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M-Talk
ปีที่ผ่านมา เอ็มเอฟซี ได้สร้างผลงานโดยมีรางวัล SET
Awards 2017 และ 2016 ประเภท บลจ. ดีเด่นสองปีต่อเนื่องกัน
เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานเพื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งเอ็มเอฟซีเคยได้รับรางวัล SET Awards 2014
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม และ
รางวั ล ผู ้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ดี เ ด่ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การอีกด้วย
ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ เอ็มเอฟซียังได้จ่ายเงินปันผลของ
12 กองทุน รวมกว่า 177 ล้านบาทให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมี
กองทุนเปิด M-BT จ่ายเงินปันผลสูงสุด 1.97 บาทต่อหน่วยลงทุน
เมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังอีกห้าปี กองทุนเปิด M-BT
จ่ายเงินปันผลไปแล้วรวม 9.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
เอ็มเอฟซีได้ขยายพืน้ ทีส่ า� นักงานสาขาเชียงใหม่ โดยปัจจุบนั
ตั้งอยู่ที่อาคารจอดรถถนนสุเทพ (S1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-218-480-52 และสาขาภูเก็ตได้ย้ายมาอยู่ที่ 18/19
ถนนโกมารภัจจ์ โทร. 076-212-491-92 ทั้งสองแห่งเปิดบริการ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ส่วนสาขาแจ้งวัฒนะ
เปลี่ยนหมายเลขโทรสารเป็น 0-2034-5129
ส�าหรับ M-Exclusive พบกับคุณธวัชชัย ยงสกุลโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษั ทกระสอบเกษตร จ�ากัด จะมาเล่าถึง
การบริ ห ารคนงานและการพั ฒ นาโรงงานให้ มี ค วามทั น สมั ย
เพือ่ ตอบสนองลูกค้า และยังให้ขอ้ คิดในการเลีย้ งลูกกับคนรุน่ ใหม่
และการดูแลตนเองอีกด้วย
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร
(สุวรรณา ชีวนันทชัย, วราวรรณ์ อุไรวรรณชัย, กัลยรัตน์ วงศ์ชินศรี, กมลพร เรืองสุข)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2649-2000
โทรสาร 0-2649-2100
WWW.MFCFUND.COM
WWW.FACEBOOK.COM/MFCFUNDS
WWW.TWITTER.COM/MFCFUND
ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
Smart Wealth Magazine จัดพ�มพข�้นเพ�่อผูถือหนวยและลูกคา ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ของผูเข�ยนที่ปรากฏบนนิตยสารเลมนี้
ถือเปนความคิดเห็นของผูเข�ยน ซึ่งบร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ไมจําเปนตองเห็นดวย
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SMART REWARDS IV
MMM

MMM-PLUS
MM-GOV

ง่ายๆ เพ�ยงใชคะแนน

จากทั้ง 3 กองทุนแลกเป็นของรางวัล
ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 62
ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง�่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น
(MFC Short Maturity Management Fund: MMM)
กองทุนเปดลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ หร�อตราสารทางการเงินทีจ่ ะครบก�าหนดช�าระคืนไม่เกิน 1 ป
ซื้อขายได้ทุกวันท�าการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่นของเอ็มเอฟซี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
มีความเสี่ยงจาก Interest rate risk, Credit risk, Liquidity risk

ผลการดําเนินงานกองทุน (ยอนหลัง)
MMM
Banchmark
ความผันผวนของ
ผลการด�าเนินงาน
ความผันผวนของตัวชี้วัด

YTD
0.16
0.25
0.04

3.12

3 เดือน 6 เดือน
0.25 0.51
0.38 0.75
0.04 0.04
2.58

1.82

1 ป*
1.11
1.59
0.05

3 ป*
1.31
1.66
0.06

5 ป*
1.73
2.03
0.09

10 ป*
1.90
2.08
0.10

ตั้งแต่จัดตั้ง**

1.28

0.74

0.58

0.42

0.38

2.19
2.31
0.13

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
การวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* % ตอป
** ผลตอบแทนตั้งแตจัดตั้งกองทุนที่มีอายุตํ่ากวา 1 ป แสดงเปนตามชวงเวลา หากมากกวาหรือเทากับ 1 ป แสดงเปนตอป

ผลการด�าเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ�งยืนยันถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต

ดูหนัง อานหนังสือ

M-Lifestyle

Please Stand By

ผูกำากับ : เบน เลวิน
นักแสดง : อลิซ อีฟ, ดาโกต้า แฟนนิ่ง, โทนี คอลเล็ตต์
วันที่เขาฉาย : 19 เมษายน 2561
เด็กสาวออทิสติกได้หลบหนีจากผูด้ แู ลของเธอเพือ่ ไปส่งต้นฉบับบทภาพยนตร์เรือ่ ง
“Star Trek” ความยาวกว่า 500 หน้า เพื่อให้ทันการแข่งขันเขียนบทในฮอลลีวูด นี่คือ
การเดินทางที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและหยาดน�้าตา แสดงโดย ดาโกต้า แฟนนิ่ง
ติดตามจิตวิญญาณของมิสเตอร์สป็อกในการเดินทางสู่ดินแดนที่เธอไม่รู้จัก “มันคือ
สิ่งที่เราจะพิชิต ไม่ต้องกลัว”

Avengers : Infinity War (2018)

มหาสงครามอัญมณีลางจักรวาล

ผูกำากับ : Anthony Russo, Joe Russo
นักแสดง : คาเรน กิลแลน, พอม เคลเมนเทียฟ, สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน
วันที่เขาฉาย : 25 เมษายน 2561
“เหล่าอเวนเจอร์ยงั คงต้องปกป้องโลกจากภัยอันตรายครัง้ ใหญ่ทเี่ กินกว่าทีซ่ ปุ เปอร์
ฮี โร่คนเดียวจะรับมือได้ อันตรายครั้งใหม่นั้นมาจากเงามืดของจักรวาล ‘ทานอส’
จอมเผด็จการแห่งจักรวาล เป้าหมายของเขาคือการรวบรวมอัญมณี อินฟินิตี้สโตนส์ทั้งหก เพื่อครอบครองพลัง
ทีเ่ กินจะจินตนาการถึง และใช้อญ
ั มณีในการเปลีย่ นแปลงความจริงทัง้ มวลของจักรวาลทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ เวนเจอร์
ต่อสู้มาก็เพื่อสิ่งนี้ ชะตากรรมของโลกและจักรวาลไม่เคยสั่นคลอนเท่านี้มาก่อน”

กลยุทธซุนกวน ชนะได ไม่ตองเหนื่อย
สามก๊กฉบับอ่านอดีตเพื่ออนาคต
ผูเขียน : เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
ซุนกวน ผูน้ า� แห่งง่อก๊ก 1 ใน 3 สุดยอดผูน้ า� ในยุคสามก๊ก แบบอย่างของผูน้ า� ยุคใหม่
เทคนิคการบริหารคนที่โดดเด่น และแตกต่างจากผู้น�าคนอื่นๆ ในขณะที่เล่าปี่และโจโฉ
กร�าศึกด้วยตนเอง แต่ซุนกวนไม่ต้องรบด้วยตัวเอง ก็สามารถพิชิตศัตรูได้อย่างน่าทึ่ง
เทคนิคของซุนกวนคืออะไร ติดตามได้ในเล่ม

