะตลาด
หุ้นทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed
Market) และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging
Market) รวมถึงตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวใน
กรอบแคบแบบขาขึ้น (sideway-up) แต่อาจ
มี ค วามผั น ผวน โดยปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ตลาด
หุ้นโลก ได้แก่ การที่รัฐบาลในแต่ละประเทศมี
แนวโน้มประคองเศรษฐกิจโดยออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลัง จึง
ท�ำให้เศรษฐกิจโลกเพียงแค่ชะลอตัวลงและไม่

เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในครึ่งปีหลังนี้
ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกได้ปรับตัวดี
ขึน้ จากปัจจัยบวกต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น US-China
เริ่มกลับมาเจรจาทางการค้า และธนาคารกลาง
สหรัฐ (FED) มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ย
รวมทัง้ ราคาน�ำ้ มันปรับตัวท�ำ new high ที่ 64.4
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล แต่หลังการประชุม G20
ที่มีการพบกันระหว่างประธานาธิบดีจีน-สหรัฐ
และมีข้อตกลงว่าจะกลับมาเจรจากันอีกครั้ง
ท�ำให้ตลาดคลายความกังวล นอกจากนี้ปัจจัย
การเมืองภายในประเทศที่มีความชัดเจนหลัง
การจัดตั้งรัฐบาลก็มีผลบวกต่อตลาด ท�ำให้ ณ
สิ้นเดือนมิถุนายน SET Index ปิดที่ 1,730.34
จุด เพิ่มขึ้น 10.64% จากสิ้นปี 2561 แนวโน้ม
การลงทุนของช่วงครึ่งปีหลังยังคงต้องเฝ้าระวัง
และติดตามประเด็นสงครามการค้าระหว่าง
US-China ที่คาดว่าจะเข้ามามีผลกระทบเป็น
ระยะๆ และปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเศรษฐกิจโลก
จะเติบโตในอัตราชะลอลง เริ่มจากประเทศ
เศรษฐกิจหลักๆ เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น จีน
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มตลาดหุ้นในครึ่ง
ปีหลังอาจจะมีความผันผวนสูงขึ้นและอ่อนไหว
จากปัจจัยทีเ่ ข้ามากระทบ เนือ่ งจาก ณ ปัจจุบนั
ตลาดหุ้นไทยซื้อขายในระดับ P/E ที่สูงกว่าค่า
เฉลี่ยระยะยาวที่ 15.6 เท่า ประกอบกับปัจจัย
บวกทีจ่ ะเข้ามากระตุน้ ตลาดยังไม่ชดั เจนมากนัก
ตลาดหุ้นต่างประเทศ MFC ยังคงมีมุมมองที่
เป็นบวกต่อตลาดหุ้นทั้งกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว (Developed Market) และกลุ่มประเทศ
เกิดใหม่ (Emerging Market) โดยคาดว่า
ตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบขาขึ้น
(sideway-up) โดยมีปัจจัยที่สนับสนุน คือ
กระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลัง จึง
ท�ำให้เศรษฐกิจโลกเพียงแค่ชะลอตัว ลงและ
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ไม่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย และส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทยังขยายตัวได้อยู่ แต่จะมี
ความผันผวนสูงจากปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบในช่วงสั้น
ตลาดตราสารหนีท้ วั่ โลก ยังคงได้รบั ปัจจัยบวกจากนโยบายการเงินผ่อนคลายของธนาคารกลาง
ทัว่ โลก และการคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อโลกอยูร่ ะดับต�ำ่ ประกอบกับความเสีย่ งสงครามการค้า ส่งผล
ให้มคี วามต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ คาดว่า เส้นอัตราผลตอบแทน
(yield) ของพันธบัตรสหรัฐจะทรงตัวหรือปรับตัวลง ท�ำให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นได้
อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกรวมทั้งตลาดไทยในครึ่งปีหลังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้อัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับเพิ่มขึ้นได้หากธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารแห่งประเทศไทยลด
ดอกเบี้ยนโยบายน้อยกว่าที่ตลาดคาดหรือไม่ลดดอกเบี้ยเลยในครึ่งปีหลังของปี 2562 ประกอบกับ
เงินทุนต่างชาติไหลออกจากตราสารหนี้ไทยเนื่องจากแบงค์ชาติออกประกาศมาตรการสกัดกั้นการ
เก็งค่าเงินบาทที่รุนแรง
* กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน อาจขาดทุนหรือได้รับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
และหรือได้รับเงินคืนต�่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลรวมย้อนหลัง
ปี 2562
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ฟันด์
(HI-DIV) จ่ายเงินปันผลรวมย้อนหลัง
ปี 2557 = 1,265.38 ล้านบาท
ปี 2559 = 301.41 ล้านบาท
ปี 2560 = 488.73 ล้านบาท
ปี 2561 = 105.87 ล้านบาท
ปี 2562 = 195.48 ล้านบาท

