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แนวทางความมั่นคงวัยเกษียณ
กสจ. แต่งตั้ง MFC บริหารกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ
MFC บริจาคเงินช่วยเหลือสังคม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ
MFC แลกสัญญาโอนและรับสิทธิรายได้
ในส่วนของทางพิเศษ 2 เส้นทาง
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
อนาคตประเทศไทยเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
MFC ทอดกฐิน
ปฏิทินกิจกรรม MFC Fun(d) Family
ปี 2562

M-Talk
MFC Smart Wealth Magazine ฉบับนีม้ เี รือ่ งน่าสนใจส�ำหรับ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่รักสุขภาพ คือการฝึกโยคะนิ้วจากศาสตร์ของ
ชาวอินเดียที่มีด้วยกัน 10 ท่า ติดตามได้ใน M-Lifestyle
ส่วนคอลัมน์ M-Wealth น�ำเสนอเรือ่ ง Market Capitalization ซึง่
เป็นเครือ่ งมือสะท้อนถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรมทีข่ บั เคลือ่ น
ประเทศในแต่ละยุคสมัย หากศึกษาตัวอย่างจากประเทศพัฒนา
แล้ว ก็อาจเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพการลงทุนของตลาดไทยในระยาวได้
จากนัน้ ชวนกันไปไหว้พระ ณ นครรุง่ อรุณแห่งความสุข หรือ
สุโขทัย เมืองมรดกโลกส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทยที่มีพระพุทธ
รูปศิลปะสุโขทัยที่สวยงามที่สุดในโลก ผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรม
ติดตามได้ที่ M-Scoop
ส�ำหรับผูส้ นใจกิจกรรม MFC Fun(d) Family ปี 2562 เตรียม
พร้อมเลือกกิจกรรมที่สนใจส�ำหรับยามว่างกันได้จากปฏิทิน
กิจกรรม และติดตามการเปิดจองกิจกรรมได้จาก www.mfcfund.
com, www.facebook.com/mfcfunds หรือ @mfcline
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอ็มเอฟซีคือ เอ็มเอฟซีได้เป็น
ผูจ้ ดั การกองทุนร่วมของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ อนาคต
ประเทศไทย ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะมีส่วนร่วม
ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ของเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป
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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10 ท่าโยคะนวิ ้ เพือ่ สุขภาพ

แหล่งที่มา : นิตยสาร แมรี แคลร์

ไม่เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าแค่ 10 นิว้ ของมือเรานีแ่ หละคือหมอประจ�ำตัวทีแ่ ท้จริงซึง่ จะท�ำให้สขุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ
ชาวอินเดียที่ฝึกฝนโยคะนิ้วเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณหมอเล็กๆ 10 คนประจ�ำตัว นั่นก็
คือนิ้วทั้งสิบของเรานั่นเอง โดยเราสามารถฝึกมัดราส (Mudras) หรือโยคะนิ้วได้ ศาสตร์แขนงนี้
อธิบายว่าส่วนต่างๆ ของมือมีความเกีย่ วข้องกับการท�ำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายให้ดขี ึ้น
เช่น 10 ท่าง่ายๆ ต่อไปนี้

1

2ปราณ (Pran)

ยู ชาส (Ushas)
เพื่อจิตใจที่เบิกบานตั้งแต่ยามเช้า
ใครที่ทุกเช้ามักมีปัญหาอิดออดไม่อยากลุกจากที่นอน ควรลองหมั่นฝึกโยคะนิ้ว
ท่านี้ เพียงสอดประสานนิ้วมือทั้งสิบนิ้วเข้าด้วยกัน โดยให้นิ้วโป้งซ้ายวางบนนิ้ว
โป้งขวา (แต่ส�ำหรับผู้ชายให้เปลี่ยนเป็นขวาทับซ้าย)
• ระยะเวลาฝึก วันละ 5-15 นาที
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม ดื่มชาโรสแมรี่หรือชาเขียวเป็นประจ�ำทุกเช้า

ช่วยให้ระบบประสาทเข้มแข็ง
แตะปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วนางและนิ้วก้อย ส่วนนิ้วชี้กับนิ้วกลางให้เหยียดตรง
และอยู่ในลักษณะชิดกัน ท่านีม้ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ กับผูท้ มี่ รี ะบบประสาทตึงเครียด
และยังช่วยเพิ่มพลังการมองเห็นให้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที หรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจขึ้น
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม งดเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน และแอลกอฮอล์
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4 อปาณ (Apan)

ลิกะ (Liga)
ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แข็งแรง
ประสานนิ้วทั้งสิบเข้าด้วยกัน โดยให้นิ้วโป้งซ้ายกับนิ้วชี้ซ้ายโอบล้อมนิ้วโป้งขวา
ไว้ แล้วยกนิ้วโป้งขวาตั้งขึ้น ท่านี้จะดีส�ำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เพราะช่วยต้านหวัด
ไอ จาม และขับเสมหะในปอด
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม ควรกินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีให้มากๆ ดื่มน�้ำขิงเป็นประจ�ำ
ไม่ดื่มน�้ำเย็น และหลีกเลี่ยงแดดจัด

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของตับ
แตะปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วกลางและนิ้วนาง ส่วนนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเหยียดตรง
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที หรือมากกว่านี้ก็ได้
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม ควรกินผักผลไม้ที่มีแคโรทีนเป็นประจ�ำ

5
6

4

อปาณ วายุ (Apan Vayu)
ช่วยท�ำให้จิตใจสงบ
งอนิ้วชี้จนปลายนิ้วแตะฐานนิ้วโป้ง นิ้วกลางกับนิ้วนางงอลงมาเหนือนิ้วชี้ แตะ
ปลายนิ้วกลาง และนิ้วนางไว้ที่นิ้วโป้ง ให้นิ้วก้อยเหยียดตรง
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม ฟังดนตรีเบาๆ คลอ

มหาศริ ษ (Mahasirs)
ช่วยขจัดอาการปวดคอ
งอนิ้วนางมาแตะที่ฐานนิ้วโป้ง ปลายนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางแตะกัน
นิ้วก้อยเหยียดตรง
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 6 นาที
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม บีบนวดบริเวณบ่า ท้ายทอย และขมับ
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ปริธิวิ (Prithivi)
เพื่อผิวพรรณดี
แตะปลายนิว้ นางกับปลายนิว้ โป้งไว้ดว้ ยกัน ส่วนนิว้ ทีเ่ หลือให้เหยียดตรงขึน้
ท่านีจ้ ะช่วยดึงเอาพลังและความมีชวี ติ ชีวาจากภายในไปหล่อเลีย้ งผิวพรรณ
เส้นผม และเล็บให้มีสุขภาพที่ดีได้
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม รับประทานธัญพืช ข้าวกล้อง เมล็ดดอกทานตะวัน
ถั่ว งาต่างๆ รวมถึงผักสดผลไม้ที่มีวิตามินซี และเบต้าแคโรทีน

ช่วยท�ำให้ ไตท�ำงานดีขึ้น
แตะปลายนิว้ ก้อยนิว้ โป้งเข้าด้วยกัน ส่วนนิว้ ทีเ่ หลือปล่อยให้เหยียดตรง
ท่านี้ให้ผลพลอยได้อกี ประการหนึง่ คือช่วยให้ประสาทรับรสชาติท�ำงาน
ดีขึ้น
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
• ปัจจัยทีช่ ว่ ยเสริม ควรดืม่ น�ำ้ เปล่าเยอะๆ โดยจิบทีละน้อยๆ แต่บอ่ ยๆ
หลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มเกินไป และงดดื่มชากาแฟ