ดานมืดของผูตามหาแสงสว่าง
ผูเขียน : Debbie Ford
ผูแปล : ภัทริณี เจริญจินดา
พูดถึงแง่มมุ ทางจิตวิทยาทีส่ า� คัญมากในการท�าความเข้าใจตัวเอง ทัง้ เรือ่ งเงามืดในใจ
กระบวนการทางจิตที่เรียกว่า การโยนสิ่งที่อยู่ ในตัวเราไปใส่ ในตัวคนอื่นโดยไม่รู้ตัว
เรือ่ งตัวตนหรือบุคลิกย่อยต่างๆ ในตัวเรา รวมถึงวิธกี ารรับรูแ้ ละสร้างสัมพันธ์กบั ตัวตน
ให้เสริมสร้างชีวิตเรา
หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงขยายการมองตัวเองให้กว้างขึ้น หากยังขยายมุมมองที่เรามีต่อผู้คนในชีวิตไปจนถึง
เพือ่ นร่วมสังคม เพราะทุกคนต่างหนีไม่พน้ กลไกทางจิตวิทยาอันแยบยลทีเ่ รียก “ความเป็นมนุษย์” ของเรากลับ
คืนมา…จากอะไรก็ตามที่ได้พรากมันไป
10
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เริ่ม “วางแผนการลงทุน” กันเถอะ
วิชัย อติชาติธานินทร
ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน

การที่จะประสบความส�าเร็จของคนที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ เช่น
นักกีฬา นักร้อง หรือนักธุรกิจนั้น โดยส่วนมากต้องอาศัยการฝกฝน
ในด้านนั้นๆ อย่างหนักหน่วง จนมีความช�านาญ และสามารถใช้
ความช�านาญจากการฝกฝนนัน้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็วกว่าคู่แข่ง โดยอาจไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาในการไตร่ตรอง
มากนัก ในเรือ่ งของการลงทุนก็เช่นกัน จะต้องมีการวางแผนและฝกฝน
ให้เกิดความช�านาญ เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนในสภาวะตลาด
ในแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นในเบื้องต้นนักลงทุน
ควรจะมีการก�าหนดแผนการลงทุนเอาไว้อย่างเป็นระบบ ซึง่ แผนดังกล่าว
ควรจะมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักลงทุนเป็นหลักด้วย

ความคิดเห็นและข้อความต่างๆ ในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย
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ทั้งนี้แผนการลงทุนควรจะมีองค์ประกอบ
คือ จุดเข้าซื้อและจุดขาย ซึ่งควรจะก�ำหนดให้
ชัดเจนตาม Indicators ทีเ่ ลือกใช้ และเหมาะสม
กั บ ลั ก ษณะนิ สั ย ในการเทรดของนั ก ลงทุ น
อีกองค์ประกอบหนึ่งคือ ขนาดของการเข้าซื้อ
(Position size) ต้องมีขนาดที่ไม่ท�ำให้นักลงทุน
เกิ ด ความเครี ย ดมากเกิ น ไปถ้ า การลงทุ น นั้ น
ผิดทางและไม่น้อยจนเกินไปจนท�ำให้ ไม่ส่งผล
อย่างมีนยั ต่อพอร์ตการลงทุน โดยแผนการลงทุนนี้
ควรจะผ่านการทดสอบจากข้อมูลในอดีต เพื่อ
ดูว่าแผนการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนตามที่
นักลงทุนต้องการหรือไม่ และมีความเสี่ยงพอ
ที่นักลงทุนจะรับได้หรือไม่ ซึ่งในขั้นนี้นักลงทุน
อาจจะปรับค่าต่างๆ เช่น Time frame ในการ
เทรดจุดซื้อ/จุดขาย หรือ Position size เป็นต้น
จนได้ผลการทดสอบของแผนการลงทุนที่พอใจ
จากนั้นค่อยน�ำแผนการลงทุนนี้มาใช้ ในตลาด
การลงทุนจริง แต่ขอแนะน�ำให้ใช้เงินลงทุนจ�ำนวน
น้ อ ยก่ อ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจและหากเกิ ด
ความผิดพลาดก็จะไม่กระทบต่อเงินลงทุนมากนัก
โดยในขั้ น ตอนนี้ นั ก ลงทุ น จะต้ อ งบั น ทึ ก และ
ติดตามผลการลงทุนอยูเ่ ป็นระยะ จะเป็นทุกเดือน
12
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หรือทุกไตรมาสก็ได้ แล้วน�ำมาปรับแผนการลงทุน
เพื่อปิดช่องโหว่ของแผน ซึ่งในการลงทุนจริงนี้
นักลงทุนจะต้องเผชิญกับอารมณ์รว่ มทีม่ ตี อ่ ความ
ผันผวนของตลาด จึงอยากจะแนะน�ำให้นักลงทุน
ปฏิบัติตามแผนการลงทุนอย่างมีวินัย และถ้า
ต้องการปรับเปลี่ยนควรที่จะย้อนกลับไปปรับที่
แผนการลงทุนและท�ำการทดสอบก่อนน�ำมาใช้จริง
การทีน่ กั ลงทุนจะท�ำแผนการลงทุนขึน้ มานัน้
ไม่ใช่เพือ่ ทีจ่ ะให้นกั ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ๆ
แต่ จุ ด ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ให้ นั ก ลงทุ น สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงที่วางไว้ ในแผนการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งการจะได้ผลตอบแทนที่ดีนั้น
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่อยาก
ให้ นั ก ลงทุ น คาดหวั ง ต่ อ ผลตอบแทนที่ สู ง ๆ
เพียงอย่างเดียว ควรจะมองด้านความเสี่ยงจาก
การลงทุนควบคู่ไปด้วย
ทั้งนี้แผนการลงทุน นักลงทุนสามารถน�ำมา
ใช้ ได้กับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กองทุน หุน้ ตราสารหนี้ หรือการลงทุนทางเลือกอืน่
เป็นต้น โดยสิ่งส�ำคัญคือนักลงทุนจะต้องปฏิบัติ
ตามแผนอย่างมีวนิ ยั จึงจะท�ำให้นกั ลงทุนลงทุนอยู่
ในตลาดได้ยั่งยืนและยาวนาน

M-Scoop
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พระสมุทรเจดีย หรือ พระเจดียกลางนำ้า ถือเป็น

ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัด
สมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอ
พระสมุทรเจดียบ์ ริเวณฝัง่ ขวาของแม่นา�้ เจ้าพระยา ตรงข้าม
กับศาลากลางจังหวัดโดยมีแม่น�้าเจ้าพระยาคั่นกลาง
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พระสมุทรเจดียเ์ ริม่ ก่อสร้างในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
ภายหลังจากที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
จัดสร้างเมืองสมุทรปราการและป้อมปราการต่างๆ
โดยพื้นที่เดิมเป็นเกาะมีน�้าล้อมรอบ เรือสินค้า
สามารถแล่นอ้อมรอบๆ เกาะได้ จึงได้ชื่อว่า
“พระสมุทรเจดีย์กลางน�้า” ปัจจุบันกระแสน�้า
เปลี่ยนทิศทางและแผ่นดินได้ยื่นงอกออกมาจาก
การทับถมของตะกอนจนท�าให้เชื่อมติดกับเกาะ
กลายเป็นผืนดินเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
ครัง้ ยังเป็นเจ้าพระยาพระคลัง เป็นแม่กองจัดการ
ถมเกาะหาดทรายให้แน่นหนามั่นคง เสร็จแล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
กับพระยาราชสงครามคิดแบบเจดีย์ จนเป็นที่พอ
พระราชหฤทัย แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
ลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กับเจ้าพระยา
พระคลังเป็นผู้อ�านวยการสร้าง ทรงพระราชทาน
นามว่า “พระสมุทรเจดีย์” แต่พระองค์เสด็จ
สวรรคตเสียก่อนต่อมาพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมืน่
เจษฎาบดิ น ทร์ เ สด็ จ ขึ้ น เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ

ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีธรรมราชและ
พระยาพระคลัง เป็นแม่กองจัดสร้างพระเจดีย์
ขึ้นกลางเกาะตามพระราชประสงค์ของพระราช
บิดาแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2371
พระสมุทรเจดีย์ เดิมสร้างเป็นแบบย่อเหลีย่ ม
ไม้สิบสองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูง
ขึน้ ไปอีกเพือ่ ให้พระสมุทรเจดียเ์ ป็นพระมหาเจดีย์
ส�าคัญทีช่ าวต่างชาติลอ่ งเรือมาจะต้องพบเห็นเป็น
เกียรติยศแห่งแผ่นดินก่อนเจดีย์ส�าคัญอื่นๆ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ชา่ งไปถ่ายแบบพระเจดียล์ อมฟาง
ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่น
ราชสีหวิกรมเป็นนายช่างจัดการสร้างพระเจดีย์
แบบลอมฟางครอบพระเจดียเ์ ดิม นอกจากนีย้ งั ทรง
สร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร
และพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พร้อมหลักผูกเรือ
ริมน�้ารอบองค์พระสมุทรเจดีย์และได้อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหา
ราชวังแห่มาทางชลมารคบรรจุไว้ตามโบราณราช
ประเพณี ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกี าร
สมโภชเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ จนเป็นประเพณี
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์เป็นงานประจ�าปีที่ส�าคัญของจังหวัด
โดยก�าหนดวันแรม 5 ค�่า เดือน 11 ของทุกปี
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คุณธวัชชัย ยงสกุลโรจน
กรรมการผูจัดการ บริษัทกระสอบเกษตร จํากัด
จากความพร้อมของประสบการณ์การท�างานด้าน
วิศวกรโรงงานหลายแห่ง และเพื่อสนับสนุนธุรกิจการ
ส่งออกข้าวของครอบครัวภรรยา จึงเป็นที่มาของบริษั ท
กระสอบเกษตร จ�ากัด โดยคุณธวัชชัย ยงสกุลโรจน์
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ดแู ลบริหารงานอย่างใกล้ชดิ พัฒนา
โรงงานและคนงานอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี
ต่างๆ และยังมีข้อคิดในการเลี้ยงลูกและการดูแลตนเอง
ที่น่าสนใจอีกด้วย
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เริ่มก่อตั้งบริษัทตอนอายุเท่าไรคะ

อยากทราบประวัติส่วนตัวค่ะ
ผมมี พี่ น ้ อ งเจ็ ด คน ผมเป็ น คนเล็ ก สุ ด
เรียนจบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และ
ปริ ญ ญาตรี จ ากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นท�ำงานเป็น
Project Engineer ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งได้
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว
เริม่ ต้นท�ำงานได้เงินเดือนสามพันบาท ภายหลัง
ได้ยา้ ยทีท่ ำ� งานอีกหลายแห่ง สุดท้ายได้เริม่ ต้น
ตั้ ง บริ ษั ท กระสอบเกษตร เพราะตอนนั้ น
ครอบครั ว ของภรรยาท� ำ ธุ ร กิ จ ส่ ง ออกข้ า ว
ช่วงนัน้ ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นปริมาณมาก
บางครั้ง ท�ำให้เกิดการขาดแคลนกระสอบ
ส�ำหรับใส่ข้าวเพื่อส่งออก
ก่ อ นหน้ า นี้ ผ มเคยมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น
Project Engineer มาหลายแห่งจนอยู่ในระดับ
ที่สามารถสร้างโรงงานได้แล้ว และได้มีโอกาส
ไปท�ำงานที่โรงงานกระสอบแห่งหนึง่ ทีม่ ปี ญ
ั หา
ด้านต้นทุนสูง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างโรงงาน
ต่างๆ ด้วย เช่น โรงงานแก๊ส แต่ละที่ผมได้มี
โอกาสร่วมงานกับวิศวกรจากต่างประเทศ ซึ่ง
ผมมองว่าวิศวกรไทยเก่งมาก ระดับความรู้
สามารถสู้วิศวกรต่างชาติได้
20
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ประมาณอายุ 40 กว่ า ปี พ .ศ. 2524
ในสมัยนั้นยังไม่มีการประกันราคาข้าว จ�ำน�ำ
ข้าว พอฤดูการเก็บเกีย่ วข้าว ราคาข้าวจะตกลง
ต่างชาติจะเข้ามาสั่งซื้อข้าว ผู้ส่งออกก็จะต้อง
ส่งมอบข้าวให้ต่างชาติทันที โดยทุกแห่งจะ
สั่งกระสอบพร้อมๆ กัน แต่มีจ�ำนวนผู้ผลิต
กระสอบน้อย ท�ำให้ผลิตกระสอบไม่ทันการ
ใช้งาน ผมจึงตัง้ โรงงานผลิตกระสอบพลาสติก
สาน ถือเป็นเจ้าแรกๆ ของไทยเมื่อ 30 กว่าปี
ก่อน
สมัยนั้นรัฐบาลยังห้ามตั้งโรงงานกระสอบ
พลาสติก เพื่อไม่ ให้มีผลกระทบต่อโรงงาน
กระสอบป่ า น เนื่ อ งจากกระสอบป่ า นเป็ น
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ�ำนวนมากถึง 3-4
พันคนต่อโรงงาน เพราะมีขั้นตอนในการผลิต
ตั้งแต่การตัดต้นป่าน ลอกเปลือก น�ำไปแช่น�้ำ
ฟาดเอาเนื้อออกให้เหลือเส้นใยแล้วน�ำไปปั่น
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ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะ
เป็นเส้นใยป่าน ต่างจากการใช้เม็ดพลาสติก
ที่ ใช้แรงงานไม่กี่ร้อยคน มีขั้นตอนการผลิต
น้อ ยกว่ า แต่ โรงงานผลิตป่านมีข้อเสีย คือ
ท�ำให้เกิดน�้ำเสียจากขั้นตอนการแช่ป่านที่ ใช้
สารเคมีคือโซดาไฟ เป็นอุตสาหกรรมที่ ใช้
แรงงานมากและท�ำให้แหล่งน�ำ้ เน่าเสีย แต่ยงั มี
ผลิตที่บังคลาเทศ ส่วนในไทยมีเหลือโรงงาน
ผลิตกระสอบป่านเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดย
สั่ ง น� ำ เข้ า เส้ น ใยป่ า นเข้ า มาเพื่ อ ลดขั้ น ตอน
การผลิต
สมัยก่อนเมื่อผู้ส่งออกข้าวได้รับค�ำสั่งซื้อ
ข้าวมาแล้ว จะต้องส่งออกข้าวให้ทันเวลาตาม
ที่ตกลงกับผู้สั่งซื้อ เพื่อไม่ ให้ผิดค�ำสัญญา
เพราะอาจถูกปรับได้ ผลผลิตข้าวจะออกมา
พร้อมกัน ราคาข้าวจึงตกลง จึงเป็นที่มาของ
การประกันราคาข้าวหรือจ�ำน�ำข้าว ไม่ให้ราคา
ตกต�่ำฮวบลงมา เป็นผลกระทบต่อชาวนาครับ

ขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างไรคะ
เม็ดพลาสติกจะน�ำมาฉีดเป็นเส้นใย น�ำไป
ทอ พิมพ์ และตัดเย็บออกมาเป็นกระสอบ
โดยมีขนาดต่างๆ ส�ำหรับบรรจุคือ 5 10 45
และ 50 กิโลกรัม จากนั้นจะส่งไปยังโกดังข้าว
เพื่อใช้ส�ำหรับบรรจุข้าวสารเพื่อการส่งออก
ต่อไป

เล่ายุคแรกๆ และวิธีบริหารงาน
กันบ้างค่ะ
สมัยก่อนแถวนี้ยังไม่เจริญ ที่ดินถูกมาก
ไร่ละแสนบาท แต่ปัจจุบันขึ้นไปไร่ละหลาย
ล้านแล้ว ตอนที่ตั้งบริษั ทใหม่ๆ ก็มีคนงาน
ย้ายตามมาท�ำงานด้วยกัน คนสมัยก่อนจะ
ก้าวหน้าเติบโตขึ้นมาได้ เขาจะต้องมีความ
ตั้ ง ใจสู ง และใช้ เ วลาสะสมประสบการณ์
ไม่เหมือนคนรุ่นใหม่ที่มีเครื่องจักรเทคโนโลยี
ต่างๆ ท�ำให้ท�ำงานได้ง่ายขึ้น ท�ำให้คนสมัยนี้
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มีคนงานจ�ำนวนน้อยและให้เขาท�ำงานล่วงเวลา
เพือ่ จะได้คา่ โอทีเป็นรายได้พเิ ศษเพิม่ เติมให้เขา
อยู่ได้ ซึง่ เราให้คา่ ท�ำงานล่วงเวลาตามกฎหมาย
แรงงาน เรามีการก�ำหนดปริมาณงานว่าเขา
ควรจะท�ำได้เท่าไร เมื่อท�ำเสร็จเขาสามารถ
กลับบ้านได้เลย

สิ่งใดที่สนับสนุนให้ธุรกิจด�ำเนิน
ต่อไปคะ

จะเก่งน้อยลง เพราะไม่คอ่ ยได้ใช้ความคิดและ
จินตนาการต่างๆ
การให้ค่าแรงกับคนงาน ถ้าให้ค่าแรงสูง
เราก็อยู่ไม่ได้ แต่ถ้าให้ค่าแรงเขาต�่ำ เขาก็อยู่
ไม่ได้เช่นกัน ดังนัน้ เราจึงมีการบริหารคนโดยให้
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โรงงานจะต้องมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา
หยุดนิง่ ไม่ได้ทงั้ ด้านเทคโนโลยีและการบริหาร
เราต้องไปดูงานที่ต่างประเทศอยู่เสมอ แต่เรา
ไม่สามารถไปซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ
เพื่อให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา เพราะราคาแพง
และเราไม่มีเงินทุนมากขนาดนั้น เราจึงต้อง
ไปดู ง านและน� ำ ความรู ้ ม าพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เครื่ อ งจั ก รของเราให้ ทั น สมั ย นอกจากท� ำ
ไม่ได้จริงๆ จึงต้องซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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ส่วนเรื่องคนงาน เราจะต้องสอนงานเขา
ไม่ได้ให้เขาท�ำแบบเดิมๆ อยูท่ กุ วัน คนงานต้อง
พัฒนาความรู้และฝีมือ ส่วนผู้ป้อนวัตถุดิบให้
เรา เราจะต้องให้ข้อมูลความต้องการของ
เราด้วยว่าเราต้องการอย่างไร เราต้องพัฒนา
รอบด้าน ไม่อย่างนั้นเราเองก็จะอยู่ ไม่รอด
เช่นกันครับ

วางอนาคตของโรงงานไว้อย่างไรคะ
โรงงานเป็นลักษณะ Labour Intensive
ใช้คนงานจ�ำนวนมาก เดีย๋ วนีค้ นไม่ยอมท�ำงาน
หนัก จึงหาคนท�ำงานยาก เราจึงจะคงขนาด
ของโรงงานเอาไว้ เราต้องลดความสูญเสีย
ในการผลิต และต้องมีความแม่นย�ำมากขึ้น

มีวางผู้สืบทอดธุรกิจหรือไม่คะ
ผมบริ ห ารงานด้ ว ยตนเอง และไม่ ไ ด้
คาดหวังว่าลูกๆ จะมาช่วยสืบทอดงานต่อ ผม
ให้เขาได้ท�ำงานในสิ่งที่เขาชอบ ถ้าบริหารงาน
แบบฝรั่งจะมี Handbook เป็นคู่มือเมื่อใคร
ไม่อยู่ คนอื่นสามารถมาท�ำแทนได้ แต่ผม
ท�ำงานแบบใกล้ชิดกันกับคนงาน ซึ่งพวกเขา
ไม่ ได้เรียนจบมาสูง ส�ำหรับอุปนิสัยคนไทย
เมื่อท�ำงานไปได้ระยะหนึ่ง เขาจะไม่ได้ท�ำงาน
ไปตามขั้ น ตอน ซึ่ ง ต้ อ งยอมรั บ และเข้ า ใจ
ในอุปนิสัยนี้ เราจึงต้องติดตามดูงานอย่าง
ละเอียดและรู้จริงในงานที่ท�ำ เพื่อที่จะได้รู้
ปัญหาและแก้ ไขงานได้ ซึ่งจะท�ำให้คนงาน
ยอมรับความรู้ความสามารถ และเชื่อถือเรา

