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M-Talk
ตีลัญจกร ค�ำแปลกที่ ไม่คุ้นชินจะมีความหมายว่าอย่างไร
และมีประโยชน์กบั สุขภาพของทุกคนอย่างไร คอลัมน์ M-Lifestyle
ชวนกันมาทดลองฝึกเพื่อสุขภาพที่ดีกัน
ส�ำหรับผู้สนใจหาความรู้ด้านการลงทุน M-Wealth มีอีก
หนึ่งรูปแบบการลงทุนมาน�ำเสนอคือ การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
สไตล์ชองมารี เอลวิยาร์ด ที่ยึดแนวทางการลงทุนแบบเรียบง่าย
แต่มีประสิทธิภาพคือ หลีกเลี่ยง แสวงหา และอดทน ติดตาม
รายละเอียด และกองทุนเปิด M-VI ได้จากคอลัมน์ดังกล่าว
M-Exclusive ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์
นักธุรกิจหญิงในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่น�ำหลักคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ให้เหมาะสมกับ
ตนเองทั้งเรื่องการท�ำงาน การบริหารเงินและการใช้ชีวิต
เอ็ ม เอฟซี ส�ำนั ก งานสาขาระยองได้ ย ้ า ยไปยั ง ที่ ท�ำการ
แห่งใหม่ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 356/15 ถนน
สุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 033-100-340-42 โทรสาร 033-100-343
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร
(สุวรรณา ชีวนันทชัย, วราวรรณ์ อุไรวรรณชัย, กัลยรัตน์ วงศ์ชินศรี, กมลพร เรืองสุข)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (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�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
Smart Wealth Magazine จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อผู้ถือหน่วยและลูกค้า ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ของผู้เขียนที่ปรากฏบนนิตยสารเล่มนี้
ถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วย
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ตีลัญจกร
ตีลัญจกร หมายถึง การใช้มือทั้งสองข้างประสานกด รัด ทับ เชื่อม ตรงจุดต่างๆ ในมือเราให้
เกิดเป็นรูปลักษณ์ใดรูปลักษณ์หนึ่ง เช่น ตามลักษณะหัตถ์ของพระพุทธองค์หรือบางมือของพระ
อรหันต์ เพื่อให้เกิดแผงวงจรอิเลกทรอนิกในร่างกาย ให้เป็นเสาอากาศรับคลื่นจากพลังธรรมชาติ
เข้าสู่ร่างกาย โดยรับพลังคลื่นแม่เหล็กหรือ“ชี่” อันเกิดจากแรงสั่นสะเทือนไหลเวียนไปบ�ำบัด
หรือจัดระเบียบการไหลเวียนตามส่วนต่างๆ ของร่างกายดีขึ้น และปรับปรุงธาตุทั้ง 5 ตลอดจน
อารมณ์และจิตวิญญาณให้กลับคืนความสมดุล สามารถสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและบ�ำบัดโรค
ร้ายของตนเองได้
องค์ประกอบส�ำคัญที่ช่วยให้การฝึกประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิผลต่อการบ�ำบัดโรคและ
เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีอยู่ 4 ประการ
1.
2.
3.
4.

พื้นฐานพลังชีวิต
สุขลักษณะในการด�ำรงชีวิต
ลักษณะนิสยั ใจคอ อารมณ์ ความประพฤติ
เป็ น คนที่ เ คยฝึ ก การพั ฒ นาพลั ง ชี วิ ต
มาก่อน
ขั้นตอนในการฝึก
ขั้นตอนที่ 1 ผ่อนคลายร่างกาย (RELAXING)
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (PRACTISING)
ขั้นตอนที่ 3 ยุติการฝึกและเก็บพลัง (WARM
DOWN)
เราสามารถใช้ “ตีลัญจกร” ได้ตลอดเวลา
ไม่ ว ่ า จะเป็ น ตอนเช้า ช่วงเวลาระหว่างรถ
ติด ระหว่างการประชุม แม้กระทั่งก่อนนอน
ซึ่งถ้าเราท�ำต่อเนื่องอย่างสม�่ำเสมอติดต่อ
กัน เป็ น ประจ�ำ ประมาณ 2 สัป ดาห์ก็เริ่ม
เห็นผล
ข้อควรระวังในการฝึก “ตีลัญจกร”
1. ไม่ควรฝึกในขณะที่อิ่ม หรือหิวจัด เมาค้าง หรืออดนอน
2. ควรใส่เสื้อผ้าที่สบาย ไม่รัด
3. ควรฝึกแต่ละครั้งอย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า 15 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที
4. เพื่อให้เกิดผลควรฝึกอย่างต่อเนื่องประมาณ 2 สัปดาห์
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ท่าบ�ำรุงอวัยวะภายใน 8 ท่าพื้นฐาน
ท่าที่ 1 บริหารล�ำไส้ใหญ่ (แก้ท้องผูก)
คว�่ำมือใช้แนวนิ้วชี้ถึงนิ้วโป้ง โค้งเป็นรูปตัว C ทั้งสองข้าง กระทบกันเบาๆ 36 ครั้ง

ท่าที่ 2 บริหารล�ำไส้เล็ก (แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ)
หงายมือให้แนวนิ้วก้อยถึงสันมือกระทบกันเบาๆ 36 ครั้ง

ท่าที่ 3 บริหารเยื่อหุ้มหัวใจ (ขี้หนาว)
ตั้งมือทั้งสองข้างขึ้น หงายมือออกเป็นรูปดอกบัว ใช้ข้อมือกระทบกันเบาๆ 36 ครั้ง
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ท่าที่ 4 สร้างภูมิต้านทานโรค (แก้ภูมิแพ้)
กางนิว้ มือทัง้ สองข้างออกแล้วสอดเข้าให้มเี สียงดังฉึบ บีบนิว้ มือทัง้ สองข้างเล็กน้อยแล้ว
ดึงออก ท�ำ 36 ครั้ง

ท่าที่ 5 บริหารปอดซ้ายขวา (แก้หืดหอบ เป็นหวัดง่าย)
กางมือซ้ายออกไม่ต้องเกร็ง แล้วใช้น้ิวชี้และนิ้วหัวแม่มือขวาหนีบ กดเบาๆ ตรงกลาง
ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือซ้าย นับ 36 ครั้ง และสลับข้างท�ำอีก 36 ครั้ง

ท่าที่ 6 บริหารกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง (แก้เหนื่อยง่าย)
ก�ำมือขวาและกางมือซ้ายออก จากนั้นให้เอาสันหมัดต่อยเบาๆ กลางอุ้งมือซ้าย ไม่ให้มี
เสียง นับ 36 ครั้ง และสลับข้าง นับอีก 36 ครั้งเช่นเดียวกัน
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ท่าที่ 7 บริหารไตขวาและไตซ้าย (ปวดเอว ปวดหัวเข่า ปัสสาวะบ่อย ไตท�ำงานผิดปกติ)
หงายมือขวาขึ้น มือซ้ายคว�่ำลง ใช้หลังมือขวาตีบนหลังมือซ้ายเบาๆ ท�ำ 36 ครั้ง และ
สลับข้างท�ำนับ 36 ครั้งเช่นเดียวกัน

ท่าที่ 8 กระตุ้นเส้นลมปราณ (เปิดจุดรับพลังซ้าย-ขวา)
กางมือซ้ายออก จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือขวาหมุนตามเข็มนาฬิกา รอบจุดเล่ากง (ก�ำ
มือแล้วสังเกตจุดตรงบริเวณปลายนิ้วกลาง) คลึงเบาๆ 36 รอบ และสลับข้างนับอีก
36 รอบเช่นเดียวกัน