9

วารุณา (Varuna)
ช่วยท�ำให้ท้องไส้สุขภาพแข็งแรง
งอนิ้วก้อยมือซ้ายโดยใช้นิ้วโป้งกดไว้ ส่วนอีกสามนิ้วให้เหยียดตรง แล้ว
วางมือบนอุ้งมือขวา โดยให้นิ้วโป้งมือขวาวางทับอยู่บนนิ้วก้อยของมือซ้าย
นั้นด้วย
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม ดื่มน�้ำคั้นจากหัวผักกาดขาวเป็นประจ�ำ

10 สุระภี (Surabhi)

ช่วยต้านอาการปวดตามข้อ
แตะปลายนิว้ ก้อยข้างซ้ายกับนิว้ นางข้างขวา ส่วนปลายนิว้ ก้อยขวาก็ไป
แตะกับนิ้วกลางซ้าย ขณะที่นิ้วชี้ซ้ายแตะกับนิ้วกลางขวา และนิ้วชี้ขวา
แตะกับนิ้วนางซ้าย และนิ้วโป้งทั้งสองข้างกางออก
• ระยะเวลาฝึก วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
• ปัจจัยที่ช่วยเสริม การว่ายน�้ำช่วยให้ข้อทุกส่วนของร่างกายแข็งแรง
แถมน�้ำยังช่วยพยุง และลดแรงกดลงบนข้อได้เป็นอย่างดี
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The Travelling Cat Chronicles
ผู้ก�ำกับ : Koichiro Miki
นักแสดง : Alice Hirose, Sota Fukushi, Tomoya Maeno
วันเข้าฉาย : 29 พฤศจิกายน 2561
ซาโตรุ (โซตะ ฟุคุชิ) เป็นชายหนุ่มอบอุ่น ใจดีและรักสัตว์ เขามีแมวอยู่ตัวหนึ่งชื่อ
ว่า เจ้านานะ ซึ่งเขาเก็บมาเลี้ยงหลังจากมันประสบอุบัติเหตุ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง
ท�ำให้เขาไม่สามารถเลี้ยงมันได้อีกต่อไป เขาจึงพานานะออกเดินทางเพื่อตามหาบ้าน
ใหม่ให้นานะ หาคนที่เชื่อว่าจะสามารถเลี้ยงดูแมวตัวโปรดของเขาได้อย่างดีแทนเขา
ระหว่างเดินทาง ซาโตรุได้เจอผูค้ นมากมาย รวมถึงเพือ่ นในสมัยเด็กและรักแรกของเขา
ไม่เพียงแค่นั้นความลับที่เขาซ่อนมานานก็เผยออกมา ซึ่งอาจท�ำให้หลายๆ คนหัวใจ
สลาย รวมทั้งเจ้านานะด้วย การเดินทางของ 1 คน และ 1 แมว จะเรียกน�้ำตาคุณ

Aqua Man

ผู้ก�ำกับ : James Wan
นักแสดง : Jason Momoa รับบท Aquaman, Amber Heard รับบท Mera
วันเข้าฉาย : 13 ธันวาคม 2561
	Arthur Curry ทายาทแห่งอาณาจักรใต้นำ�้ Atlantis เขาต้องมารับหน้าทีเ่ ป็นกษัตริย์
และเป็นผู้น�ำให้กับเหล่าประชาชนของเขา แถมยังต้องเป็นฮีโร่เพื่อปกป้องโลกอีกด้วย

นิทานคนรวย

ผู้แต่ง : เปีย่ มศักดิ์ คุณากรประทีป

“นิทานคนรวย” น�ำเสนอนิทาน 20 เรือ่ ง ซึง่ มีเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างกันไปและใช้ส�ำหรับ
การด�ำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทัง้ ในเรือ่ งการเจรจา การใช้คน การบริหารธุรกิจ ข้อห้ามที่
นักธุรกิจไม่ควรกระท�ำ และอีกหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจ สิ่งเหล่านี้นับว่ามีค่ามาก
ในการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ยังเป็นกลไกหนึง่ ในการปลูกฝังความเป็นนักธุรกิจทีม่ คี วามซือ่ สัตย์
สุจริตให้กบั เยาวชนคนรุน่ ใหม่

กลับบ้านไปท�ำเกษตร

ผู้เขียน : วิรัชญา จารุจารีต
“Garden & Farm Vol.13 : กลับบ้านไปท�ำเกษตร” เล่มนี้ ได้รวบรวมตัวอย่าง
จากประสบการณ์บนเส้นทางการท�ำอาชีพเกษตรของคนรุ่นใหม่ 13 เกษตรกร
ผูเ้ ป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจจากทุกภูมภิ าคของประเทศไทย ซึง่ บางคน
เป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
ไม่ว่าจะเป็น Young Smart Farmer : YSF โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ มูลนิธิอาจารย์จ�ำเนียร
สาระนาค โครงการคนกล้าคืนถิ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
8
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ทิ ศ ทางอุ ต สาหกรรม

กับตลาดหุ้น

ฝ่ายตราสารทุน

Market Capitalization หรือที่เรียกสั้นๆว่า “Market Cap” คือ มูลค่าตามราคาตลาด
ค�ำนวณได้จากราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน คูณด้วยจ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน หากน�ำ Market Cap ของ
หุ้นทุกตัวในดัชนีมารวมกัน ก็จะได้ Market Cap ของดัชนี โดยปัจจุบัน SET Index มี Market
Cap ประมาณ 16 ล้านล้านบาท ซึง่ กลุม่ อุตสาหกรรมทีม่ สี ดั ส่วนสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ กลุม่
พลังงาน กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพาณิชย์ ตามล�ำดับ
หากศึกษาสัดส่วน Market Cap ของดัชนีในแต่ละประเทศ จะพบว่าเป็นเครื่องมือบอก
ถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนประเทศในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ใน
อเมริกา รางรถไฟมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงปีค.ศ. 1870-1900 หลังจากมีการ
เชื่อมรางรถไฟฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออก ท�ำให้การคมนาคมและการกระจายสินค้าสะดวก
ขึน้ โดยบริษัททีท่ �ำธุรกิจเกีย่ วกับรางรถไฟมีมลู ค่ากว่า 60% ของ Market Cap บริษัทจดทะเบียน
รวม ณ ขณะนัน้ แต่หลังจากนัน้ อุตสาหกรรมรางรถไฟก็มสี ดั ส่วนลดลงเรือ่ ยๆ โดย ณ ปัจจุบนั
อุตสาหกรรมนี้มีสัดส่วนเหลือไม่ถึง 1%
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และหากย้อนไปดูชว่ งปีค.ศ. 1990s เป็นช่วงทีเ่ ศรษฐกิจเติบโตยาวนานทีส่ ดุ ของอเมริกา(เริม่
ตั้งแต่มีนาคม 1991 ถึงมีนาคม 2001) กลุ่มค้าปลีกมีการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
และรองรับก�ำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น โดย Walmart ซึ่งเป็น Supermarket เบอร์ 1 ของอเมริกา มีสาขา
1,364 สาขาในปีค.ศ. 1990 และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในปีค.ศ. 2000 ท�ำให้
Market Cap ของ Walmart โตขึ้น 12 เท่า ส�ำหรับ Market Cap ของ S&P500 ในปัจจุบัน
กลุ่มสินค้าจ�ำเป็น (Consumer Staple) ซึ่งมีหุ้นของกลุ่มค้าปลีกอยู่นั้นเคยมีสัดส่วนสูงถึง 12%
ในปีค.ศ. 1997 แต่จากภัยคุกคามของ E-commerce เช่น Amazon ท�ำให้สิ้นปีค.ศ. 2017
กลุม่ สินค้าจ�ำเป็นมีสดั ส่วนลดลงอย่างต่อเนือ่ งมาอยูท่ ่ี 8% ในขณะทีก่ ลุม่ เทคโนโลยี ซึง่ ท�ำลายธุรกิจ
แบบดั้งเดิม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 23% ตามอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการด�ำเนินชีวิต
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา
หากมองภาพตลาดไทยในปัจจุบัน ก็คงมีความคล้ายคลึงบางอย่างกับประเทศอเมริกา
ในอดีตที่สัดส่วนของกลุ่มพาณิชย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วน Market Cap
ของ SET Index กลุ่มพลังงานมีสัดส่วนที่ลดลงจาก 35% ในปี ค.ศ. 2007 มาอยู่ที่ 23% ในปีค.ศ.
2017 ในขณะที่กลุ่มพาณิชย์มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 6% มาอยู่ที่ 10% จากการขยายสาขาของ
กลุ่มผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในจังหวัดต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Urbanization และรายได้
ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยการศึกษาประวัตศิ าสตร์การเติบโตของอุตสาหกรรมจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
แล้วอย่างอเมริกา อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกให้นักลงทุนใช้วิเคราะห์หาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในการลงทุนระยะยาวได้
SET Index 2007
กลุ่มอื่นๆ
31%