ปี 2557 = 241.58 ล้านบาท
ปี 2558 = 315.16 ล้านบาท
ปี 2559 = 314.67 ล้านบาท
ปี 2560 = 133.95 ล้านบาท
ปี 2561 = 169.15 ล้านบาท

กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ (SF4) จ่าย
เงินปันผลย้อนหลัง (ต่อหน่วยลงทุน)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรท
ฟันด์(M-BT) (ต่อหน่วยลงทุน)

ปี 2557 = 1.10 บาท
ปี 2559 = 0.52 บาท
ปี 2560 = 0.93 บาท
ปี 2561 = 0.85 บาท
ปี 2562 = 1.59 บาท
20

ปี 2561
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่าเหมราชอินดัสเตรียล (HPF)
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ปี 2557=1.65 บาท
ปี 2558= 0.79 บาท
ปี 2559=0.47 บาท
ปี 2560=0.75 บาท
ปี 2561=1.97 บาท
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เอ็มเอฟซีเพิ่มทุนโครงการกองทุนเปิด MPII รวมเป็น 3,000 ล้านบาท
รองรับผู้สนใจลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐาน
เอ็ ม เอฟซี จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น โครงการ
ของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม หรือ
กองทุนเปิด MPII รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น
3,000 ล้านบาท หลังมีผู้สนใจลงทุนช่วงเสนอ
ขายครั้งแรกจนล้นมูลค่าโครงการ พร้อมเปิด
ขายหน่วยลงทุนทุกวันท�ำการ ตอบรับผู้สนใจ
ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ ่ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละหรื อ
โครงสร้างพื้นฐาน
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
เอ็มเอฟซีประสบความส�ำเร็จในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
อินคัม หรือกองทุนเปิด MPII (เอ็มพาย) ซึง่ ลงทุน
ในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้น
ฐาน โดยมีผู้สนใจลงทุนจนล้นมูลค่าโครงการ
เอ็มเอฟซีจึงได้จดทะเบียนเพิ่มเงินลงทุนอีกถึง
2,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น
3,000 ล้านบาท เพือ่ รองรับความต้องการลงทุน
ทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง พร้อมเปิดขายหน่วยลงทุนทุก
วันท�ำการ และผู้ถือหน่วยลงทุนยังสามารถซื้อ
ขายหน่วยลงทุนแบบสม�่ำเสมอได้อีกด้วย
ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเป็น
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทน (yield) และมี ก ารจ่ า ยปั น ผล
สม�่ำเสมอที่น่าสนใจ และมีความผันผวนค่อน
ข้างต�ำ่ เช่น การลงทุนใน REITs และ Infra Funds
22

ISSUE 38 : July - September 2019

กองทุนเปิดเอ็ ม เอฟซี พร็ อ พเพอร์ ตี้ แอนด์
อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม หรือ
กองทุนเปิด MPII จึงเป็นที่น่าสนใจจากการ
เป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายลงทุนในหลัก
ทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรื อ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน โดยเฉลี่ ย ใน
รอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายการจ่าย
เงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง และมีกลยุทธ์การ
ลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนี
ชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือก
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปัจจัยพื้น
ฐานดีและหรือมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุน
ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุน กองทุน
อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX Hedging) โดย
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) (ทัง้ นีก้ องทุน
มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จ�ำนวนมาก)
กองทุนเปิด MPII เหมาะส�ำหรับผู้สนใจ
ลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาด
หวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ทั่วไป สามารถรับความผันผวน

M-Society
ของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจ
จะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต�่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน
และท�ำให้ขาดทุนได้ และผู้ที่ต้องการกระจาย
การลงทุนไปยังหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และหรื อ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน กองทุ น ไม่ ไ ด้
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน

อาจขาดทุนหรือได้รบั ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
และหรือได้รับเงินคืนต�่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่ม
ได้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความ
เสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต�่ำครั้งแรกได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยกองทุนจะเปิดให้ซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทุกวันท�ำการ และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงทุนแบบสม�่ำเสมอได้ ติดต่อขอรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0
หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-20143150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาระยอง
โทร. 033-100-340-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25