วิธีการเก็บพลังหลังยุติการฝึก
ผู้ชาย: มือขวาทับมือซ้าย ทาบทับที่สะดือ หมุนตามเข็มนาฬิกาจากวงเล็กไปหาวงใหญ่ 9 ครั้ง
จากนั้นหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากวงใหญ่ไปหาวงเล็ก 9 ครั้ง
ผูห้ ญิง: มือซ้ายทับมือขวา ทาบทับทีส่ ะดือ หมุนทวนเข็มนาฬิกาจากวงเล็กไปหาวงใหญ่ 9 ครัง้ จาก
นั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาจากวงใหญ่ไปหาวงเล็ก 9 ครั้ง
โดยสรุป ตีลัญจกรเป็นหนึ่งในหัตถเวชศาสตร์เพื่อการบ�ำบัดและป้องกันโรคร้าย ปัจจุบันคนเมือง
มีโรคร้ายที่ต้องประสบอยู่หลายโรค ส่วนหนึ่งเป็นอาการที่เกิดจากอวัยวะต่างๆ ในร่างกายท�ำงาน
ได้ ไม่สมดุล ซึ่งโรคและอาการที่สามารถบ�ำบัดและป้องกันอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง ได้แก่ อาการ
นอนไม่หลับ อาการเครียด ไมเกรน ความดันโลหิตสูง/ต�่ำ ฯลฯ
อ้างอิง
https://sites.google.com/site/sukhapabdee/home/ti-layckr
http://ayuyuen.blogspot.com/2015/04/blog-post.html
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ผู้ก�ำกับ : รอว์สัน มาร์แชล เธอร์เบอร์
นักแสดง : ดเวย์น จอห์นสัน, พาโบล ชไรเบอร์, เนฟ แคมป์เบิล
วันเข้าฉาย : 12 กรกฎาคม 2561
ดเวนย์ จอห์นสัน กลับมารับบทน�ำเป็นหัวหน้าทีมช่วยเหลือตัวประกันแห่ง FBI
ผู้เคยเป็นทหารผ่านศึกชื่อว่า วิล ฟอร์ด ผู้ถูกเลือกให้มาดูแลความปลอดภัยของตึกสูง
ระฟ้าในประเทศจีน เขาได้มาถึงตึกที่สูงที่สุด และปลอดภัยที่สุดในโลกที่จู่ๆ ก็เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ เขาต้องหาทางเอาชีวิตรอด และช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองท่ามกลาง
เปลวเพลิงที่โหมกระหน�่ำ

Mamma Mia : Here We Go Again!

ผู้ก�ำกับ : โอล ปาร์คเกอร์
นักแสดง : อแมนด้า ไซฟรีด, เมอรีล สตรีพ, ลิลี่ เจมส์, จูลี่ วอลเตอร์,
		 คริสทีน บาเรนสกี้
วันเข้าฉาย : 19 กรกฎาคม 2561
10 ปีหลังจากภาพยนตร์เรื่อง “Mamma Mia” กวาดรายได้ทั่วโลกไปกว่า 600
ล้านเหรียญสหรัฐฯ คุณได้รับเชิญให้กลับไปสัมผัสเรื่องราวมิวสิคัล ณ เกาะคาโลไคริ
ณ ประเทศกรีก ในโฉมใหม่ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่สร้างจากบทเพลงของ ABBA พร้อม
ด้วยนักแสดงหลักชุดเก่าที่กลับมาพร้อมกับหน้าใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาเราย้อนกลับไป
สัมผัสกับความสัมพันธ์ของพวกเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลิลี่ เจมส์ จะรับบทเป็น “Young Donna” ซึ่งใน
ต้นฉบับนั้นเป็นบทของเมอร์รีล สตรีพ

กลยุทธ์ ฟื้นวัด คืนธรรม น�ำเมือง

อรศรี งามวิทยาพงศ์และคณะ
ค�ำตามโดย พระไพศาล วิสาโล
ส�ำหรับผูท้ หี่ ว่ งใยในพระศาสนา หนังสือเล่มนี้ให้ทงั้ ความรูแ้ ละความหวัง เป็นเสมือน
หน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นแสงเทียนสว่างไสวหลายเล่มที่โดดเด่นท่ามกลางความมืดมิด
ในยามทีผ่ คู้ นจ�ำนวนมากตัง้ ข้อกังขาหรือถึงกับเสือ่ มศรัทธาในพระสงฆ์ หนังสือเล่มนีช้ ี้ให้
เราเห็นว่า ยังมีพระและวัดจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีท่ �ำคุณประโยชน์อย่างมากแก่สงั คม ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยไม่ทงิ้ บทบาทหลัก คือการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
เพือ่ ให้เข้าถึงความสุขทีแ่ ท้ อันเป็นจุดมุง่ หมายของพุทธศาสนา

วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา
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ผู้เขียน ศ.เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่ด�ำรงอยู่ยาวนานหลายร้อยปี ก่อเกิดศิลปกรรม
ขึ้นมากมาย ซึ่งศิลปกรรมดังกล่าวอยุธยาได้รับแรงบันดาลใจจากหลายแห่งด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นศิลปะสุโขทัย ล้านนา เขมร หรือแม้กระทั่งพุกาม แต่ช่างอยุธยาก็ได้น�ำรูป
แบบศิลปะที่หลากหลายน�ำมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ทางงานช่างของตนเอง
เฉกเช่นเดียวกับค�ำว่า “เพราะเป็นพหุลักษณ์ จึงเป็นเอกลักษณ์” เจดีย์อยุธยาที่อยู่ใน
หนังสือเล่มนี้ คือ เจดีย์ที่แม้จะเป็นซากปรักหักพัง แต่ก็มีความสมบูรณ์ในข้อมูลรูปแบบ อันเนื่องมาจากการ
ค้นคว้าอย่างละเอียดถีถ่ ว้ นจากศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สันติ เล็กสุขมุ แล้วน�ำมาถ่ายทอดอธิบายในรูปแบบ
ที่ง่ายต่อความเข้าใจ รวมไปถึงภาพถ่าย และภาพรูปทรงสันนิษฐานสามมิติ
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การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
สไตล์ชองมารี เอลวิยาร์ด*
ดร.ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

การลงทุ น ในตลาดหุ ้ น
เรามั ก พบตั ว อย่ า งการลงทุ น
ระยะสัน้ ทีล่ ม้ เหลวมากมาย เช่น
ซื้อหุ้นแห่ตามกระแสโดยที่ ไม่
ได้วเิ คราะห์อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น
หรื อ ขาดความเข้ า ใจธุ ร กิ จ
ของหุ้นที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
ซื้อหุ้นในราคาแพงเพราะคิดว่า
จะแพงได้อีก ไม่กล้าเข้าซื้อใน
เวลาที่ หุ ้ น ตกเพราะกลั ว ว่ า
ราคาหุ้นจะลดลงต่อ
อย่างไรก็ตาม นักลงทุน
ระยะยาวแบบเน้ น คุ ณ ค่ า ที่
ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงเช่น
ชองมารี เอลวิยาร์ด* กล่าวไว้วา่
“ในระยะสั้ น ตลาดหุ ้ น เป็ น
เครื่องวัดคะแนนเสียง (ความ
นิยม) ของนักลงทุนซึ่งเป็นไป
ตามอารมณ์ของตลาดในระยะ
ยาว ตลาดหุน้ คือตราชัง่ น�ำ้ หนัก
ท� ำ หน้ า ที่ ใ ห้ ร าคาตามมู ล ค่ า
ที่แท้จริงของหุ้น”