กลุ่มสื่อสาร
5%
กลุ่มขนส่ง
8%
กลุ่มพาณิชย์
6%

SET Index 2017
กลุ่มพลังงาน
35%

กลุ่มพลังงาน
23%

กลุ่มอื่นๆ
38%

กลุ่มธนาคาร
13%
กลุ่มธนาคาร
15%

กลุ่มสื่อสาร
8%

กลุ่มขนส่ง
8%

กลุ่มพาณิชย์
10%

ความคิดเห็นและข้อความต่างๆในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งบริษั ทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
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ไหว้พระ
ณ นครรุ่งอรุณแห่งความสุข
จังหวัดสุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีที่แล้ว ค�ำว่า “สุโขทัย”
มาจากค�ำว่า “สุขและอุทัย” ซึ่งหมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” เป็นแผ่นดินที่งดงามด้วย
ศิลปวัฒนธรรม มีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่สวยงามที่สุดในโลกและพระพุทธรูปทองค�ำ
ที่งดงามมากมายหลายองค์
สุ โ ขทั ย เป็ น อี ก หนึ่ ง ดิ น แดนแห่ ง ความทรงจ�ำและความภาคภู มิ ใจของคนไทยจาก
ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์อันยาวมาจนถึงทุกวันนี้
M-Scoop จะพาเที่ยว “วัดพิพัฒน์มงคล” ซึ่งเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
เป็นอุทยานการศึกษา และเป็นวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในปีพ.ศ.
2543 นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจากสถาบันพัฒนาและรับโล่เกียรติคุณต่างๆ อีกด้วย

*ที่มาภาพและข้อมูล http://pipatmongkol.org
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“วัดพิพฒ
ั น์มงคล” เดิมพืนี้ ทีเ่ ป็นวัดร้าง
กลางทุ่งนา สันนิษ ฐานจากการพบรากฐาน
อุโบสถ เจดีย์ โบราณ ซึ่งจมอยู่ ใต้พื้นดิน
ลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร ตรงใจกลางวัด
ในปัจจุบัน
พระครูวรคุณประยุต (ครูบาญาณทิพย์)
หรือหลวงพ่อพิพัฒน์มงคล มี โอกาสธุดงค์
ผ่านมาทาง อ.ทุง่ เสลีย่ ม จ.สุโขทัย ได้มาอาศัย
บริเวณป่าละเมาะเป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม และ
ได้รบั อาราธนาจากผูเ้ คารพเลือ่ มใสในปฏิปทา
ให้ริเริ่มสร้างวัด เมื่อพ.ศ. 2526 พระอาจารย์
พิพัฒน์มงคล คุณยุตฺโต พร้อมด้วยศรั ทธา
สาธุชนชาวบ้านท่าชุม ชาวบ้านตามหมู่บ้าน
ใกล้เคียงในอ�ำเภอทุง่ เสลีย่ ม ได้รว่ มกันบุกเบิก
สร้างวัดขึ้น นายอ�ำเภอทุ่งเสลี่ยมในสมัยนั้น
เป็นผู้ขออนุญาตตั้งวัด “วัดพิพัฒน์มงคล”
ตามมงคลนามของท่าน
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วัดพิพฒ
ั น์มงคลเป็นวัดทีม่ ศี ลิ ปวัฒนธรรมแบบล้านนา
ในขณะทีก่ �ำลังสร้างวัดอยูน่ นั้ ได้ขดุ พบวัตถุโบราณมากมาย
เช่น มีด หอก ดาบ พระพุทธรูปบูชา พระเครือ่ งศิลปะต่างๆ
รวมทั้งพระพุทธรูปเนื้อทองค�ำโบราณ (พระพุทธสุโขทัย
โพธิ์ ท อง) พระพุ ท ธรู ป เนื้ อ นาก พระพุ ท ธรู ป เนื้ อ เงิ น
พระพุทธรัตนชาติ
ส�ำหรับพระพุทธสุโขทัยโพธิ์ทอง (หลวงพ่อทองค�ำ)
เดิมถูกห่อหุม้ ด้วยปูนโบราณไว้หนา 12 นิว้ มีรกั ด�ำปิดทับไว้
อีกชัน้ หนึง่ ต่อมาปูนได้กะเทาะออกเห็นเป็นองค์พระทองค�ำ
ซึ่งสร้างด้วยทองค�ำบริสุทธิ์หนัก 9 กิโลกรัม อายุราว 500 ปี
พุทธลักษณะเป็นพระศิลปะสุโขทัยยุคกลางปางมารวิชัย
ที่มีความงดงามและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวทุ่งเสลี่ยม
อย่างมาก
วัดพิพฒ
ั น์มงคล ยังเป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ (พระรากขวัญหรือไหปลาร้า) ซึง่ อัญเชิญ
มาจากศรีลงั กา โดยสมเด็จพระมหานายกะ สมเด็จพระสังฆราชราชนิกายสยามวงศ์ นครแคนดี้ ประทาน
มาให้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น เจดีย์ศรีมงคลล้านนา มหาวิหารหลวงพ่อ
ทองค�ำ หอค�ำหลวงไม้สักทอง ลานปฏิบัติธรรมพุทธมณฑลจ�ำลอง และเมืองโบราณเก่าแก่ที่บูรณะใหม่
ที่รอคอยการไปเคารพสักการะอีกด้วย
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ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
ที่ปรึกษาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำ�งาน
(ประเทศไทย)

การมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีป่ ลอดภัยและไม่มผี ลกระทบต่อสุขภาพอนามัยอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน ถือเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือตามหลักศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์อีกด้วย ในประเทศไทย
เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานได้ด�ำเนินการ และพัฒนาคุณภาพมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี
ซึง่ ผูม้ บี ทบาทในวงการและเป็นผูน้ �ำร่องการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาโดย
ตลอดคือ ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
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•• ขอให้แนะน�ำตัวเองค่ะ
ผมจบปริญญาเอกด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข ศาสตร์ อุ ต สาหกรรม (Environmental
Science &Engineering and Industrial
Hygiene) จาก Drexel University ฟิลาเดลเฟีย
สหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านี้จบปริญญาโท
ด้านบริหารสาธารณสุข (Health Services
Administration) จากUniversity of Pittsburgh
เพนซิลเวเนีย และปริญญาโทด้านบริหารรัฐกิจ
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี
เกียรตินยิ มด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จากมหาวิทยาลัยมหิดล
ชีวิตการท�ำงานของผมอยู่ในด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย (Occupational
Health and Safety) มาตลอด 50 ปี ผ่านการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากหลายประเทศ
ทัง้ ญีป่ นุ่ อเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมัน
และอีกหลายประเทศครับ
•• เล่าถึงชีวิตการท�ำงานด้วยค่ะ
ผมเริ่ ม ต้ น รั บ ราชการที่ ก รมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข และได้ทุนรัฐบาล ไป
ศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกที่สหรัฐ
เมื่อจบกลับมาไม่นาน กรมแรงงาน กระทรวง
มหาดไทย ขอยืมตัวมาท�ำงานในปีพ.ศ. 2525
เพือ่ ให้มาจัดตัง้ “สถาบันความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน” และ “ศูนย์ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานภาค” ซึง่ ภาครัฐยังมีบคุ ลากรด้านนีน้ อ้ ย
มาก ส�ำนั ก งานโครงการพั ฒ นาแห่ ง
สหประชาชาติ (UNDP) และองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ได้ให้ทนุ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการด�ำเนินงานของสถาบันฯ เป็นเวลา 6 ปี
ผมจึ งได้ ม าท�ำงานที่ ก รมแรงงานตั้ ง แต่ นั้ น
เป็นต้นมา