สัมมนา : แนะน�ำกองทุนเปิด MPII
ให้ธนาคารออมสิน
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวเปิด
งานสัมมนา “ทางเลือกการลงทุนกองทุนรวม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ” เพื่ อ แนะน� ำ กองทุ น เปิ ด
เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อิน ฟราสตรัคเจอร์
เฟล็ ก ซิ เ บิ ล อิ น คั ม (MPII) ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งานธนาคารออมสิ น รวม 120 ราย ซึ่ ง
คุณวิมล ทุ่งทอง ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
ภาค 1 น�ำทีมผู้อ�ำนวยการเขตทั้ง 5 เขต และ
พนั ก งานขาย 44 สาขาเข้ า ร่ ว มฟั ง สั ม มนา
ดังกล่าว โดยมีวิทยากรได้แก่ คุณเจอรัลด์ ชีอาห์
ทีป่ รึกษาการลงทุน และดร. ชาญวุฒิ รุง่ แสงมนูญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
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สัมมนา : แนะน�ำกองทุนเปิด MPII ให้ผู้ถือ
หน่วย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) จัดงานสัมมนา “มุมมอง Asia REITs” พร้อมเพิม่
โอกาสการลงทุนด้วยกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม (MPII) โดย
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเปิดงาน
วิทยากรได้แก่ คุณเจอรัลด์ ชีอาห์ ทีป่ รึกษาการลงทุน และ
ดร. ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ทั้ ง นี้ ก องทุ น เปิ ด MPII เป็ น กองทุ น รวมผสมที่ มี
นโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และหรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง และมี
กลยุ ท ธ์ การลงทุ น แบบมุ่ง หวัง ผลประกอบการสูง กว่า
ดัชนีชี้วัด (Active Management) ซึ่งจะคัดเลือกลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและหรือมี
อัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการปรับ
สัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการลงทุน
กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความ
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�ำนวนมาก
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้ง
จ�ำนวน อาจขาดทุนหรือได้รับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
และหรือได้รับเงินคืนต�่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้ ผู้ลงทุน
ต้องศึกษาข้อมูลเพือ่ ท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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Guest Speaker of Capital Market Academy
CMA-GMS Class of 2019
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั เกียรติจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริยนเชิญเป็นวิทยากร
กิตติมศักดิใ์ นหลักสูตร CMA-GMS Class of 2019 ซึง่ เป็นหลักสูตร
อบรมส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนใน
แถบประเทศลุม่ แม่นำ�้ โขงจ�ำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน กัมพูชา
ลาว พม่า และ เวียดนาม บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมและโอกาส
ของอาเซียน”เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

“วิสัยทัศน์ 5 ปีของเอ็มเอฟซี และผลงานครึ่งปีแรก 2562”
คุณเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน
Media Briefing “วิสัยทัศน์ 5 ปี ของเอ็มเอฟซี และผลงานครึ่งปีแรก 2562” ณ ส�ำนักงานใหญ่
เอ็มเอฟซี ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 พร้อมเผยวิสัยทัศน์
เน้นกลยุทธ์เชิงรุกมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยังอาเซียน ตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินปี 2562 เติบโต 543,000
ล้านบาท
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พิธลี งนามแนวปฏิบตั ิ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) ในบริษทั
จดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา ESG

คุณสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List
Guideline) ในบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นปัญหา Environmental, Social and Governance
(ESG) โดย กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นผู้ริเริ่มผลักดันความร่วมมือพร้อมกับนัก
ลงทุนสถาบัน รวม 32 ราย เพื่อยกระดับการลงทุนของประเทศไทยสู่การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
(Responsible Investment) ตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนชื่อกองทุนรวม จ�ำนวน 3 กองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดตั้งและจัดการ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-SAVING), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออมเกษียณ
ทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ (M-TWSUK RMF) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทวีสุข 1 (MT3Y1)
ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อกองทุน ดังรายละเอียดดังนี้
เดิม
เปลี่ยนเป็น
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ
MFC Retirement Saving Fund (M-SAVING) MFC Money Market Retirement Fund (MMF-RMF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออมเกษียณทวีสุข
เพื่อการเลี้ยงชีพ
MFC Senior Taweesuk Retirement Fund
(M-TWSUK RMF)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการ
เลี้ยงชีพ
MFC Senior Taweesuk Retirement Fund
(M-TWSUK RMF)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ออม 3 ปี ทวีสุข 1
MFC Taweeksuk 3Y1 Fund (MT3Y1)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1
MFC Taweeksuk 3Y1 Fund (MT3Y1)