แม้ ว ่ า นั ก ลงทุ น แบบเน้ น คุ ณ ค่ า จะมี วิ ธี ก ารลงทุ น เฉพาะตั ว ที่
แตกต่างกัน แต่จะมีหลักการลงทุนทีย่ ดึ ถือร่วมกันอย่างมัน่ คง ส�ำหรับ
ชองมารี มีแนวทางการลงทุนทีเ่ รียบง่าย แต่มปี ระสิทธิภาพ 3 ข้อ ดังนี้
1. หลีกเลีย่ ง หุน้ ของบริษัททีม่ หี นีส้ งู , มีการบริหารทีม่ เี ป้าหมาย
การเติบโตที่สูงมาก, ราคาหุ้นปัจจุบันสูงเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริง,
งบการเงินไม่ชัดเจน และธุรกิจมีความผันผวนสูง
2. แสวงหา หุน้ ทีม่ แี นวทางการด�ำเนินธุรกิจยอดเยีย่ ม (Superior
Business Models) โดยต้องท�ำการวิเคราะห์หนุ้ และท�ำความเข้าใจธุรกิจ
อย่างลึกซึง้ ศึกษาข้อมูลรอบด้าน ประเมินความเสีย่ งในด้านต่างๆ และ
สุดท้ายต้องหามูลค่าหุ้นที่แท้จริงได้
3. อดทน รอโอกาสซื้อที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายลงทุนในหุ้น
ทีร่ าคาลดลงมาอย่างน้อย 30% จากมูลค่าหุน้ ทีแ่ ท้จริง (เรียกว่า ส่วนเผือ่
ความปลอดภัย หรือ Margin of Safety)
ชองมารี เริม่ บริหารกองทุนด้วยแนวทางดังกล่าวในปี พ.ศ. 2522
รวมถึง First Eagle Amundi International Fund (ที่จัดตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2539) โดยยึดแนวทางลงทุนทีช่ องมารีได้วางไว้มาตลอด คือจัดสรร
เงินลงทุนเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรก ลงทุนหุ้นทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 60 - 90% โดยเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีจุดแข็งหรือโดดเด่น
เหนือคู่แข่ง และมีส่วนเผื่อความปลอดภัยอย่างน้อย 30% ส่วนที่สอง
ส�ำรองเงินสดหรือสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด ในสัดส่วนไม่เกิน 30% เพือ่
รอลงทุนในกรณีที่เกิดวิกฤตหรือราคาหุ้นผันผวนจากความไม่แน่นอน
และเหตุการณ์ ไม่คาดฝันที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ และส่วนสุดท้าย ลงทุน
ทองค�ำ ในสัดส่วนประมาณ 10% เพื่อประกันความเสี่ยงในภาวะวิกฤต
เช่น ภาวะเงินเฟ้อสูง หรือสงคราม เป็นต้น
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ชองมารี เอลวิยาร์ด*
(Jean-Marie Eveillard)

ชองมารี เอลวิ ย าร์ ด*

(Jean-Marie Eveillard) เกิดเมื่อ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2483 เป็น
นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ประสบ
ความส�ำเร็จอย่างสูง โดยได้รบั รางวัล
Fu n d M a n a g e r Li fe t i m e
Achievement ในปี พ .ศ. 2546
จาก Morningstar และได้รับการ
ยกย่องเป็น One of Wall Street’s
best value investors จาก Fortune
Magazine เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2550
ปั จ จุ บั น ด�ำรงต�ำแหน่ ง ที่ ป รึ ก ษา
อาวุโสบริษั ทจัดการกองทุน First
Eagle Investment Management
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จากประสบการณ์การบริหารกองทุนของชองมารี
การหลีกเลี่ยงหุ้นที่ ไม่เหมาะสมมีส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในระยะยาว เพราะหากซื้อ
หุ้นที่ราคาแพงเกินไปอาจเกิดผลขาดทุนสูงในภาวะตลาด
ขาลง และอาจใช้เวลานานกว่าจะกลับมาคืนทุน นอกจากนี้
ยังมุ่งแสวงหาธุรกิจยอดเยี่ยมที่มีความได้เปรียบในการ
แข่ ง ขั น อย่ า งยั่ ง ยื น และมี ศั ก ยภาพที่ จ ะเติ บ โตในราคา
ทีเ่ หมาะสม พร้อมส่วนเผือ่ ความปลอดภัยเพือ่ ชดเชยความ
เสีย่ งต่างๆ หรือความผิดพลาดของการหามูลค่าหุน้ อีกทัง้
การถือเงินสดไว้บางส่วนเพือ่ เตรียมช้อนซือ้ หุน้ ดีราคาถูกใน
ภาวะตลาดขาลง ถือเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง หรือกองทุนเปิด
M-VI มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดย
จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ First Eagle Amundi International Fund
กองทุนดังกล่าวยึดหลัก Value Investing และมีกลยุทธ์การ
ลงทุนแบบ Making More by Losing Less โดยการแสวงหา
ธุรกิจยอดเยีย่ มทีม่ คี วามได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
เพื่อลงทุน ในราคาต�่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างน้อย 30%
และมีการกระจายความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม รวมถึงอาจลงทุน
ในทองค�ำบางส่วน และหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง

www.mfcfund.com/Web/FundFiles/FundfactsheetPDFs/pt//
th/M-Vi.pdf
ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วน
หรือทัง้ หมดตามแต่สภาวการณ์ อาจขาดทุนหรือได้รบั ก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงินคืนต�ำ่ กว่าเงินลงทุนเริม่ แรกได้ ขอรับหนังสือ
ชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ

M-Scoop

วัดินดแดนต�เขาพระอั
ง
คาร
ำนานบนภูเขาไฟและวัตถุโบราณใบเสมาพันปี
วั ด เขาอั ง คาร ตั้ ง อยู ่ บ นยอดเขาอั ง คาร ซึ่ ง สู ง จากระดั บ น�้ ำ ทะเลประมาณ
320 เมตร อยู่ห่างจากหมู่บ้านเจริญสุข ประมาณ 3 กิ โลเมตร ในต�ำบลเจริญสุข
อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดที่มีความสวยงาม ใหญ่ โตแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โบสถ์ 3 ยอด ซึ่งภายในโบสถ์
มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเรื่องราวชาดกเป็นภาษาไทยและอังกฤษ ใบเสมา
พันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธรูป 109 องค์ พระต�ำหนักศักดิ์สิทธิ์
เทวรูปเจ้าเมืองขอม ฯลฯ โดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้งโบราณสถาน
สมัยทวารวดีเพราะพบเสมาหินแกะสลักเป็นจ�ำนวนมาก
เขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับแล้ว 1 ใน 6 ลูกของจังหวัด
บุรีรัมย์ เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟยุคควอเทอร์นารี อายุประมาณ
700,000 ปี จุดที่เป็นปากปล่องใหญ่อยู่ที่เขากระดูกซึ่งเป็นจุดสูงสุด
เกิดจากหินหลอมละลายปะทุออกมาแล้วเย็นตัวเร็ว จึงพอกสะสม
ในทางดิ่งเกิดเป็นเนินเขาสูงชันแบบ Plug Dome รอบเขากระดูก
เป็นแอ่ง Caldera ที่เกิดจากการทรุดถล่มของปากปล่อ งภูเขาไฟ
เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดในประเทศไทย ซึ่งวัดเขาอังคารตั้งอยู่บนขอบ
ของแอ่งนี้
เหตุ ที่ เ รี ย กว่ า ภู เ ขาพระอั ง คาร เพราะตามประวั ติ ล ายแทง
ธาตุพนม กล่าวไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 8 มีพญาทั้ง 5 ได้น�ำพระอุรังคธาตุของ
พระพุทธเจ้าไปบรรจุทพี่ ระธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีพระมหากัสส
14
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ปะเถระและพระอรหันต์ 500 องค์ เป็นประธาน
อีกพวกหนึง่ ได้น�ำพระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า
มาประดิษฐานบรรจุไว้บนภูเขาพระอังคาร ตาม
ประวัตวิ า่ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสูป่ รินพิ พาน
ที่ เ มื อ งกุ สิ น ารา หลั ง จากถวายพระเพลิ ง
พระบรมศพแล้ว โทณพราหมณ์ ได้แจกพระธาตุ
ไป 8 พระนคร แต่มีเมืองๆ หนึ่งไปขอพระธาตุ
หลังจากพระธาตุได้แจกไปหมดแล้ว โทณพราหมณ์
จึงเอาทะนานทองตวงเอาธาตุพระอังคาร(ขี้เถ้า)
ให้มา เมื่อได้พระอังคารธาตุจึงได้เดินทางกลับ
มาทางทิศอีสานใต้ พอถึงภูเขาลูกหนึง่ คือภูเขาลอย
มีรูปลักษณะสวยงามรูปร่างเหมือนรูปพญาครุฑ
นอนควำ�่ หน้า จึงมีความคิดว่าน่าจะน�ำพระอังคาร
ธาตุบรรจุไว้ที่แห่งนี้ เมื่อลงความเห็นเป็นอัน
เดียวกันแล้ว จึงได้สร้างสถานที่บรรจุพระอังคาร
ธาตุไว้ที่ ไหล่ข้างซ้ายของพญาครุฑและเปลี่ยน
ชื่อภูเขาลอยเป็นภูเขาพระอังคาร ตั้งแต่บัดนั้น
เป็นต้นมา
ต่ อ มาในปี 2520 พระอาจารย์ ป ั ญ ญา
วุ ฒิ โ ธ จากส�ำนั ก ถ�้ ำ ผาแดง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ได้ นั่ ง ปฏิ บั ติ ธ รรมกั ม มั ฏ ฐานนิ มิ ต เห็ น หลวงปู ่
วิริยะเมฆซึ่งเป็นผู้ส�ำเร็จอรหันต์ ประทับอยู่บน