ในปีพ.ศ. 2528 ได้มีการออกกฎหมาย
ความปลอดภัย ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่ ซึ่งก�ำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ้าง 100 คน ต้องมี “เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.)” หรือ “Safety
Officer” 1 คน ขณะนั้นมีเพียงมหาวิทยาลัย
มหิดล ทีผ่ ลิตนักศึกษาด้านนี้ได้ปลี ะ 15-20 คน
เท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท่าน
อธิบดีกรมแรงงาน (นายช�ำนาญ พจนา) จึงได้
มอบหมายให้สถาบันความปลอดภัยในการ
ท�ำงานร่วมกับ “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย)” จัด
ฝึกอบรม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน” ให้กบั บุคลากรของโรงงาน รวม 30 วัน
หรือ 180 ชั่วโมง ซึ่งโรงงานทยอยส่งคนเข้ามา
อบรมอย่างต่อเนื่อง โดยวิทยากรคืออาจารย์
จากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์กรใหญ่ท่ีมีองค์ความรู้อยู่แล้ว เช่น
ปูนซิเมนต์ ไทย เชลล์ เอสโซ่ บริดจ์สโตน
ลีเวอร์บราเดอร์ เทยิน่ โพลีเอสเตอร์ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวง ปัจจุบนั ผ่านไป
แล้วกว่า 20 ปี มีการอบรม จป.วิชาชีพไปกว่า
200 รุ่น รวมกว่า 20,000 คน ซึ่งได้เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญด้านความปลอดภัยของโรงงานและของ
ประเทศครับ
ต่อมากฎหมายได้มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
เพราะ Safety Officer หรือ จป.วิชาชีพเพียงคน
เดียวไม่สามารถรับผิดชอบงานทัง้ หมดได้ และ
หลักการความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบ
ของบุคลากรทุกคน ดังนั้นกฎหมายจึงก�ำหนด
ให้ผบู้ ริหารหรือผูจ้ ดั การและหัวหน้างานทุกคน
ต้องเข้ารับการฝึกอบรม และให้มีการแต่งตั้ง
“คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�ำงาน”
ในทุกสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่
50 คนขึน้ ไปด้วย ขณะนัน้ ผมก�ำลังจะพ้นหน้าที่
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ผู ้ อ�ำนวยการสถาบั น ความปลอดภั ย ในการ
ท�ำงาน จึงได้แนะน�ำให้สร้างระบบการอบรมให้
มีมาตรฐาน เช่น บุคลากรที่เป็นวิทยากรต้องมี
คุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม มีการสร้างต�ำราส�ำหรับ
การฝึกอบรม มีผู้ประสานการฝึกอบรม เช่น
Training Organizer หรือ Training Facilitator
เมือ่ มีการจัดตัง้ กระทรวงแรงงานขึน้ จึงได้มกี าร
ขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ
เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน ผมก็
ไปสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ในต�ำแหน่ง “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน” แล้วไปเป็น “ผูอ้ �ำนวย
การส�ำนักคุ้มครองแรงงาน” และ “รองอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน” ต่อมา
เป็นที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (ระดับ10) ของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งตอนผม
เป็นที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงได้
อนุ ญ าตให้ ผ มไปเป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า นความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทีก่ ระทรวงแรงงาน
ประเทศภูฏาน เป็นเวลา 3 เดือนครับ
หลังจากเกษียณอายุผมได้เป็นอาจารย์
สอนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยู่
หลายปี ทีค่ ณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ต่อมาเป็นคณบดีคนที่สองเป็น
เวลาสองสมัย (พ.ศ.2555-2561) และปัจจุบัน
เป็นที่ปรึกษาคณบดีครับ
•• สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีที่มา
อย่างไรคะ
ปี พ .ศ. 2529 หลั ง จากที่ ก ฎหมาย
จป.ออกมาบังคับใช้ ได้หนึง่ ปี ผู้ใหญ่หลายท่าน
เห็นว่า “งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย”
มีความส�ำคัญมาก นอกจากหน่วยราชการที่
บังคับใช้กฎหมายแล้ว การจัดตั้งสมาคมจะ
ช่วยสนับสนุนงานบริการวิชาการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยให้กบั ภาคเอกชน จึงได้เริม่
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ต้นด้วยการจัดงานสัมมนาและรณรงค์เรื่อง
ความปลอดภัยในการท�ำงาน มีผู้มาร่วมงาน
กว่า 500 คน ซึง่ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการใหญ่จากปูนซีเมนต์ ไทยใน
สมัยนัน้ ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ เนือ่ งจากท่าน
มองว่าต้องสร้างให้ “คนในโรงงานทุกระดับมี
ความตระหนั ก และมี จิ ต ส�ำนึ ก เรื่ อ งความ
ปลอดภัย”
ปีพ.ศ. 2530 “สมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย)”
ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อท�ำงานผลักดันให้ เ กิ ดการ
ด�ำเนินงานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ให้กว้างขวาง โดยมีบคุ คลที่ได้รว่ มปรึกษาริเริม่
การจั ด ตั้ ง รวม 5 ท่ า นได้ แ ก่ ท่ า นอธิ บ ดี
กรมแรงงาน (นายช�ำนาญ พจนา) ร้อยต�ำรวจ
โทชาญ มนูธรรม รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ในขณะนั้น คุณพารณฯ คุณอุดม
วิ ท ยะสิ ริ นั น ท์ เจ้ า ของบริ ษั ท ธานิ น ทร์
อุตสาหกรรม และนายแพทย์ ไพโรจน์ นิงสานนท์
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับ
จากนัน้ สมาคมฯ ได้รว่ มกับกรมแรงงาน
เพื่อจัด “งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�ำงานแห่งชาติ” อย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั จัดเป็น
ครัง้ ที่ 32 แล้ว ซึง่ ท�ำให้หน่วยงานทัง้ เอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ และคนท�ำงานได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการท�ำงานมากขึ้น ขณะเดียวกัน
สมาคมฯ ก็ ได้ร่วมเป็นกรรมการผลักดันการ
ออกกฎหมายความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกถึง
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บริการตรวจวัดและเฝ้าระวังสิง่ แวดล้อมในการ
ท�ำงานที่กฎหมายก�ำหนด และการให้บริการ
ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ด้วยครับ
•• มีผลงานที่ประทับใจอะไรบ้างคะ