รวมทั้งพัฒนาไปตามความต้องการของลูกค้า
ด้วย เช่น เดิมเราผลิตกระสอบสี่สี ปัจจุบัน
ลูกค้าต้องการกระสอบพิมพ์ห้าสีหกสีแปดสี
นอกจากนี้คู่แข่งก็มีจ�ำนวนมากด้วย ลูกค้า
จะต่อรองเจรจาเรื่องราคาได้ ท�ำให้เรามองว่า
จะคงขนาดของโรงงานไว้ เ นื่ อ งจากมี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
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ผมไม่ได้คดิ ว่าเป็นคนทีท่ า� ให้ธรุ กิจประสบ
ความส�าเร็จ แต่ผมมองว่าผมเดินมาตามทาง
ของการท�าธุรกิจ ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มีตวั ช่วย
และมีตัวแปรต่างๆ เข้ามาตามทาง ชีวิตไม่ได้
เดินตรงทางไปตลอด มีขนึ้ ลง ผมก็แก้ ไขปัญหา
กันไป อย่าท้อถอย ปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลาย
ไปเอง คนเราชอบมองคนอื่นที่ประสบความ
ส�าเร็จสูงสุด แต่ลมื นึกไปว่านัน่ คือคนอืน่ ไม่ใช่
ตัวเราเอง ทางของใครก็ของคนนัน้ ทางของเรา
เป็นอีกทางหนึง่ ที่ไม่เหมือนใครเขา จะสุขสบาย
หรือยากล�าบากก็เป็นทางของเรา
การท�าธุรกิจไม่ใช่เป็นสิง่ เดียวในชีวติ ยังมี
อะไรให้ต้องท�าอีกมาก ชีวิตคนเรามีอะไรให้
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ศึกษาตลอดเวลา ผมศึกษาเรือ่ งธรรมะมานาน
แล้ว ตอนนีก้ ห็ นั มาเข้มข้นกับเรือ่ งธรรมะมากขึน้
การนั่งสมาธิบ่อยๆ ท�าให้เข้าใจเรื่องศีล สมาธิ
ปัญญา มากขึ้นเรื่อยๆ ต่อยอดไปได้มากขึ้น
สมาธิท�าให้สมองโปร่ง พิจารณาอะไรก็เข้าใจ
ได้ละเอียดดีขึ้น และลึกกว่าเดิมครับ

แนะน�าครอบครัวบ้างค่ะ
ภรรยาชือ่ ธารทิพย์ พบกันในทีท่ า� งานครับ
เขาท�างานในห้องแล็บ แล้วเครื่องมือในการ
ท�าแล็บช�ารุด หาซื้อไม่ได้และถ้าจ้างท�าราคา
ถึงแสนกว่าบาท จึงมาปรึกษาผม ผมจึงได้ผลิต
ให้เขาในราคาเพียงพันกว่าบาท โดยเปลี่ยน
วัสดุจากแก้วเป็นพลาสติกท�าให้ราคาถูกลง
จากนั้นจึงได้ร่วมท�างานให้อีกหลายอย่างครับ
เรามีลูกชายสามคน คนโตชื่อสัจจะรัตน์
จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อายุ 40 กว่าปีแล้วและมีลูก
หนึ่งคนแล้ว คนที่สองชื่อสัจจะพงศ์ คนที่สาม
ชื่อระสัจจะ สองคนหลังจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาฯ เช่นเดียวกันกับผม ชื่อของ
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ลูกทุกคนพระตั้งให้ครับ มีค�ำว่าสัจจะทุกคน
เหมือนให้ยึดมั่นในสัจจะ
ลูกคนแรกท�ำงานด้านบริษั ทรับออกแบบ
ก่อสร้างอาคาร คนทีส่ องท�ำด้าน IT ของบริษัท
เครือ่ งส�ำอางแห่งหนึง่ ระบบคอมพิวเตอร์ทำ� ให้
เห็นภาพการท�ำงานโดยรวมได้ดีชัดเจน เช่น
สินค้าตัวไหนขายดี สินค้าตัวไหนต้องสั่งซื้อ
เพิ่ม เป็นต้น ส่วนคนที่สามท�ำงานที่บริษั ท
มหาชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกเช่นกัน
แล้วออกมาท�ำเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
พวกเขาโตกันหมดแล้ว และใช้ชวี ติ ตามแนวทาง
ของเขา พอว่างๆ จะนัดมาทานข้าวกัน แต่ไม่ได้

ก�ำหนดว่าจะต้องมาพบกันประจ�ำทุกวันนั้น
วันนี้ ลูกชายผมยังพูดเลยว่าครอบครัวเรา
ถึงแม้จะคุยกันน้อยมาก แต่ทกุ คนก็เข้าใจกันดี
เราไม่จ�ำเป็นต้องใกล้ชิดอะไรกันมากมาย แต่
มีอะไรเราก็คอยให้คำ� แนะน�ำปรึกษาแก่เขาครับ

ขอทราบแนวทางการเลี้ยงลูกค่ะ
ตอนเด็ ก ทั้ ง สามคนเรี ย นที่ โ รงเรี ย น
อัสสัมชัญ โดยผมติวให้เขาเอง แต่เราเลีย้ งลูก
แบบไม่เครียด เลีย้ งแบบเป็นเพือ่ นกัน ผมเห็น
ลูกเลีย้ งลูกของเขาแล้ว รูส้ กึ เขาดูแลทะนุถนอม
เกินไป พ่อแม่สมัยนี้กลัวลูกจะหกล้ม กลัวลูก
จะเป็นโรคนั้นนี้ สมัยรุ่นพ่อผม ไม่ต้องเลี้ยง
ดูแลลูก ปล่อยให้ลูกๆ เล่นดินทรายกันไป
ไม่ต้องดูแลมากมาย เดี๋ยวนี้ลูกจามนิดเดียว
ต้องรีบหาหมอกันใหญ่แล้ว
ผมว่าการเลีย้ งลูกไม่ควรอ่านหนังสือ หรือ
ฟั ง คนอื่ น มากเกิ นไป ตามธรรมชาติ เ ด็ ก ๆ
จะตามต้นแบบพ่อแม่อยูแ่ ล้ว ถ้าเรามีจติ ใจทีด่ ี
สบายๆ เด็กๆ ก็จะมองโลกแบบเรา พ่อแม่อย่า
ตื่นกลัวกับทุกสิ่งมากเกินไป ไม่อย่างนั้นเด็ก
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จะกลัวไปกับทุกสิ่งด้วยเช่นกัน เปรียบเทียบ
กับกวางกินน�้ำกินหญ้าในป่า และมีเสืออยู่ห่าง
ออกไปสักห้าสิบเมตร กวางยังคงกินน�ำ้ กินหญ้า
ไปตามปกติได้ จนกว่าเสือจะวิ่งเข้าใส่ กวาง
ถึงจะวิ่งหนี กวางไม่ได้ตื่นกลัววิ่งหนีเสือตั้งแต่
แรกเห็ น สมั ย นี้ เ ลี้ ย งลู ก ดี จ นเกิ นไปจนผิ ด
ธรรมชาติครับ
เวลาสอนลูก ผมจะใช้วธิ ยี กตัวอย่างให้เขา
ได้ฟัง ลูกเคยโดนครูตีแม้ว่าเขาไม่ ได้ท�ำผิด
ผมจึงสอนเขาว่านี่เป็นโลกแห่งความเป็นจริง
ซึ่งอาจจะไม่มีความยุติธรรม เขาต้องยอมรับ
และแก้ ไขปัญหาด้วยตนเอง ผมจะไม่ ได้ ไป
โอ๋ลูกหรือไปร้องเรียนครู และไม่ ใช้วิธีตีลูก
แต่ใช้วิธีคุยกันกับลูกให้เข้าใจครับ