เขาพระอังคารมาอาราธนาท่านให้ ไปก่อสร้าง
ปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุอันล�้ำค่า มีพระอังคารธาตุ
ใบเสมาศิลาแลง 8 คู่ 8 ทิศ และรอยพุทธบาท
จ�ำลองเพื่ อ เป็ น การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
สืบทอดประเพณีของพุทธองค์ให้เจริญรุ่งเรืองให้
แล้วเสร็จภายใน 10 ปี ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2520
พระอาจารย์ปัญญา วุฒิ โธ ได้เดินธุดงค์มายัง
เขาพระอั ง คาร ได้ พ บเห็ น โบราณวั ต ถุ ต ามที่
หลวงปู่วิริยะเมฆนิมิตให้ทุกอย่าง จึงได้จัดตั้ง
ส�ำนักปฏิบัติธรรมและมีญาติ โยมจากหมู่บ้าน
ใกล้เคียงและต่างจังหวัดมารักษาศีลปฏิบัติธรรม
อยู่ประจ�ำเสมอมา
วัดเขาพระอังคารเป็นวัดที่สร้างเลียนแบบ
สถาปั ต ยกรรมสมั ย ต่ า งๆ
หลายรูปแบบงดงามแปลกตา
ภายในโบสถ์ มี ภ าพจิ ต รกรรม
ฝาผนั ง และเรื่ อ งราวพุ ท ธ
ชาดกทั้ ง ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษด้วย ที่ส�ำคัญคือมี
โบราณวัตถุ “ใบเสมา
หิ น บะซอล์ ท ”สมั ย
ทวาราวดี ซึ่ ง พบเพี ย ง
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แห่งเดียวในประเทศไทย สันนิษ ฐานว่าสร้างขึ้น
ในพุทธศตวรรษที่ 13-14 อายุประมาณ 1,300 ปี
เป็ น หลั ก ฐานว่ า ที่ นี่ เ คยเป็ น พุ ท ธสถานมา
แต่โบราณ
เขาอั ง คารแห่ ง นี้ ยั ง เป็ น แหล่ ง ท่ อ ง
เที่ ย วเชิ ง นิ เ วศที่ ดี บริ เ วณรอบเขามี ป ่ า เต็ ง รั ง
ที่อุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนจะมีเห็ดหลากหลาย
ชนิ ด ขึ้ น อยู ่ จ�ำนวนมาก ชุ ม ชนรอบเขาจึ งได้ มี
การจัดประเพณี ไต้เห็ดเขาอังคาร เพื่อส่งเสริม
การ ท่องเที่ยว และเปิดหมู่บ้านโฮมสเตย์ชื่อบ้าน
เจริญสุข ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ “ผ้าภูอัคนี” ที่ย้อมสี
ธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ
ขั้ น ตอนการย้ อ มเริ่ ม ต้ น จากการน�ำดิ น
ภูเขาไฟ มาคัดเศษผงที่เจือปนออก แล้วผสม
กับน�้ำ หากอยากได้ผ้าสีเข้มก็ผสมน�้ำให้น้อยลง
หากอยากได้สีอ่อนก็ผสมน�้ำให้มากขึ้น จากนั้น
น�ำผ้าลงไปแช่ในนำ�้ ดินภูเขาไฟทีเ่ ตรียมไว้ประมาณ
8-10 ชั่วโมง แล้วน�ำผ้าไปต้มกับ “น�้ำเปลือก
ต้นประดู”่ ประมาณ 30 นาที ซึง่ จะเป็นการป้องกัน
การตกสีและเคลือบสีไปในในตัว ผ้าที่ได้จงึ เงางาม
ยิ่งขึ้น และไม่ตกสี ต่อไปน�ำผ้าที่ ได้ ไปล้างน�้ำ
ให้สะอาด และตากให้แห้ง ก่อนจะน�ำไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่
เป็นต้น

ผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขาไฟ หรือ ผ้าภูอัคนีของ
หมู่บ้านเจริญสุข ได้ผ่านการรับรองจากกระทรวง
อุตสาหกรรมว่ามีแห่งเดียวในจังหวัดบุรรี มั ย์ และ
ยังได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC หรือ OTOP
Village Champion ที่ได้รบั การสนับสนุนจากกรม
การพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยอีกด้วย

ที่มา
http://nkr.mcu.ac.th/tour/?p=64
https://burirambta.wordpress.com/เขาอังคาร/
http://aworldconnect.com/index.php/checkin/202-2017-06-11-16-33-05
https://thai.tourismthailand.org
https://www.paiduaykan.com/province/Northeast/
buriram/phaphuakanee.html
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คุณสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่นแมติเรียล จ�ำกัด
MFC Smart Wealth Magazine
ฉบับนี้ขอน�ำเสนออีกหนึ่งผู้หญิงเก่งในแวดวง
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คุณสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์
ซึ่งน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการสานต่อธุรกิจ
ของครอบครัว และการใช้ชวี ติ ได้อย่างเหมาะสม
กับตัวเอง