17 ฉบับ และท�ำหน้าที่ร่วมส่งเสริมและให้
บริการวิชาการแก่สมาชิกมานานถึง 30 ปีแล้ว
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการท�ำหน้าทีต่ อ่ ไปให้ดแี ละ
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น รวมทั้งประสานเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้นเพื่อ
สมาชิกและประเทศโดยรวม
ปัจจุบันสมาคมฯ มีนักวิชาการหลาย
สาขาที่เป็นวิทยากรมากกว่า 100 คน สามารถ
จัดอบรมได้ปีละแสนคน ซึ่งโรงงานและสถาน
ประกอบกิจการในไทยมีประมาณ 4 แสนแห่ง
ลูกค้าและสมาชิกของสมาคมฯ เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ บริษั ทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี
บริษั ทข้ามชาติต่างๆ สถานประกอบกิจการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และส่วน
ราชการครับ
ในช่วง 30 ปีทผี่ า่ นมา อดีตนายกสมาคมฯ
และคณะกรรมการบริหารได้ทุ่มเทเวลาและ
ความคิดในการพัฒนาสมาคมฯ ให้เจริญเติบโต
อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รว่ มมือกับกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานอย่างใกล้ชิดมาตลอด
และร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น
“Asia Pacific Occupational Safety and Health
Organization (APOSHO)” และ “Japan
Industrial Safety and Health Association
(JISHA)” เป็นต้น ปัจจุบันงานบริการวิชาการ
แก่สมาชิกของสมาคมฯ ได้มาตรฐาน ISO 9001
version 2015 ทั้งด้านการฝึกอบรมและการ

ตลอดชีวิตการท�ำงานด้านนี้ ผมรู้สึก
พอใจและประทับใจที่ ได้มี โอกาสร่วมงานกับ
ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
ชัน้ น�ำ และองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง
ในการดูแลสวัสดิภาพคนท�ำงาน ซึ่งถือเป็น
“การเคารพในความเป็ น มนุ ษ ย์ ” ของคน
ท�ำงานทุกคน
ความภาคภูมิ ใจอันดับแรก คือการได้
เป็นผู้สร้าง “สถาบันความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน” และ “ศูนย์ความปลอดภัยในภูมภิ าค”
และเป็น “ผูอ้ �ำนวยการสถาบันคนแรกของกรม
แรงงาน” และได้ผลักดันให้ผรู้ ว่ มงานได้รบั การ
พั ฒ นาความรู ้ จ ากหลายประเทศ ได้ ว าง
รากฐานการศึกษาวิจยั ปัญหาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และการจัดบริการอาชีวอนามัย
แก่ ส ถานประกอบกิ จ การ รวมทั้ ง การริ เ ริ่ ม
พัฒนาความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
(SMEs) ครับ
กิจกรรมที่ภูมิใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ทีก่ ล่าวมาแล้ว คือ “งานสัปดาห์ความปลอดภัย
ในการท�ำงานแห่งชาติ” ซึง่ มีผม และดร.จ�ำเนียร
จวงตระกู ล จากสภาองค์ ก ารนายจ้ า งและ
ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา จากสภาองค์การ
ลูกจ้างได้รว่ มเสนอและผลักดันให้กรมแรงงาน
รณรงค์ความปลอดภัยประจ�ำปี และกลายเป็น
กิจกรรมที่ทุกฝ่ายรอคอย
นอกจากนีผ้ มยังได้มีโอกาสร่วมผลักดัน
กฎหมายความปลอดภัยหลายฉบับ ที่ส�ำคัญ
คือ “กฎหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน” ซึ่ ง ท�ำให้ เ กิ ด บุ ค ลากรด้ า นความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพิ่มมากขึ้น และ
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การออกแบบหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมในภาวะที่
ขาดแคลน และการสร้างต�ำราที่ใช้ในหลักสูตร
คือ “ต�ำรา 6 เล่มของหลักสูตรการฝึกอบรม
จป.วิชาชีพ หรือ Safety Officer”
จากหลักการที่ว่า “ความปลอดภัยเป็น
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานทุกคน” ปัจจุบันไทยกลายเป็นโมเดล
เรื่องความปลอดภัยในการท�ำงานของอาเซียน
เพราะไทยแตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีกฎหมาย
บังคับให้มีการแต่งตั้งบุคลากรในระดับต่างๆ
เพื่อร่วมมือกันและช่วยกันพัฒนางานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบ
กิจการกันอย่างเต็มที่ และนับว่าเป็นก้าวย่างที่
ส�ำคัญใน “การสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพของประเทศไทย”
ครับ
อี ก หนึ่ ง ความทรงจ�ำที่ผมภูมิ ใจยิ่งคือ
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ได้เกิดกรณีการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่ภาษี (Nontariff barriers to trade) บริษัทต่างชาติที่จะ
ว่าจ้างบริษัทของประเทศก�ำลังพัฒนาซึง่ รวมถึง
ประเทศไทยให้ผลิตสินค้า จะมีข้อก�ำหนดอื่น
นอกเหนื อ ไปจากการผลิ ต คื อ “มาตรฐาน
แรงงาน” ซึ่งสร้างความกังวลใจและต้องมีค่า
ใช้จ่ายมากมาย ผมได้ศึกษาข้อมูลที่ได้รับการ
ชี้ แ นะจากผู ้ บ ริ ห ารท่ า นหนึ่ ง และได้ จั ด ท�ำ
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โครงการ “มาตรฐานแรงงาน
ไทย มรท. 8001-2546” เพื่อ
พั ฒ นาให้ ผู ้ ป ระกอบการ
ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
ให้สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ต่ า งๆ ซึ่ งโรงงานที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการนี้ จะได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณจาก
รัฐบาลเพื่อจ้างที่ปรึกษาและ
การตรวจประเมิน เมื่อผ่าน
ประเมินจะได้รับเอกสารการ
รับรอง นีเ่ ป็นอีกเรือ่ งทีผ่ มภูมิใจทีท่ �ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการช่วยบรรเทาปัญหาของ
ผู้ประกอบการครับ
ช่วงที่ผมเป็นผู้บริหารในกรมแรงงาน
และกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ได้เข้า
ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศทุกปีมานานประมาณ 20 ปี ผมจึงได้มี
โอกาสแลกเปลีย่ นความคิด และประสบการณ์
กับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ท�ำให้
เกิดแรงบันดาลใจในด้านการคุ้มครองสิทธิ
แรงงานและสิทธิมนุษ ยชนโดยรวม และการ
คุ้มครองความปลอดภัย สุขภาพ และความ
ผาสุกของคนท�ำงานทั้งที่อยู่ในระบบและนอก
ระบบ นับเป็นประโยชน์และเป็นประสบการณ์
ที่มีค่าอย่างยิ่ง
สิ่งที่ประทับใจหลังเกษียณอายุราชการ
คือ การได้รบั เกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้ท�ำงานวิชาการที่คณะสาธารณสุขศาสตร์
รวมเวลา 10 ปี ผมได้ทมุ่ เทพัฒนาคณะฯ ดังกล่าว
ที่ศูนย์รังสิต ทั้งการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การเปิดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญาโทและเอก
การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
หลายแห่ง และได้ขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านสาธารณสุขศาสตร์สู่ภูมิภาค โดยเปิดการ
สอนปริญญาตรีและโทที่ศูนย์ล�ำปาง
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อีกเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งคือ การได้รับ
โอกาสให้เข้าร่วมพัฒนา “โครงการโรงเรียน
ต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย”
ซึง่ คณะผูบ้ ริหารสมาคมฯ ได้รว่ มกับทีมบริหาร
และคณาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการดัง
กล่าวมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีเยี่ยมครับ
ขณะเดียวกันผมและทีมบริหารของสมาคมฯ
ได้จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาค
ปฏิบัติ” ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของ
สถานประกอบกิจการและสอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ของกฎหมายด้านความปลอดภัยที่ทยอยออก
มาบังคับใช้ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญที่จะ
ช่วยให้สมาคมฯ ได้บรรลุตามนโยบายและแผนงาน
เพื่อให้สมาคมฯ เป็น “Safety and Health
Academy of Thailand” ในอีกไม่นานนี้ ยิ่งไป
กว่านัน้ สมาคมฯ ได้ขยาย “งานบริการตรวจวัด
และประเมินสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน
สถานประกอบกิ จ การ” ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ ได้มาตรฐานอีกด้วย
•• อะไรที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จคะ
ผมและเพื่อนร่วมงานได้รับโอกาสให้ ไป
ศึกษา อบรม ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และการประชุมทางวิชาการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นภาคีและ
สมาคมระหว่างประเทศ มีเครือข่ายความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั่วโลก ท�ำให้ ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่ทันสมัย สามารถ
ปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ได้
สิ่งที่ส�ำคัญยิ่ง คือความร่วมมือของทีม
บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ
24
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มหาวิทยาลัย และสมาคมฯ ได้ทมุ่ เททัง้ แรงกาย
และแรงใจในการพัฒนาองค์กร การท�ำงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลของทีมบริหาร และการเสียสละ
เวลาอันมีค่าของทุกท่าน ตลอดจนความกล้า
ตัดสินใจของทีมบริหารครับ
•• มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างคะ
ปัญหาและอุปสรรคคือ การขับเคลื่อน
งานความปลอดภัยของชาติ ให้เป็นไปอย่าง
แท้จริง เพือ่ การพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย
Safety Thailand ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหาระดับสถานประกอบกิจการคือ
ผูบ้ ริหารยังมีทศั นคติและความเชือ่ ที่ไม่ถกู ต้อง
ในเรือ่ งความปลอดภัยอยูม่ าก และสถานประกอบ
กิจการเอกชนส่วนใหญ่ยงั ไม่มรี ะบบการจัดการ
ความปลอดภัย (Management system) ผูบ้ ริหาร
ขาดความตระหนักในความส�ำคัญของความ
เป็นผูน้ �ำและความมุง่ มัน่ ในการป้องกันอันตราย
และการป้องกันและดูแลสุขภาพของพนักงาน
และยังไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการคุม้ ครองความปลอดภัยในสถานทีท่ �ำงาน
อย่ า งแท้ จ ริ ง และที่ ส�ำคั ญ คื อ การมองว่ า
การลงทุนเรื่องความปลอดภัยเป็นการลงทุนที่
สูญเปล่า ซึ่งในต่างประเทศ มีตัวอย่างการ
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ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนความปลอดภัย
ภายใต้พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน พ.ศ. 2554
เป็นต้น