มีวิธีพักผ่อนอย่างไรคะ
ผมตื่นเช้าหกโมง นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง
ออกก�ำลังกาย แล้วจึงไปท�ำงาน ตอนเย็นก็อาจ
ไปซื้อของบ้าง พอกลับบ้านก็มานั่งสมาธิอีก
หนึ่งชั่วโมง
ยามว่างผมชอบเดินทางท่องเที่ยว เคยไป
เที่ยวเอธิโอเปีย ชอบที่ได้เจอคนหลากหลาย
และประทับใจอินเดียมากไปหลายครั้งแล้ว
เคยไปเขาแห่ ง หนึ่ ง มี น�้ ำ บริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ออกมา
ที่นั่นแบ่งคนเป็นวรรณะ 4 วรรณะ กษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ และศู ท ร ผมเห็ น คน
วรรณะสูงได้ใช้นำ�้ จากด้านบน พอน�ำ้ ไหลลงมา
วรรณะรองลงมาก็ใช้นำ�้ ต่อไป ซึง่ แต่ละวรรณะ
ต่างเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของน�้ำ ยึดมั่นและ
ยอมรับในวรรณะของตน
ผมยั ง ชอบถ่ า ยรู ป อี ก ด้ ว ย เพื่ อ แสดง
ความงดงามของธรรมชาติ ยิ่งถ้าจิตใจเรา
สงบ รูปถ่ายที่ออกมายิ่งงดงาม ผมเคยไป
ดูภาพถ่ายที่งานประกวดแห่งหนึ่ง ผมมองว่า
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ภาพแม้จะสวย มีเทคนิคในการตั้งกล้อง แต่
แววตาของตัวแบบในภาพยังไม่ ได้ความรู้สึก
อารมณ์ใดๆ ดูแห้งแล้ง ผมชอบถ่ายเด็กๆ หรือ
บุคคลในสถานทีจ่ ริงๆ ไม่ใช่การจัดฉาก เพือ่ ให้
เป็นธรรมชาติจริงๆ ครับ
ส่วนเรือ่ งดูแลตนเอง ผมดืม่ น�ำ้ ผักผลไม้ปน่ั
ทุกวัน โดยใช้เครื่องปั่นความเร็วสูงท�ำให้ ได้
น�้ำผักผลไม้ที่ไม่มีกากเหลืออยู่ ผมเด็ดใบผัก
ที่ปลูกในบ้านมาใส่ด้วย ปั่นเป็นน�้ำใส่มะนาว
เพือ่ ปรุงรสนิดหน่อย โดยน�ำ้ เพือ่ สุขภาพของผม
จะเน้นสีเขียวของคลอโรฟิลล์ และต้องท�ำเอง
เพราะต้องกินภายใน 15 นาที เพื่อไม่ให้เสีย
รสชาติและคุณค่าทางอาหาร ผมดื่มตอนเช้า
ตอนท้องว่าง วันแรกๆ ที่ดื่มก็จะถ่าย แต่สัก
2-3 วันก็จะคงที่แล้ว

มาพูดถึงเรื่องการออมการลงทุน
บ้างค่ะ
ทุ ก คนต้ อ งเห็ น ความส� ำ คั ญ และความ
จ�ำเป็นของการลงทุน ซึ่งผมเองไม่ได้มีความรู้
เรื่องทางการเงินมากนัก จึงต้องใช้บริการของ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเช่ น เอ็ ม เอฟซี ใ ห้ ช ่ ว ยบริ ห าร
การเงิ น เพราะผมไม่ มี เ วลาและไม่ ไ ด้ เ ก่ ง
ทุกด้านครับ
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รางวัล SET Award
คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล
SET Awards 2017 ประเภทบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset
Management Company Awards) ให้
คุณชาคริต พืชพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) โดยมี
คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ
วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล
SET Awards และหนึ่งในคณะท�างานผู้ทรง
คุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล ร่วมเป็น

พยาน ทั้งนี้เอ็มเอฟซีได้รับรางวัล SET Awards
ประเภทบลจ.ดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
นอกจากนี้ที่ผ่านมาเอ็มเอฟซีได้รับรางวัล
SET Awards 2014 ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้ า นผลการด� า เนิ น งานยอดเยี่ ย ม (Best
Company Performance Awards กลุ่มบจ.
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,000-10,000
ล้านบาท) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น
ของบจ. ในตลาดหลักทรัพย์ โดยคุณประภา
ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการอีกด้วย
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เอ็มเอฟซีเปด “สํานักงานสาขาเชียงใหม”
ณ อาคารจอดรถ (S1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด
(มหาชน) เป็นประธานเปิดส�านักงานสาขา
เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล (ที่ 2 จากซ้าย)
รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยแผนงาน
บริหารการเงินและทรัพย์สิน และอาจารย์
ดร.เอกชัย มหาเอก (ที่ 4 จากซ้าย) รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
การออกแบบ และการด�าเนินงานทางด้าน
ภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ให้เกียรติรว่ มงานดังกล่าว (จากรูปที่ 2 แถวล่าง)

เอ็มเอฟซีส�านักงานสาขาเชียงใหม่เปิด
บริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงให้ค�าแนะน�าในการวางแผนการ
ลงทุนอย่างเหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุน
เพื่อความมั่นคงทางการเงินของผู้สนใจลงทุน
เอ็มเอฟซีส�านักงานสาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่
เลขที่ 239 อาคารจอดรถถนนสุเทพ (S1)
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ถ.สุ เ ทพ อ.เมื อ ง
จ.เชียงใหม่ 50200 เปิดบริการทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 053-218480-82 โทรสาร 053-218-483

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน
32
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“เสน่หสวนผึ้ง เมืองแห่งขุนเขา
ชมโชวแกะ แวะปนเทียน”

CRM

เอ็มเอฟซีจดั กิจกรรม “เสน่หส วนผึง้ เมืองแห่งขุนเขา ชมโชวแกะ
แวะปันเทียน” ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อขอบคุณผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีไ่ ว้วางใจในเอ็มเอฟซีโดย คุณนิภาพรรณ รีพ้ ลกุล ทีป่ รึกษาฝ่ายวางแผน
การลงทุนส่วนบุคคล น�าทีม IP ต้อนรับและพาผู้ถือหน่วยลงทุนร่วม
กิจกรรมปั้นเทียนรูปแกะที่บ้านหอมเทียน และชมโชว์การแสดงแกะ
“Scenery Sheep & Dog Show” ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสนุกสนาน
เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมกลับบ้านด้วยความประทับใจ
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กิจกรรม

MFC Fun(d

กิจกร
ยอดฮิตรม

) Family 256

1

กิจกรรม “ปนผลไมยอสวน-ลูกชุบสูตรโบราณ” :
เดือนพฤษภาคม
อีกครัง้ ตามค�าเรียกร้องส�าหรับผูช้ นื่ ชอบขนมไทยน่ารักๆ
กับกิจกรรมสุดฮิต “ปันผลไมย่อส่วน-ลูกชุบสูตรโบราณ”
โดยคุณจิราพร แก้วดวงเล็ก เจ้าของร้านบ้านพลอยหวาน
(Ban ploywan) เป็นวิทยากร สอนขั้นตอนการเลือกใช้
วัตถุดิบเพื่อขึ้นรูปขนม การลงสี การตกแต่ง ไปจนถึง
การจัดวางบนภาชนะอย่างสวยงาม