ขอทราบประวัติส่วนตัวค่ะ
ดิฉันเรียนจบด้านการบัญชีและการจัดการ จาก Bournemouth College of Technology
จากประเทศอังกฤษ เริม่ ต้นท�ำงานด้าน Customer Service ของบริษัท Sea Tour ประมาณ 4-5 ปี
หลังจากที่แต่งงานแล้วจึงได้เข้ามาสานต่อการท�ำธุรกิจของครอบครัว ซึ่งคุณพ่อด�ำเนินการ
มาก่อน ชือ่ บริษัท ยูไนเต็ดคอนสตรัคชัน่ แมติเรียล จ�ำกัด เป็นผูผ้ ลิตเสาเข็มกลม Spun concrete pile
ใช้ส�ำหรับท�ำงานด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของรัฐบาล เช่น ทางด่วน มอเตอร์เวย์ สนามบิน เป็นต้น อืน่ ๆ
เช่น โรงงาน ซึง่ บริษัทยูไนเต็ดฯ ตัง้ มานานกว่า 50 ปีแล้ว เป็นโรงงานแห่งแรกทีผ่ ลิตเสาเข็มกลม
Spun concrete pile ในประเทศไทย ซึ่งคุณพ่อเป็นผู้น�ำเทคโนโลยีมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
20
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ถึงแม้ดฉิ นั เป็นลูกสาวคนเดียว แต่บริษัททีด่ ฉิ นั
เข้ามารับผิดชอบงาน ก็มีลูกพี่ลูกน้องและญาติๆ ที่
เป็นผู้ถือหุ้นได้มาร่วมกันบริหารงานด้วยค่ะ
เสาเข็มมีกปี่ ระเภท และเสาเข็มกลมดีอย่างไร
คะ
เสาเข็ ม มี 2-3 ประเภท คื อ เสาเข็ ม กลม
เสาเข็มเหลีย่ ม และเสาเข็มเจาะ เสาเข็มกลมผลิตโดย
ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าท�ำการปั่นเสาเข็มในโมล์แบบกลม
ณ โรงงานของผูผ้ ลิต และน�ำไปติดตัง้ ที่ไซต์งาน ส่วน
เสาเข็ม แบบสี่ เ หลี่ ยมผลิ ตโดยวิ ธี ก ารหล่ อเสาเข็ ม
ในแบบสีเ่ หลีย่ ม ณ โรงงานของผูผ้ ลิตและน�ำไปติดตัง้
ที่ ไซต์งาน และเสาเข็มแบบเจาะเป็นเสาเข็มที่น�ำ
คอนกรีตไปท�ำการหล่อที่ ไซต์งาน ข้อดีของเสาเข็ม
กลมคือ สามารถรับน�ำหนักได้ดีกว่าเสาสี่เหลี่ยม
หรื อ เจาะในขนาดเดี ย วกั น และสามารถมองเห็ น
ข้อบกพร่องของสินค้าก่อนท�ำงานได้มากกว่า
อยากทราบแนวทางการบริหารงานค่ะ
เราบริหารงานกันแบบครอบครัว ดูแลกันและ
กัน มีอะไรก็พูดคุยกันตรงๆ และช่วยเหลือกัน เราอยู่
ท�ำงานด้วยกันมานานดูแลกันเหมือนเป็นครอบครัว
ไม่ ได้มีการตั้งเป้าหมายอะไร แต่ถ้าท�ำผิดก็ต้องมี
บทบู๊กันบ้าง ส่วนลูกค้าของเรารู้จักกันและเป็นลูกค้า
กันมาอย่างยาวนาน บริษัทมีพนักงานประมาณ 200 คน
ซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่ ลักษณะงานของเราต้องใช้คน
งานเยอะ เพราะนอกจากผลิตเสาเข็มแล้ว เรายังรับ
ตอกเสาเข็มอีกด้วย ยกตัวอย่างงานใหญ่ๆ ที่บริษัท
ภูมิ ใจในโอกาสที่ ได้รับท�ำเช่น ทางด่วน สนามบิน
สุวรรณภูมิ โดยงานที่ท�ำอยู่เราจะไปรับงานจากผู้ที่
ประมูลได้งานของรัฐบาลอีกต่อหนึ่ง บริษัทเราไม่ได้
รับงานเองโดยตรงจากภาครัฐ
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ในประเทศไทยมี บ ริ ษั ท ลั ก ษณะงาน
แบบเดียวกันนี้ประมาณ 7 แห่ง ปีนี้รัฐบาล
มีโครงการด้าน Infrastructure อีกมาก โดย
เฉพาะการสร้างเส้นทางคมนาคมต่างๆ เพือ่ ให้
เกิดการเติบโตของประเทศและมีเงินหมุนเวียน
ซึ่งทุกบริษั ทต่างหวังจะได้มีโอกาสในการร่วม
โครงการดังกล่าวกันค่ะ
เราท�ำงานกันอย่างประหยัดพอเพียง
โดยใช้เงินตัวเองให้มากที่สุด และพยายามให้
มีหนี้น้อยที่สุด จึงกู้เงินให้น้อยที่สุด เราจึงอยู่
ได้เรื่อยๆ ด้วยตัวของเราเอง ถ้าเปรียบเป็นคน
ก็คือไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
รับงานจากภาคเอกชนด้วยหรือไม่
มี ก ารรั บ งานเอกชน เช่ น โรงเรี ย น
โรงพยาบาล โรงงานอุ ต สาหกรรม และ
ศูนย์การค้า เป็นต้น
เคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
ครั้ ง หนึ่ ง เป็ น งานตอกเสาเข็ ม ของ
โรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง เกิ ดอุ บั ติ เ หตุ มี เ ด็ ก
22
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ลูกคนงานก่อสร้างตกลงไปในรูเสาเข็มเป็น
ข่าวใหญ่ ในสมัยนั้น ปัจจุบันเราต้องป้องกัน
อย่างเต็มที่เพื่อการท�ำงานได้อย่างปลอดภัย
ตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติค่ะ
การท�ำงานก็ตอ้ งมีปญ
ั หาไม่วา่ มากหรือ
น้อย การแก้ ไขปัญหางานต้องฟังสาเหตุของ
ปัญหาจากผู้อื่น แล้วค่อยช่วยกันแก้ ไขกันไป
คนละไม้คนละมือ ปัญหาในการท�ำงานที่เจอ
เช่น เราจะท�ำงานแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าไป
ในพื้นที่ได้ เพราะติดขัดเรื่องการเวนคืนที่ดิน
ซึง่ เป็นปัญหาภายนอกทีเ่ ราไม่สามารถควบคุม
ได้ แต่จะส่งผลกระทบถึงการท�ำงานของเรา
และค่าใช้จ่ายของเราด้วย
มองอย่ า งไรกั บ การเป็ น ผู ้ ห ญิ ง แต่
ต้ อ งมารั บ ผิ ด ชอบงานที่ เ หมาะกั บ
ผู้ชายคะ
ปัจจุบันผู้หญิงกับผู้ชายก็เท่าเทียมกัน
นะคะ งานที่ดิฉันท�ำอยู่ก็ควรจะเป็นผู้ชายท�ำ
เพราะเป็นธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมคอนกรีต
แต่เนื่องจากความจ�ำเป็นบังคับก็เลยต้องท�ำ
แม้มีอุปสรรคบ้างในบางครั้งก็ต้องแก้ ไขค่ะ
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ขอทราบเรื่องที่ได้เป็นนายกสมาคม
ด้วยค่ะ
ดิฉันได้เป็นนายกสมาคมอุตสาหกรรม
คอนกรีตไทยมาสามปีแล้ว โดยได้เป็นสอง
วาระๆ ละ 2 ปี สมาชิกในสมาคมเป็นกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น เสาเข็ม
คอนกรีต แผ่นพืน้ คอนกรีต ผนังคอนกรีต ท่อน�ำ้
คอนกรีต เป็นต้น
สมาชิ ก จะมาประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและ
กัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในกลุ่มคนท�ำ
ธุรกิจเดียวกัน ไม่ใช่เป็นคู่แข่งกันเสมอไป และ
มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อความรู้และสันทนาการ
เช่น สังสรรค์ท่องเที่ยว ท�ำบุญบริจาคเงินเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม หรือสัมมนาเพื่อความรู้ บาง
ครัง้ ใครมีการขยายธุรกิจอะไรใหม่ๆ ก็พาเพือ่ น
ไปเยี่ยมชมดูงานกันค่ะ
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ได้ท�ำธุรกิจอื่นๆ ด้วยไหมคะ
นอกจากบริษั ทยูไนเต็ดฯ นี้แล้ว เรา
ยังมีบริษั ทอื่นๆ คือ บริษั ทวโรปกรณ์ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตอลูมนิ มั่ โดยคุณอาเป็น
ประธาน และมี partner จากต่างประเทศเข้ามา
ถือหุ้นร่วมกัน ส�ำหรับบริษัทนี้ ดิฉันรับผิดชอบ
ด้านเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ดูแลเรือ่ ง
งานประชุมต่างๆ ค่ะ แต่ โดยหลักแล้วดิฉัน
รับผิดชอบงานโดยตรงของบริษัทยูไนเต็ดฯ ซึง่
ท�ำมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะ
วางอนาคตบริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด ฯ ไว้
อย่างไรคะ
มองไว้วา่ จะต้องมีการสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่เพื่อขยายการผลิตเสาเข็ม ซึ่งยังไม่เป็น
รูปธรรมชัดเจน แต่ก�ำลังมองหาสถานที่เป็น
แผนการในอนาคตค่ะ
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จะขยายงานไปประเทศเพือ่ นบ้านด้วย
หรือไม่
ถ้าหากมีโอกาส ก็อยากขยายไปท�ำงาน
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเขาก�ำลังขยาย
เติบโต บางครั้งก้าวกระโดดมากกว่าเรา แต่
ต้องขึ้นอยู่กับก�ำลังทรัพย์ด้วยค่ะ
ถามเรื่องครอบครัวบ้างค่ะ
สามี ชื่ อ ไชยยง ดี พั น ธุ ์ พ งษ์ ซึ่ ง หลั ง
แต่ ง งานก็ ไ ด้ เ ข้ า มาช่ ว ยกั น ท�ำงานที่ บ ริ ษั ท
วโรปกรณ์ จ�ำกัด (มหาชน) เรามีลูกสามคน
เรี ย นจบหมดแล้ ว ลู ก ชายคนโตชื่ อ ณพี ร ์
เป็น Interior Designer ของบริษัทครอบครัว
ภรรยาเขา ลูกสาวคนที่สองชื่อ กัญญภั ทร
ท�ำงานเป็น Engineer อยู่ที่บริษั ทวโรปกรณ์
จ�ำกั ด (มหาชน) และคนที่ส ามชื่อ สุก ฤต
จบ Animation ด้าน Game Design และได้เข้ามา
ท�ำงานทีบ่ ริษัทยูไนเต็ดคอนสตรัคชัน่ แมติเรียล
จ�ำกัด ลูกทุกคนจบการศึกษาจากอเมริกาค่ะ

มีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้างคะ
วั น ธรรมดาก็ ม าท�ำงานอยู ่ ที่ บ ริ ษั ท
วันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนไปทานข้าวนอกบ้าน
บ้าง ซึ่งวันอาทิตย์ก็จะพากันไปออกก�ำลังกาย
เมือ่ ก่อนดิฉนั เคยเต้นร�ำ แต่พอไม่มเี วลาว่างพอ
จึงไปเดินที่โปโลคลับแทน ซึง่ เป็นกีฬาง่ายทีส่ ดุ
เพราะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมาย
ดิฉันมี โรคหอบหืดเป็นโรคประจ�ำตัว
แต่คอยพบแพทย์ดแู ลสุขภาพเสมอๆ อืน่ ๆ ไม่มี
อะไรต้องเป็นห่วง ยังแข็งแรงดีค่ะ
ดิฉันชอบท่องเที่ยว เพราะแต่ละแห่งก็
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีส่ วยงามแตกต่างกันไป
เช่น ที่นิวซีแลนด์ ดิฉันประทับใจในธรรมชาติ
ที่สวยงามของที่นั่น นอกจากนี้ดิฉันจะชอบไป
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะวัดวาอารามต่างๆ
เวลาไปเทีย่ วกับเพือ่ นๆ เขาไม่เข้าพิพธิ ภัณฑ์กนั
แต่ดฉิ นั ยอมซือ้ ตัว๋ เข้าไปเทีย่ วชมเพือ่ ให้ ได้เห็น
และได้รู้จักกับเมืองนั้นๆ
เวลาไปเที่ยวกับครอบครัว ท�ำให้ ได้มี
โอกาสท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมหน้า เช่น
ไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วลูกๆช่วยกัน
ท�ำกับข้าว โดยเราพักที่อพาร์ตเม้นต์ ซึ่งจะ
ประหยัดกว่าโรงแรม และยังได้สนุกสนานกัน
ในครอบครัวด้วยค่ะ แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะ
เที่ยวกับเพื่อนๆ เนื่องจากลูกโตหมดแล้ว เขา
ไปมีชีวิตส่วนตัวของเขา
ส่วนเรื่องเดินช็อปปิ้งเป็นวันๆ จะไม่
ชอบเลยค่ะ ถ้าอยากได้ของอะไรก็ซื้อเลย ถ้า
ไม่ชอบก็ไม่ซื้อ หรือถ้าแพงมากก็ไม่ซื้อเช่นกัน
เพราะไม่อยากได้ของที่ไม่จ�ำเป็นมาเก็บเอาไว้
ในตู้ ดิฉันจะใช้ของที่มีอยู่เป็นประจ�ำ และไม่
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนทุกวัน เช่น กระเป๋า เป็นต้น
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ลงทุนในกองทุนเพื่อประหยัดภาษี ดิฉันไม่ได้
ไปสอนเขาเรื่องเงินทองหรือการประหยัดเงิน
โดยตรง แต่เขาเรียนรู้และดูตัวอย่างจากดิฉัน
ที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือย
วางแผนชีวติ หลังเกษียณไว้อย่างไรคะ
ถ้ า หากได้ เ กษี ย ณอายุ ก็ จ ะใช้ เ วลา
ส่วนใหญ่ทอ่ งเทีย่ ว และไปท�ำสาธารณประโยชน์
ถ้าหากมี โอกาสและตัวเองยังคงมีศักยภาพ
เพราะมี ทั้ งโรงเรี ย น และโรงพยาบาลที่ ยั ง
ต้องการความช่วยเหลืออยู่ค่ะ
มีการบริหารเงินอย่างไรบ้างคะ
ดิ ฉั น ลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้เล่นหุ้นเนื่องจาก
ไม่มีเวลาดูแลติดตามประจ�ำทุกวัน ถ้าไม่ดูแล
เองก็จะขาดทุนได้มาก นอกจากนี้ดิฉันมองว่า
หุ้นเหมือนกับการพนัน ซึ่งดิฉันไม่ชอบเรื่อง
การพนั น แต่ ดิฉั น ชอบความปลอดภั ย ใน
การลงทุน เงินต้นไม่หาย ก�ำไรไม่หด ดิฉัน
ไม่กล้าเสี่ยงหรือใจกล้าแบบคนอื่นเขาค่ะ
ส�ำหรั บ ลู ก สาวมี เ งิ น เดื อ นก็ แ บ่ ง เงิ น
เป็นสัดส่วนเพื่อบริหารเงิน โดยซื้อหุ้น และ
26
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ขอค�ำแนะน�ำฝากให้ผู้อ่านด้วยค่ะ
ธุ ร กิ จ ทุ ก อย่ า งต้ อ งมี ป ั ญ หาไม่ ว ่ า จะ
มากหรือน้อย เรามีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาให้ดี
ที่สุด ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีปัญหา เราต้อง
ใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาให้ดีที่สุด การ
ท�ำงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เป็นไปไม่ได้ที่จะผ่าน
อย่างราบรื่น ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายๆ ต้อง
มีความพยายามลงมือท�ำเพื่อให้ ได้มาในสิ่งที่
ต้องการ อย่างเช่นธุรกิจของดิฉันมีปัญหาให้
แก้อยู่ตลอด เราก็คอยแก้ปัญหาไป และตั้งใจ
ท�ำงานให้ดีขึ้นค่ะ
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เราท�ำงานแบบ Conservative ไม่ท�ำ
อะไรใหญ่ โตเกินตัว ต้องรู้จักพอเพียงตาม
ค�ำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยรู้จักพอ
อย่างเหมาะสมกับตนเองในแบบฉบับของเรา
เองอย่าไปมองคนที่เหนือกว่าเรามากๆ เพราะ
โชคชะตาแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่อย่างนั้น
เราจะรู้สึกว่าเรามีน้อย ถ้ามองแต่คนที่สูงกว่า
แล้วเราจะรู้สึกน้อยเนื้อต�่ำใจท�ำไมมีไม่เหมือน
เขา ท�ำไมต้องท�ำงานแทบตายแต่ได้น้อย ซึ่ง
จะท�ำให้ ไม่รู้จักพอ และไม่มีความสุข เราต้อง
มองในระดับที่เราอยู่ พอใจในระดับของเรา
แล้วค่อยๆ ขยับตัวเราขึ้น หรือถ้าเรามองคน
ที่ต�่ำกว่าเรา เราสามารถบริจาคช่วยเหลือให้
โอกาสเขาได้บ้าง
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ดิฉันสอนลูกว่าเราต้องพอใจในตัวเรา
เอง แล้วเราจะสุขใจ ถ้าไปแข่งขันกับคนอื่น
ตลอดเวลา ชีวิตนี้ก็ต้องแข่งขันกันไปไม่รู้จบ
แข่งมากก็เหนื่อยมาก ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการ
จะยิ่งท้อแท้ ควรค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่า และ
ต้องท�ำงานไม่ใช่นั่งเฉยๆ รอคอยโชคชะตาที่
นานๆ จะมาสักครั้งหนึ่ง
ส�ำหรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบมา จะ
ไม่ยอมเป็นลูกจ้างใคร ชอบไปขายของทาง
อินเตอร์เน็ต เงินได้มาง่ายก็หมดง่าย ไม่มี
ความมัน่ คง ไม่อดทน ขาดความพยายาม และ
เลือกงาน แต่คนสมัยก่อนท�ำงานอดทนอยูด่ ว้ ย
กันนานๆ ท�ำให้รู้ใจกันและกันดี ส่วนคนรุน่ ใหม่
มุ่งแต่จะท�ำธุรกิจส่วนตัวโดยขายของออนไลน์
เพราะคิดว่าได้เงินมาก ซึ่งทุกคนจะท�ำอย่าง
เดียวกันหมดเป็นไปไม่ได้
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เอ็มเอฟซีแสดงความยินดี
ลูกค้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพรับรางวัลดีเด่น
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณพัณณรัชต์ บรรพโต ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายบริหารกองทุน และคุณประสิทธิ์ พรปฏิมากร ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายการตลาดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ แสดงความยินดี ในโอกาสที่ลูกค้าของเอ็มเอฟซีจ�ำนวน
8 กองทุน ได้รับรางวัลจากการประกวดกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ซึ่งจัดโดย
สมาคมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงาน บมจ. ทีโอที ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงาน บมจ. การบินไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานวิทยุการบิน แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงาน บมจ. การท่าอากาศยานไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
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ลงนามในสัญญา: กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ดร. ณัฐวุฒิ พงศ์สริ ิ ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณชาคริต พืชพันธ์ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม
ในสัญญาแต่งตัง้ ให้เอ็มเอฟซีเป็นนายทะเบียนสมาชิกของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ลงนามในสัญญา: กองทุนส่วนบุคคล
คุณจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้ ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรมและบ�ำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ในฐานะประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ�ำกัด และคุณพัณณรัชต์ บรรพโต
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม
ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซปตท. จ�ำกัด ซึ่งเอ็มเอฟซีได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดการกองทุนดังกล่าว
32
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เอ็มเอฟซีจัดงานเปิดส�ำนักงาน