ศึกษาวิจัยเรื่องผลตอบแทนที่ ได้รับจากการ
ลงทุนในการป้องกันการประสบอันตรายได้
พิสูจน์ ให้เห็นว่า เงินทุกบาทที่ลงทุนในเรื่อง
ความปลอดภัยและสุขภาพนั้น มีศักยภาพ
ที่ จ ะท�ำให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ด ้ า นบวกในเชิ ง
เศรษฐศาสตร์ ได้มากกว่าสองเท่าขึน้ ไป ซึง่ สรุป
ได้ว่า การมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
น�ำไปสู่การมีธุรกิจที่ดีเช่นกัน
สถานประกอบกิจการ SMEs ส่วนใหญ่
ยังไม่ได้ด�ำเนินมาตรการป้องกันอันตรายและ
การดูแลสุขภาพพนักงานตามกฎหมายความ
ปลอดภัยฯ ส่วนหนึ่งอาจมาจากการขาดผู้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีขอ้ จ�ำกัดในการลงทุนเพือ่ ปรับปรุงสภาพ
แวดล้ อ มและเครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ ค วาม
ปลอดภัย รวมทั้งบุคลากรขาดความรอบรู้ ใน
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเอง
โดยสรุปกลุ่ม SMEs ยังไม่ได้รับการดูแลช่วย
เหลื อ และเข้ า ไปพัฒ นาความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ดังเช่น สหรัฐ
ยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีครับ
ประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐที่ช่วย
เหลือและสนับสนุนการพัฒนาความปลอดภัย
สุขภาพและการให้ค�ำปรึกษา เช่น กองทุนเงิน
ทดแทนของส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงาน

ส�ำหรับ “การสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกัน
ด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ”
ภาครัฐได้ประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติอย่าง
ชัดเจนแล้ว แต่การลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมนั้นยังไม่เป็นเอกภาพ จึงควรสร้าง
กลไกเพื่อบูรณาการแผนงานและเริ่มด�ำเนิน
การให้เกิดผลต่อไปครับ
•• มีกลไกอะไรที่จะท�ำให้เกิดเป็นรูปธรรมคะ
กลไกส�ำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศให้เป็น
รูปธรรมได้ คือแผนการปฏิบัติของการก�ำหนด
นโยบายแห่งชาติ การสร้างระบบและแผนงาน
แห่ ง ชาติ และการสร้ า งวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นระบบ
ส�ำหรั บ การสร้ า งวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภัยเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพระดับชาติ ต้องก�ำหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของทุกภาคส่วน มี
กองทุนเงินทดแทน และก�ำหนดการจัดการ
ความเสี่ ย งส�ำหรั บ สถานที่ ท�ำงาน รวมทั้ ง
ก�ำหนดบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
พนักงานตรวจความปลอดภัย และบูรณาการ
เข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างชัดเจน
ส�ำหรั บ การสร้ า งวั ฒ นธรรมด้ า นนี้ ใ น
ระดับสถานประกอบกิจการ ผู้บริหารต้องมี
ความมุ่งมั่นและพนักงานมีส่วนร่วม มีความไว้
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วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ
เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากปัญหาการเสียชีวติ
จากอุบัติเหตุและการเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องจาก
การท�ำงานทั่วโลกมีความรุนแรงมาก องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศได้มีการเสนอให้มี
“การสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความ

ปลอดภั ย และสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ” ภายใต้
ยุทธศาสตร์ โลกด้านความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยไว้ในปีพ.ศ. 2543 ต่อมาในปีพ.ศ. 2560
การประชุม The XXI World Congress on
Safety and Health At Work 2017 ที่สิงคโปร์
ได้ประกาศการรณรงค์ระดับโลก “VISION
ZERO Global Campaign” เพื่อให้สมาชิกของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสมาคม
ระหว่างประเทศด้านประกันสังคมกว่า 200
ประเทศ ร่วมมือกัน “สร้างวัฒนธรรมเชิง
ป้องกันด้านความปลอดภัยและสุขภาพทั้งใน
ระดับชาติและระดับสถานประกอบกิจการ”
เพือ่ ลดการเสียชีวติ และการบาดเจ็บขัน้ รุนแรง
ลงให้ ได้ครับ
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•• Vision Zero ของไทยเป็นอย่างไรคะ
VISION ZERO หรือ วิสยั ทัศน์สคู่ วามเป็น
ศูนย์ คือ “การมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้การสูญเสียจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการท�ำงานเป็น
ศู น ย์ ” เป็ น วิ ธี ก ารที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปสู ่ ก าร
ป้ อ งกั น ที่ ร วมกั น ทั้ ง สามมิ ติ ไ ด้ แ ก่ ค วาม
ปลอดภัย สุขภาพและความผาสุก ในทุกระดับ
ของการท�ำงาน

แนวคิดเรื่องวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์
เป็นเรือ่ งทีย่ ดื หยุน่ และสามารถปรับใช้ ได้ตาม
ระดับความส�ำคัญต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงใน
เรือ่ งสามมิตดิ งั กล่าว เพือ่ ให้เกิดการป้องกันใน
บริบทต่างๆ ด้วยความยืดหยุ่นนี้เอง วิสัยทัศน์
สู ่ ค วามเป็ น ศู น ย์ จึ ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง แก่
สถานที่ท�ำงาน สถานประกอบกิจการ หรือ
อุตสาหกรรมใดๆ ในทุกภูมิภาคของโลกครับ
VISION ZERO เป็นยุทธศาสตร์ระดับโลก
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ท�ำงาน
ทุกแห่ง มีหลักการและแนวคิดคือ 1.เคารพ
ในความเป็นมนุษย์ 2.ศรัทธาเป็นพื้นฐานของ
ปั ญ ญา 3.กลยุ ท ธ์ ก ารป้ อ งกั น เพื่ อ ความ
ปลอดภั ย สุ ข ภาพและความผาสุ ก โดยมี
กฎทอง 7 ประการ เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติใน

M-Exclusive

สถานประกอบกิจการ (www.thailandvisionzero.com/images/file/2018/infoA4.
pdf)
การน�ำ “กลยุทธ์เชิงป้องกันของวิสัย
ทัศน์สู่ความเป็นศูนย์” ไปปฏิบัตินั้นเป็นงานที่
ส�ำคัญยิ่ง จึงต้องมี “ภาวะผู้น�ำของผู้น�ำ” ซึ่ง
จะเป็นตัวก�ำหนดถึงความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
กลยุทธ์วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์

ต่างจังหวัด จึงไม่ค่อยได้อยู่บ้านและกลับบ้าน
ไม่เป็นเวลา ภรรยาจึงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ทั้งหมดตอนลูกสาวยังเด็ก ครอบครัวผมยาม
ว่างจะหาเวลาออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่าง
จังหวัดและต่างประเทศ เมื่ออยู่ที่บ้านก็เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง เช่น นก แมว สุนัข ช่วยกันปลูก
ต้นไม้ เดินออกก�ำลังกายในหมู่บ้าน ตอนนี้ผม
อายุ 70 ปีแล้ว ยังแข็งแรงและไม่มีปัญหา
สุขภาพครับ
•• เรื่องการบริหารเงินละคะ
ภรรยาจะช่วยดูแลทั้งหมด แต่ตอนนี้
ลูกสาวคอยดูแลให้ โดยซื้อกองทุน และฝาก
ธนาคาร เราไม่ เ ล่ น หุ ้ น ครั บ ปกติ ผ มไม่
สุรุ่ยสุร่าย มีโอกาสก็ท�ำบุญบ้าง ครอบครัวเรา
ใช้ชวี ติ แบบเรียบง่ายสบายๆ กันทุกคน ไม่ได้มี
กังวลหรือเดือดร้อนอะไร มีชวี ติ อย่างปานกลาง
รู้ว่าควรท�ำอะไรหรือไม่ควรท�ำอะไรครับ

นั่นคือการทุ่มเทเสียสละของนายจ้าง
และผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ น�ำไปสูก่ ารกระตุน้ การ
มีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนให้เอาใจใส่และ
ระมัดระวังในการท�ำงานครับ
•• ขออนุญาตสอบถามเรื่องครอบครัวค่ะ
ผมกับภรรยาได้ไปศึกษาต่อทีต่ า่ งประเทศ
ด้วยกัน ภรรยาเป็นอาจารย์คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเกษียณแล้ว
ปัจจุบันก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบ้าง มีลูกสาว
คนเดียวท�ำงานเป็นผู้พิพากษา ตอนที่ท�ำงาน
ช่วงแรกหลังจากกลับจากต่างประเทศ ผมต้อง
ไปราชการต่างจังหวัดและต่างประเทศบ่อย
มาก เพื่อไปประชุม เยี่ยมหน่วยงานของกรม
และการไปร่วมกิจกรรมศูนย์ความปลอดภัยที่

•• อยากให้ฝากอะไรกับผู้อ่านค่ะ
ผมคิดเสมอว่าแต่ละคนมีฝนั และแนวทาง
ของตนเอง ผมก็เช่นกัน แต่เมือ่ พบทางเดินของ
เราแล้ว ต้องมุง่ มัน่ ตัง้ ใจท�ำสิง่ นัน้ ให้ตอ่ เนือ่ งจน
ส�ำเร็จ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ต้องเป็นคนดี
ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
มีความจริงใจ และเมื่อเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างในสิ่งที่พูด ใน
ชีวิตการท�ำงานที่ผ่านมา ผมอาจเป็นคนโชคดี
ทีม่ ผี บู้ งั คับบัญชาทีด่ คี อยสอนและเป็นก�ำลังใจ
ให้เสมอ และมีเพื่อนร่วมงานและผู้ ใต้บังคับ
บัญชาที่ดี มีความเอาใจใส่ในหน้าที่ ท�ำให้งาน
ส่วนใหญ่ประสบความส�ำเร็จครับ
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เอ็มเอฟซี โตโยต้าและกลต.
ร่วมประชุมสร้างแนวทางส่งเสริมความมัน
่ คงวัยเกษียณ
ของสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพโตโยต้า
คุณรพี สุจริตกุล (แถวนั่งที่
2 จากซ้าย) เลขาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.)
คุณประภา ปูรณโชติ (แถวนั่งที่ 2
จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บลจ.
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และ
คุณฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ (นัง่ กลาง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จ�ำกัด ในฐานะประธานกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานโตโยต้า น�ำทีมผู้บริหารจากทั้งสามสถาบัน
ร่วมประชุมหารือ เพือ่ สร้างแนวทางส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพดังกล่าวมีเงินทีเ่ พียงพอ
เพื่อการเกษียณ และเข้าร่วมโครงการบริษัทเกษียณสุข Happy PVD company

กสจ. แต่งตั้งเอ็มเอฟซีบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ต่อเนื่องอีกวาระสัญญา
คุณประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน
กรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพกสจ.
และคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการ
ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บลจ.
เอ็ ม เอฟซี ฯ เป็ น บริ ษั ท จั ด การของ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้างประจ�ำของส่วนราชการต่อเนื่องอีกวาระสัญญา
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เอ็มเอฟซี ได้รับแต่งตั้ง
ให้บริหารกองทุนส่วนบุคคลของสอฟ.
คุณนิพัทธ์ เหลืองด�ำรงค์
(ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ
และ ดร.เฉลิมพล ดุลยสัมพันธ์
(ที่ 2 จากขวา) รองประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟ้านครหลวง จ�ำกัด (สอฟ.)
และคุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้บลจ. เอ็มเอฟซีฯ เป็นบริษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลให้กบั สอฟ. พร้อมนีค้ ณะกรรมการของสอฟ. ได้ฟงั บรรยายสรุปภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทุน และเยีย่ มชมระบบงานเอ็มเอฟซี โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของเอ็มเอฟซีจากสายบริหาร
กองทุน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายปฏิบัติการกองทุนเป็นผู้บรรยาย

เอ็มเอฟซีบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม
จากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิด MIF
บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณประภา
ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ มอบเงิน
ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์
(MIF) ให้ น .พ.ชั ย ยศ เด่ น อริ ย ะกู ล
ผูอ้ �ำนวยการ โรงพยาบาลเวชการุณย์รศั มิ์
หนองจอก สังกัดส�ำนักอนามัย กทม.
โดยมี ค ณะกรรมการศาสนาของกองทุ น เปิ ด MIF ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยาน จ�ำนวนเงิ น บริ จ าค
1,996,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อรุนแรง และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ทัง้ นีก้ องทุนเปิด MIF เป็นกองทุนแรกของไทยทีล่ งทุนในตราสารทุนและตราสารหนีต้ ามหลัก
ศาสนาอิสลาม รวมทั้งมีนโยบายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเอ็มเอฟซีจะน�ำรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนส่วนหนึง่ ไปบริจาคเพือ่ การกุศล โดยผ่านการหารือกับคณะกรรมการ
ศาสนา
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บลจ.เอ็มเอฟซี และบล.เคทีบี (ประเทศไทย)