เชิ ญ ร่ ว มเปลี่ ย นช่ อ ดอกไม้
ในแบบฉบับเดิมๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้ดอกไม้ในเวอร์ชั่นใหม่ “Flower
Box ดอกไมสสี วยในกล่องแสนงาม”
โดยคุณปรัชญิล แสงวัฒน์ ซึ่งเป็น
วิ ท ยากรจากโครงการครอบครั ว
เดียวกันของบริษัทมหาชนแห่งหนึง่
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสามารถเลื อ ก
ประเภทดอกไม้ต่างๆ ที่ชื่นชอบส�าหรับ “Flower Box” เพื่อมอบให้บุคคลส�าคัญทางใจ

กิจกรรม Flower Box : เดือนสิงหาคม

หมายเหตุ
• ที่นั่งมีจ�านวนจ�ากัด MFC ขอสงวนสิทธิ์จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามระบบ First come First serve
• ขอสงวนสิทธิ์ส�าหรับลูกค้า MFC ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม MFC Fund Family ในปี 2561 เป็น
อันดับแรก
• MFC จะติดต่อลูกค้า โดยการส่ง SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตามหมายเลขโทรศัพท์
มือถือที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ภายใน 5 วันท�าการก่อนวันกิจกรรม
• ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
• สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลอัพเดทได้ที่ www.mfcfund.com
www.facebook.com/mfcfunds หรือ @mfcline
• กิจกรรมข้างต้นสามารถมีการเปลีย่ นแปลงได้ โดย MFC มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
34
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เอ็มเอฟซี

จ่ายเงินปันผล 12 กองทุน
รวมกว่า 177 ลานบาท
เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างๆ 12 กองทุน รวมกว่า 177 ล้านบาท
ส�าหรับผลการด�าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา โดย
กองทุ น เปิ ด เอ็ ม เอฟซี - บี ที อิ น คั ม โกรทฟั น ด์
(M-BT) จ่ายเงินปันผลสูงสุด 1.97 บาทต่อหน่วย
ลงทุน
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซี
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างๆ 12 กองทุน รวมกว่า 177 ล้านบาท ส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานช่วงวันที่ 1 มกราคม 2560-31
ธันวาคม 2560 โดยมีอตั ราเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน
ดังนี้ กองทุนเปิด M-BT 1.97 บาท กองทุนเปิด MFX
1.67 บาท กองทุนเปิด HAPPY D5 0.7140 บาท
กองทุนเปิด MIF 0.47 บาท กองทุนเปิด MV-LTF
1.10 บาท กองทุนเปิด SF4 0.85 บาท กองทุนเปิด
RRF1 0.45 บาท กองทุนเปิด SMART 0.0389 บาท
กองทุนเปิด MGA 0.33 บาท กองทุนเปิด MGS
0.29 บาท ทั้งสิบกองทุนจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26
มกราคม 2561 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อ
ในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 12 มกราคม 2561 ส่วน
กองทุนเปิด MGE จ่ายเงินปันผลหน่วยลงทุนละ
0.31 บาท ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่
26 มกราคม 2561 และกองทุนเปิด M-PROP DIV
จ่ายเงินปันผลหน่วยลงทุนละ 0.1153 บาท ในวันที่
26 มกราคม 2561 ส�าหรับผลการด�าเนินงานช่วง

วันที่ 1 ตุลาคม 2560-29 ธันวาคม 2560 ให้กับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียน
วันที่ 17 มกราคม 2561
ทั้งนี้ กองทุนต่างๆ มีการจ่ายเงินปันผลต่อ
หน่วยลงทุนรวมย้อนหลัง 5 ปี และรวมถึงล่าสุด
ดั ง นี้ กลุ ่ ม กองทุ น ผสมแบบยื ด หยุ ่ น ได้ แ ก่
กองทุนเปิด M-BT จ่ายปันผลรวม 9.05 บาท
ต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด MFX จ่ายปันผลรวม
11.96 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด HAPPY
D5 จ่ายปันผลรวม 4.0240 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MIF จ่ายปัน ผลรวม 4.91 บาท
ต่อหน่วยลงทุน กองทุน LTF ได้แก่ กองทุนเปิด
MV-LTF จ่ายปันผลรวม 5.624 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนตราสารทุนได้แก่ กองทุนเปิด SF4 จ่าย
ปันผลรวม 8.29 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด
RRF1 จ่ายปันผลรวม 2.34 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนตราสารหนี้ ได้แก่ กองทุนเปิด SMART
จ่ า ยปั น ผลรวม 1.5593 บาทต่ อ หน่ ว ยลงทุ น
กองทุนต่างประเทศได้แก่กองทุนเปิด MGA จ่าย
ปันผลรวม 1.63 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด
MGS จ่ายปันผลรวม 0.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด MGE จ่ายปันผลรวม 1.36 บาท
ต่อหน่วยลงทุน และกองทุนรวมพิเศษ ได้แก่
กองทุนเปิด M-PROP DIV จ่ายปันผลรวม 1.7125
บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์
(M-BT) ซึง่ มีนโยบายการลงทุนร้อยละ 0-100 ของ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลงทุนในตราสาร
แห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุนและ
หรือเงินฝาก โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนทีม่ ี
การจ่ายเงินปันผลสูง ราคาหลักทรัพย์ต�่าเมื่อ
เที ย บกั บ ปั จ จั ย พื้ น ฐาน และมีแ นวโน้มรายได้
ที่เติบโต โดยลงทุนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ มีการ
จ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ
ปี 56=3.42 บาท ปี 57=1.65 บาท ปี 58=0.79 บาท
ปี 59=0.47 บาท และปี 60=0.75 บาท เมื่อรวม
จ่ายเงินปันผลปีนอี้ กี 1.97 บาท กองทุนเปิด M-BT
จ่ายปันผลรวม 9.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX)
ซึ่งมีนโยบายการลงทุนร้อยละ 0-100 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารแห่งทุน
ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี
คือ ปี 56=8.02 บาท ปี 58=0.80 บาท และปี 60=
1.47 บาท เมือ่ รวมจ่ายเงินปันผลปีนอี้ กี 1.67 บาท
กองทุนเปิด MFX จ่ายปันผลรวม 11.96 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์
(HAPPY D5) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
และ/หรือเงินฝาก มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วย
ลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 56=1.42 บาท ปี 58=
1.35 บาท และปี 60=0.54 บาท เมื่อรวมจ่ายเงิน
ปันผลปีนี้อีก 0.7140 บาท กองทุนเปิด HAPPY D5
จ่ายปันผลรวม 4.0240 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF)
ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ
ตราสารแห่งหนี้ ทีถ่ กู ต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี
คือ ปี 56=2.25 บาท ปี 57=0.31 บาท ปี 58=
0.68 บาท และปี 60=1.20 บาท เมื่อรวมจ่าย
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เงินปันผลปีนี้อีก 0.47 บาท กองทุนเปิด MIF
จ่ายปันผลรวม 4.91 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว
(MV-LTF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุน โดยลงทุนในหุ้นปัจจัย
พื้นฐานดีหรือมีราคาหลักทรัพย์ต�่าเมื่อเทียบกับ
ปัจจัยพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีการจ่ายเงินปันผล
ต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 56=1.49 บาท
ปี 57=0.2080 บาท ปี 58=1.25 บาท ปี 59=
0.9760 บาท และปี 60=0.60 บาท เมื่อรวมจ่าย
เงินปันผลปีนี้อีก 1.10 บาท กองทุนเปิด MV-LTF
จ่ายปันผลรวม 5.624 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ (SF4) ซึ่งมีนโยบาย
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 56=2.36 บาท ปี 57=2.53
บาท ปี 58=1.10 บาท ปี 59=0.52 บาท และ
ปี 60=0.93 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก
0.85 บาท กองทุนเปิด SF4 จ่ายปันผลรวม 8.29
บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดรุง่ โรจน์หนึง่ (RRF1) ซึง่ มีนโยบาย
การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 56=0.53 บาท ปี 57=0.61
บาท ปี 58=0.55 บาท ปี 59=0.20 บาท เมื่อรวม
จ่ายเงินปันผลปีนอี้ กี 0.45 บาท กองทุนเปิด RRF1
จ่ายปันผลรวม 2.34 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อันคัม
(SMART) ซึง่ มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
และ/หรือเงินฝาก โดยมีอตั ราส่วนรวมกันทุกขณะ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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ของกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 56=0.4479 บาท ปี 57=
0.3699 บาท ปี 58=0.2907 บาท ปี 59=0.2294
บาท และปี 60=0.1825 บาท เมื่อรวมจ่ายเงิน
ปันผลปีนี้อีก 0.0389 บาท กองทุนเปิด SMART
จ่ายปันผลรวม 1.5593 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์
(MGA) ซึ่ ง มี น โยบายการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ประเภทหน่วยลงทุนตราสารทุนในต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 56=0.30 บาท ปี 57=0.52
บาท ปี 59=0.48 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้
อีก 0.33 บาท กองทุนเปิด MGA จ่ายปันผลรวม
1.63 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์
(MGS) ซึ่ ง มี น โยบายการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ต่างประเทศ ประเภทหน่วยลงทุนกองทุนตราสาร
ทุน หน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี้ และกองทุน
ที่ลงทุนในตราสารอ้างอิงกับทองค�า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี
คือ ปี 56=0.29 บาท และปี 57=0.25 บาท เมื่อ
รวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.29 บาท กองทุนเปิด
MGS จ่ายปันผลรวม 0.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
(MGE) ซึ่ ง มี น โยบายการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์
ประเภทตราสารแห่งทุนต่างประเทศโดยกระจาย
การลงทุนตามกรอบของ MSCI World Index
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 56=0.25 บาท ปี 57=0.56
บาท ปี 58=0.10 บาท และปี 60=0.14 บาท เมื่อ
รวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.31 บาท กองทุนเปิด