สาขาภูเก็ต

คุณพิษณุ วิชิตชลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ
และกรรมการบริหาร และคุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 3
จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษั ทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ประธานเปิดส�ำนักงานสาขาภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์
รวมการลงทุ น ในกองทุ น รวมของนั ก ลงทุ น จาก
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ โดยเปิด
บริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ
รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในการวางแผนการลงทุนอย่าง
เหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุน เพื่อความมั่นคง
ทางการเงินของผู้สนใจลงทุน
เอ็มเอฟซีส�ำนักงานสาขาภูเก็ต : 18/19 ถนนโกมารภัจจ์
ต�ำบลตลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-212-491-92 โทรสาร : 076-212-493
รม
61
ิกจกร amily 25
)F

MF

(d
n
u
CF

กิจกรรม MFC Flower Box : วันที่ 7 สิงหาคม

เชิญร่วมเปลีย่ นช่อดอกไม้ในแบบฉบับ
เดิมๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ดอกไม้ ในเวอร์ชั่น
ใหม่ “MFC Flower Box ดอกไม้สสี วยในกล่อง
แสนงาม” โดยคุณปรัชญิล แสงวัฒน์ ซึง่ เป็น
วิทยากรจากโครงการครอบครัวเดียวกันของ
บริษัทมหาชนแห่งหนึ่ง

หมายเหตุ
• ที่นั่งมีจ�ำนวนจ�ำกัด MFC ขอสงวนสิทธิ์จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามระบบ First come First serve
• ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้า MFC ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม MFC Fund Family ในปี 2561 เป็นอันดับแรก
• MFC จะติดต่อลูกค้า โดยการส่ง SMS เพือ่ ยืนยันสิทธิก์ ารเข้าร่วมกิจกรรม ตามหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีล่ กู ค้าลงทะเบียนไว้ ภายใน
5 วันท�ำการก่อนวันกิจกรรม
• ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
• สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลอัพเดทได้ที่ www.mfcfund.com
หรือ www.facebook.com/mfcfunds
• กิจกรรมข้างต้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย MFC มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เอ็มเอฟซีตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิปี 2561

เติบโต 520,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3
บลจ. เอ็ ม เอฟซี จ�ำกั ด
(มหาชน) แถลงข่าวสื่อมวลชน
เผยผลงานปี 2560 บริ ษั ท มี
รายได้ 950.4 ล้านบาท และ
มี ก�ำไรสุ ท ธิ 187.5 ล้ า นบาท
ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนทุกประเภท (NAV) เป็น
520,000 ล้านบาท เน้นกลยุทธ์
หลักเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา
ต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานลูกค้า
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจาก
ผลงานการบริ ห ารกองทุนและ
ผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน
สร้าง Strategic Partners โดย
เฉพาะในต่างประเทศเพือ่ พัฒนา
ธุ ร กิ จ และประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารกองทุน และมุ่งเน้นธุรกิจ
ที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่
ยั่งยืน

34
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คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การ บลจ.เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนทุกประเภทภายใต้การจัดการของบริษทั มีมลู ค่า
454,900 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6.9 จากปี 2559
ทีม่ มี ลู ค่า 425,600 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนรวม 264,100
ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า
238,800 ล้านบาท กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ 155,100 ล้านบาท
ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 0.6 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 154,300
ล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคล 35,100 ล้านบาท ซึง่ เติบโต
ขึ้นร้อยละ 9.4 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 32,000 ล้านบาท
โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทุกประเภทมีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันดับ 7 ของอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ
6.5
เอ็มเอฟซีได้เสนอขายกองทุนใหม่ในปีทแี่ ล้ว 45 กองทุน
สามารถระดมเงินได้ 32,807 ล้านบาท เป็นกองทุนรวม
19 กองทุน มูลค่ารวม 10,757 ล้านบาท กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ 6 กองทุน มูลค่ารวม 13,931
ล้านบาท และกองทุนส่วนบุคคลมีการจัดตั้งกองทุนใหม่
20 กองทุน มูลค่ารวม 8,119 ล้านบาท
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เอ็มเอฟซีได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 40 กองทุน เป็นเงินกว่า
1,233.27 ล้านบาท โดยกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ฟนั ด์ (HI-DIV) จ่ายเงินปันผลรวมสูงสุด
กว่า 488.73 ล้านบาท และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX) จ่ายเงินปันผลต่อหน่วย
สูงสุด 1.47 บาท (หมายเหตุประกอบด้านล่าง)
นอกจากนี้เอ็มเอฟซียังได้รางวัลบลจ. ดีเด่นต่อเนื่องสองปีซ้อน (Outstanding Asset
Management Company Awards) จาก SET Awards 2017 และ 2016 ทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร และเอ็มเอฟซียงั ได้รบั รางวัล Domestic Fixed Income
Team Awarded ปี 2017 จากงาน The Asset Award จัดโดย The Asset Benchmark Research
ซึ่งสองรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลประเภทผู้จัดการกองทุนด้านตราสารหนี้ (Pipat Narunant-Most
Astute Investor Thailand) และรางวัล Top Investment House Thailand 2017
ปีทผี่ า่ นมาเอ็มเอฟซียงั ได้เปิดส�ำนักงานสาขาเพิม่ เติมทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา และได้ขยายพื้นที่ของสาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการด้านการวางแผนการลงทุน
ส�ำหรับกลุม่ ผูส้ นใจลงทุนได้ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าค ปัจจุบนั เอ็มเอฟซีมสี าขารวม 9 แห่งนอกเหนือ
จากส�ำนักงานใหญ่อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาเซ็นทรัลปิน่ เกล้า
สาขาในต่างจังหวัดได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง พิษณุโลก อุบลราชธานี และหาดใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2561 นี้ บริษทั ตัง้ เป้าหมายการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิเป็น 520,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 และรักษาระดับรายได้ที่ 1,313 ล้านบาท
โดยบริษัทจะเน้นกลยุทธ์หลักคือ เพิ่มประสิทธิภาพของสาขาต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานลูกค้า
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าจากผลงานการบริหารกองทุนและผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน
สร้าง Strategic Partners โดยเฉพาะในต่างประเทศเพื่อพัฒนาธุรกิจและประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุน และมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืน
หมายเหตุประกอบ:
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ฟันด์ (HI-DIV) จ่ายเงินปันผลรวมย้อนหลัง
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2559
ปี 2560
1,271.59 ล้านบาท 1,265.38 ล้านบาท 301.41 ล้านบาท
488.73 ล้านบาท
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX) จ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ต่อหน่วยลงทุน)
ปี 2556
ปี 2558
ปี 2560
8.02 บาท
0.80 บาท
1.47 บาท
ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลเพือ่ ท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ISSUE 33 : April - June 2018