ทั้งนี้ เพื่อให้ชื่อกองทุนไม่มีลักษณะที่อาจท�ำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด โดยเป็นไปตามประกาศ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ นจ.(ว) 5/2562 โดยการเปลี่ยนชื่อกองทุนดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
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ประกาศแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส�ำหรับเงินปันผลของกองทุนรวม
ตามพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบว่า ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.
2562 (กฎหมาย) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น มีผลให้
กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผล ที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในอัตราภาษีร้อยละ 10 ซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข)
บริษัทจัดการขอแจ้งเพื่อทราบว่า จากเดิมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเลือก ‘ไม่หักภาษี ณ
ที่จ่าย’ เงินปันผลนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท
จัดการจะต้องท�ำการ ‘หักภาษี ณ ที่จ่าย’ เงินปันผลของท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20
สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ส�ำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินไม่
ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี หรือมีฐานภาษีน้อยกว่า ร้อยละ 10 สามารถขอคืนภาษีหัก ณ
ทีจ่ า่ ยดังกล่าวได้โดยการยืน่ แบบแสดงรายการเพือ่ เสียภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภ.ง.ด.
90/91 ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ต่อไป
หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสอบถามประการใดสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ดูแลบัญชี
ของท่าน โทร. 0-2649-2000 กด 2 หรือ MFC Contact Center โทร. 0-2649-2000
กด 0 หรือฝ่าย Private Wealth โทร. 0-2649-2191-5 ได้ทุกวันท�ำการ ตั้งแต่เวลา
8.30-17.00 น. และสามารถติดต่อที่ส�ำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โทร.
0-2835-3055-7, ส�ำนักงานสาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2
ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-2, ส�ำนักงานสาขาขอนแก่น โทร. 0-43204014-16, ส�ำนักงานสาขาระยอง โทร. 0-3310-0340-2, ส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่ โทร.
0-7423-2324-5 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการ
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MFC Fun(d) Family 2/2562
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานกิจกรรม MFC Fun(d) Family ครัง้ ที่ 2/2562 “มือใหม่
หัดถ่ายภาพอย่างมือโปร” ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสนุกสนานกับการฝึกถ่ายภาพด้วยเทคนิคต่างๆ โดย
คุณเปรมิส ปานะทึก กูรูการถ่ายภาพมากประสบการณ์จากเฟซบุ๊ก X๖FOTOSTUDIO เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการถ่ายภาพให้ได้มุมมองใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล 12 กองทุน
กองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (M-S50)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
(MNIT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี (MNIT2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิก
สโตเรจฟันด์ (M-STOR)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็ม
เอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหม
ราชอินดัสเตรียล (HPF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว
(MG-LTF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว
(MIF-LTF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต้ี ดิวเิ ดนด์ ฟันด์
(M-PROP DIV)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม
(SMART)

อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย
ลงทุน)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

1.110

1 พฤษภาคม 2561-30 เมษายน 2562

29 พฤษภาคม 2562

0.013

1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562

13 มิถุนายน 2562

0.065

1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562

13 มิถุนายน 2562

0.110

1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562

14 มิถุนายน 2562

0.140

1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562

14 มิถุนายน 2562

0.093

1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562

17 มิถุนายน 2562

0.183

1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562

17 มิถุนายน 2562

0.300

1 มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2562

26 มิถุนายน 2562

0.4458

1 มิถุนายน 2561-31 พฤษภาคม 2562

26 มิถุนายน 2562

0.1500

25 เมษายน 2562-28 มิถุนายน 2562

24 กรกฎาคม 2562

0.1165

1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562

25 กรกฎาคม 2562

0.0429

1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562

2 สิงหาคม 2562

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562-31 กรกฎาคม 2562)

หมายเหตุ
• กองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ได้แก่ M-S50, MIF-LTF กองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ M-PROP DIV,
M-PROPERTY
• กองทุนเปิด MG-LTF มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำ�นวน อาจขาดทุนหรือได้รับกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำ�กว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งคู่มือภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
(M-PROPERTY)

วันทำ�การรับซื้อคืน

อัตรารับซื้อคืน
(บาท/หน่วยลงทุน)

25 กรกฎาคม 2562

0.2500

หมายเหตุ
วันที่ชำ�ระเงิน
31 กรกฎาคม 2562
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