MGE จ่ายปันผลรวม 1.36 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวเิ ดนด์
ฟันด์ (M-PROP DIV) ซึ่งมีนโยบายการลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพียงหมวดเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุ น มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลต่ อ หน่ ว ยลงทุ น
ย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 57=0.30 บาท ปี 58=0.3747
บาท ปี 59=0.4526 บาท และปี 60=0.4699 บาท
เมื่ อ รวมจ่ า ยเงิ น ปั น ผลปี นี้ อี ก 0.1153 บาท
กองทุนเปิด M-PROP DIV จ่ายปันผลรวม 1.7125
บาทต่อหน่วยลงทุน
กรรมการผูจ้ ดั การกล่าวเพิม่ เติมว่า เอ็มเอฟซี
มุ่งมั่นที่จะบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทน
ที่ดี ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมกองทุนให้มี
รู ป แบบที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
สามารถจัดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนทีเ่ หมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการลงทุน และความสามารถ
ในการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง
ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและคู่มือภาษี
และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึง
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ใน
คู่มือการลงทุนให้เข้าใจ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในกรณีที่ลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื่ อ นไขการได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี
และผลการด�าเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึ ง ผลตอบแทนในอนาคต กองทุ น ที่ ล งทุ น ใน
ต่างประเทศมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ย นเงิน ตราต่า งประเทศบางส่ว นหรือ
ทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้น
จึงมี โอกาสได้รับผลก�าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได้
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล

อัตราเงินปันผล
กองทุน
(บาท/หน่วยลงทุน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิก
0.1750
สโตเรจฟันด์ (M-STOR)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
0.0950
เหมราชอันดัสเตรียล (HPF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
0.0194
(MNIT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี (MNIT2)
0.0600
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
0.1000
เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี
0.1770
ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
กองทุนเปิดธีรทรัพย์ (TS)
0.1300
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์
0.4200
พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ (Q-PORT)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้
0.2990
ทริกเกอร์ ซีรี่ส์ 3 (M-PROPS3)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์ (HAPPY D5)
0.7140
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (M-BT)
1.9700
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX)
1.6700
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ (MGA)
0.3300
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ (MGS)
0.2900
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF)
0.4700
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF)
1.1000
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง (RRF1)
0.4500
กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ (SF4)
0.8500
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART)
0.0389
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE)
0.3100

20 กองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

1 กรกฎาคม 2560-30 กันยายน 2560

7 ธันวาคม 2560

1 กรกฎาคม 2560-30 กันยายน 2560

7 ธันวาคม 2560

1 กรกฎาคม 2560-30 กันยายน 2560

8 ธันวาคม 2560

1 กรกฎาคม 2560-30 กันยายน 2560

8 ธันวาคม 2560

1 กรกฎาคม 2560-30 กันยายน 2560

12 ธันวาคม 2560

1 กรกฎาคม 2560-30 กันยายน 2560

12 ธันวาคม 2560

1 พฤศจิกายน 2559-31 ตุลาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560
1 ธันวาคม 2559-30 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2559-30 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560-31 ธันวาคม 2560

26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-31 มกราคม 2561)
หมายเหตุ
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งคู่มือภาษี ก่อน
		 การตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมี โอกาส
		 ได้รับผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน

วันทำ�การรับซื้อคืน

หมายเหตุ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (M-INCOMEAI)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม
(AR) (M-SMART INCOME-AR)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต้ี เวลท์ ฟันด์
(M-PROPERTY)

จำ�นวนบาท
ต่อหน่วยลงทุน

27 พฤศจิกายน 2560

0.12*

วันที่ลงทุนต่อ 1 ธันวาคม 2560

21 ธันวาคม 2560

0.085*

วันที่ลงทุนต่อ 29 ธันวาคม 2560

25 มกราคม 2561

0.25

วันที่ชำ�ระเงิน 30 มกราคม 2561

* เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จะนำ�ไปลงทุนต่อในกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
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