35

M-Society

ประชุมผู้ถือหุ้น
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของเอ็มเอฟซี ร่วมประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 44 เพือ่ รายงานผล
การด�ำเนินงานของบริษัทปี 2560 และพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปี
ที่ผ่านมา

เอ็มเอฟซีมอบของให้สถานสงเคราะห์:

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) มอบของ
อุปโภค บริโภค และของเล่นที่พนักงานและผู้บริหารร่วมบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ
ทุพพลภาพปากเกร็ด โดยคุณจินตนา เจริญธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับมอบ
36
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CRM: MFC Fun(d) Family 1/2561
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานกิจกรรม MFC Fund Family
ครัง้ ที่ 1/2561 “ปัน้ ผลไม้ยอ่ ส่วน-ลูกชุบสูตรโบราณ” ทีมวิทยากรโดยคุณจิราพร
แก้วดวงเล็ก เจ้าของร้านบ้านพลอยหวาน (Ban ploywan) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้เพลิดเพลินกับการประดิษฐ์ขนมไทยโบราณด้วยฝีมอื ตนเอง และประทับใจกับ
กิจกรรมดังกล่าว
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล
กองทุน

กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง (DE-1)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
(HI-DIV)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์
(M-ACTIVE)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีนิชดาธานี (MNIT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี2
(MNIT2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เหมราชอินดัสเตรียล (HPF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีสแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชีย
อินฟราสทรัคเจอร์ ฟันด์ (I-ASIA INFRA)

10 กองทุน

อัตรา
เงินปันผล
รอบระยะเวลาบัญชี
วันที่จ่ายปันผล
(บาท/หน่วย
ลงทุน)
1.4800 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561
0.1500

30 กันยายน 2560 - 31 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561

0.7447

1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561

0.0068

1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

15 มีนาคม 2561

0.0600

1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

15 มีนาคม 2561

0.1300

1 ตุลาคม 2560-31 ธันวาคม 2560

27 มีนาคม 2561

0.0900

1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

27 มีนาคม 2561

0.1650

1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

28 มีนาคม 2561

0.1800

1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560

28 มีนาคม 2561

0.3200

1 มีนาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

23 มีนาคม 2561

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 15 เมษายน 2561)
หมายเหตุ
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งคู่มือภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมี
โอกาสได้รับผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน

วันท�ำการรับซื้อคืน

หมายเหตุ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย (M-INCOMEAI)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
(M-PROPERTY)

จ�ำนวนบาท
ต่อหน่วย
ลงทุน

26 มีนาคม 2561

0.12*

วันที่ลงทุนต่อ 3 เมษายน 2561

25 เมษายน 2561

0.23

วันที่ช�ำระเงิน 30 เมษายน 2561

* เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จะนำ�ไปลงทุนต่อในกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
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ตอเติม
ความมั่นคง
LTF/RMF
กับ
MFC

ลงทุน

เง�่อนไขการรับของสมนาคุณ

• ยอดเง�นลงทุนในกลุมกองทุน LTF และ RMF ทุกกองทุน ระยะเวลาลงทุนระหวาง

ระหวางวันที่ 3 ม.ค.-28 ธ.ค. 2561
รับทันที !! หนวยลงทุน MM-GOV

•

มูลคา 100 บาท (ภายใน 30 วันทำการ)
สำหรับทุกๆ ยอดการลงทุนและสะสม
ครบ
บาท

50,000

นโยบายการลงทุน
เง�นฝาก+ตราสารหนี้
คุมครองเง�นตน
ตราสารหนี้
ตราสารหนี้+ตราสารทุน(ผสม)
ตราสารทุน

ความเสี่ยง
กองทุน
1
M-SAVING
3
M-CR*
4
M-BOND*/M-FIX
5
M-VALUE*, M-TWSUK RMF
MV-LTF*, MA-LTF, MG-LTF, MIF-LTF*,
HI-DIV LTF*, M-MIDSMALL LTF,
6
M-S50LTF, M-S50RMF

•
•
•
•

วันที่ 3 ม.ค.-28 ธ.ค. 2561
• ยอดลงทุนตั้งแตวันที่ 3 ม.ค.-31 พ.ค. 2561 รับโอนหนวยลงทุน MM-GOV
ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2561
• ยอดลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มิ.ย.-28 ธ.ค. 2561 รับโอนหนวยลงทุน MM-GOV
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่ทำรายการ (ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562)
ทำรายการซื้อหนวยลงทุนไดผานทุกชองทางการลงทุน โดยคำนวณจำนวนเง�น
ลงทุนสุทธิสะสมจากการซื้อ สับเปลี่ยนเขาจากกองทุน MMM/MMM-PLUS/
MM-GOV ภายในบร�ษัทฯ หร�อโอนเขาจาก บลจ.อื่นๆ รวมถึงรายการโอนจาก
PVD เขากองทุน RMF ที่รวมรายการ ทั้งนี้ ไมนับการสับเปลี่ยนภายในกลุม RMF
และ LTF ของบร�ษัทฯ หักดวยจำนวนขายคืนที่ผ�ดเง�่อนไขการลงทุนและโอนออกไป
กองทุน LTF/RMF และกองทุน PVD ของ บลจ.อื่นๆ ในชวงเวลาสงเสร�มการขาย
กรณียอดซื้อใหมนับเฉพาะยอดการลงทุนที่ไมเกินกวากรมสรรพากรกำหนด
กรณีที่มากกวา 1 บัญชีกองทุน จะนับรวมมูลคาเง�นลงทุนจากทุกบัญชีของ
ทุกกองทุนที่เขารวม โดยพ�จารณาจากเลขประจำตัวบัตรประชาชนเปนหลัก โดย
บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำของรางวัลเขาบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
การซื้อหนวยลงทุนผานบัตรเครดิตจะไมไดรับคะแนนสะสมหร�อเง�นคืน และไมได
รับสิทธิ์การแบงผอนชำระใดๆ
บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ ไดรับสิทธิ์ ในการรับของรางวัลจากโปรโมชั่นนี้แลว
ไมสามารถรับของรางวัลใดๆ จากโปรโมชั่นอื่นของบร�ษัทฯ อีกในชวงระยะเวลา
เดียวกัน
บร�ษัทฯ เปนผูรับผ�ดชอบคาใชจาย เง�่อนไขเปนไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนดและ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีเกิด
ขอพ�พาทถือคำตัดสินของบร�ษัทฯ เปนที่สิ�นสุด

กรณีการโอนเง�นจาก PVD มายัง RMF ที่รวมรายการ

1. กรณีผูลงทุนมีเลขบัญชีกองทุนรวม LTF/RMF ทั่วไป และ RMF ที่รองรับ PVD

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
บร�ษัทจะรวมยอดเง�นลงทุนสะสมสุทธิเขาดวยกัน เพ�่อคำนวณโปรโมชั่น และโอน
M-PROP RMF*
7
อสังหาร�มทรัพย
หนวยบัญชี MM-GOV เขาเลขบัญชีกองทุนรวมทั่วไป
ทองคำ
I-GOLDRMF
8
2. กรณีผูลงทุนมีเลขบัญชีกองทุน RMF ที่รองรับ PVD เพ�ยงอยางเดียว บร�ษัทฯ
จะดำเนินการสงเอกสารสำหรับเปดบัญชีกองทุนรวมทั่วไปเพ�่อเปดบัญชีใหม
* กองทุนนี้กระจ�กตัวในผูออก ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว
สำหรับรับของรางวัลหนวยลงทุน MM-GOV
ผูลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก
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