จัดสัมมนากองทุนเปิด M-SUKUK
กองทุนแรกของไทยทีล
่ งทุนในตราสารศุกก
ู
คุณพัณณรัชต์ บรรพโต ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) และดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์
ประธานกรรมการบริหาร บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)-KTBST ร่วมจัดงานสัมมนา “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก (M-SUKUK) กองทุนแรกของ
ไทยที่ลงทุนในตราสารศุกูกตามหลักศาสนาอิสลาม โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AZ Multi Asset
MAMG Global Sukuk Fund ชนิด unit class A-ME (USD ACC) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งบริหารโดย Azimut
& Maybank Asset Management Singapore ผู้จัดการกองทุนระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในตราสารศุกกู โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการลงทุนทีถ่ กู ต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
จากเอ็มเอฟซีและ KTBST ร่วมให้ความรู้เรื่องตราสารศุกูก พร้อมแนะน�ำกองทุนเปิด M-SUKUK
ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน
บางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้
รับเงินคืนต�่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

เอ็มเอฟซีจัดสัมมนาพิเศษ
“เจาะลึกทิศทางการลงทุนและกลยุทธ์กับ MFC”
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาพิเศษ “เจาะลึก
ทิศทางการลงทุนและกลยุทธ์กับ MFC” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมทิศทางการลงทุนและกลยุทธ์
การลงทุน พร้อมค�ำแนะน�ำการวางแผนการลงทุนในกองทุนตราสารทุน โดยคุณชาคริต พืชพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวเปิดงาน และทีมวิทยากรจากสายบริหารกองทุน ซึ่งผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างคับคัง่ ในโอกาสนีท้ มี วิทยากรได้บรรยาย และตอบข้อ
ซักถามที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการน�ำไปใช้วางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่อไป
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กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF)
ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์
(กลาง) ผู้ว่าการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย และคุณประภา
ปู ร ณโชติ (ขวา) กรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ร่ ว มพิ ธี แ ลกสั ญ ญาโอนและ
รับสิทธิในรายได้ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
โครงการทางพิเศษฉลองรัช และ
โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร ระหว่างกทพ. และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) โดยกองทุนจะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการรับรายได้
ค่าผ่านทางพิเศษที่ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษทั้งสองเส้นทาง
เป็นเวลา 30 ปีนับจากวันที่กองทุนฯ เข้าท�ำสัญญากับกทพ.

ค�ำเตือน
 ٭ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ٭การลงทุนในหน่วยลงทุนส่วนเพิ่มทุนนี้ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ�ำนวน จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ดังนัน้ ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้ วน และความเสีย่ งจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ
ก่อนลงทุน และเมือ่ มีขอ้ สงสัยควรสอบถามผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้ หน่วยลงทุน
โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน TFFIF เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
 ٭ห้ามมิให้น�ำข้อมูลทีป่ รากฏอยู่ในเอกสารนี้ไปตีพมิ พ์เผยแพร่หรือแจกจ่ายให้แก่บคุ คลในสหรัฐอเมริกา
เอกสารนี้มิใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด หลักทรัพย์ที่ระบุไว้ใน
เอกสารนีม้ ิได้มกี ารจดทะเบียนและจะไม่มกี ารจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
ค.ศ. 1933 (รวมถึงที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์
ในรัฐใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และอาจเสนอและขาย (ก) ในสหรัฐอเมริกา และให้แก่บุคคลอเมริกัน
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พิ ธี เ ปิ ด การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ วั น แรกของกองทุ น รวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF
กองทุ น รวมโครงสร้ า ง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
(TFFIF) ได้ เ ข้ า ซื้ อ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นวันแรก เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม
2561 โดยมีจ�ำนวนหน่วยลงทุน
ทั้งสิ้น 4,570 ล้านหน่วย ซึ่งเป็น
มูลค่าการเสนอขายหรือระดม
เงิ น ทุ น ที่ มี มู ล ค่ า สู ง สุ ดในไทย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ คุณประภาศ คงเอียด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (ที่ 6 จากขวา) ผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนร่วม ได้เข้า
ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของกองทุน TFFIF โดยมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 5
จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและ
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี
นอกสหรัฐอเมริกาเฉพาะที่เป็น “ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติ” และ “ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติ” ตามกฎ
144 A หรือข้อยกเว้นอื่น หรือเฉพาะในธุรกรรมที่มิ ได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งการจดทะเบียนตาม
กฏหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และ (ข) นอกสหรัฐอเมริกา โดยเสนอและขายให้แก่บุคคลที่มิใช่
คนสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยกฎ Regulation S ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ผูอ้ อกหลักทรัพย์
ไม่มเี จตนาทีจ่ ะจดทะเบียนส่วนหนึง่ ส่วนใดของการเสนอขายในสหรัฐอเมริกา หรือท�ำการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตอ่ ประชาชนในสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ มิได้จดและจะไม่มกี ารจดทะเบียนเป็นบริษัทจัดการ
การลงทุนตามกฎหมายบริษัทจัดการการลงทุนของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 (รวมถึงทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม)
 ٭ห้ามมิให้น�ำเอกสารนี้ไปใช้ในการจัดท�ำบทความเพื่อตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา
 ٭การแจกจ่ายเอกสารนี้ในบางประเทศอาจเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย ห้ามมิให้น�ำเอกสารนี้ไป
แจกจ่ายในสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา หรือประเทศญีป่ นุ่ ข้อมูลทีป่ รากฏใน
เอกสารนี้ไม่ถอื เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา
หรือประเทศญี่ปุ่น
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เอ็มเอฟซีจัดทอดกฐิน ณ จังหวัดเชียงใหม่
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การ บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และพนักงานร่วมทอดกฐิน ณ วัดหนองอึง่ อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ยอดเงินรวม 1,444,999 บาท
โดยเอ็มเอฟซีได้ด�ำเนินการก่อสร้างอุโบสถที่คงค้างให้แล้วเสร็จ สร้างห้องน�้ำใหม่ และบริจาคเงิน
ให้วัด รวมยอดเงินของวัด 894,294 บาท
เอ็มเอฟซียังได้ซ่อมแซมที่พักและห้องน�้ำ รวมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษาที่พนักงานร่วมกัน
บริจาคเงินให้นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง รวมจ�ำนวน 250,705 บาท นอกจากนี้ยังได้มอบเงินให้
กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจ�ำนวน 300,000
บาท เพื่อร่วมสมทบทุนส�ำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์ของตึกสงฆ์อาพาธ
ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและการประกอบอาชีพของ
ชาวบ้าน ณ หนองสะเรียม อีกด้วย
36
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
จัดงานกิจกรรม MFC Fun(d) Family “MFC Flower Box ดอกไม้
สีสวยในกล่องแสนงาม” ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้เพลิดเพลินกับการ
จัดแต่งดอกไม้ในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความสวยงามส�ำหรับน�ำไป
ตกแต่งบ้านหรือมอบเป็นของขวัญบุคคลส�ำคัญในโอกาสต่างๆ โดย
วิทยากรได้แก่ คุณปรัชญิล แสงวัฒน์
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ปฏิทินกิจกรรม MFC Fun(d) Family ปี 2562
Power ball

เอาใจคนรักสุขภาพ กับขนมหวานสุดฮิต “Power Ball” หรือ Energy ball เป็น
ขนมหวานทีม่ สี ว่ นผสมมาจากธรรมชาติลว้ นๆ ขนมหวานที่ให้พลังงานและโปรตีนสูง มี
ไฟเบอร์สูง ขนมคลีนๆ อร่อยง่ายได้สุขภาพดี เหมาะส�ำหรับสาย Healthy คนที่ก�ำลัง
ควบคุมน�้ำหนัก ดูแลสุขภาพ รวมถึงคนชอบออกก�ำลังกายที่ต้องการพลังงานสูง แต่
ไขมันต�่ำ โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ครูปูน (คุณวรินทร์ทิพย์ อาคมวิชิตชัย) จาก
เพจดัง Little bite by poonie เป็นผู้ให้ความรู้และสาธิตการท�ำ Power Ball แถมแจก
สูตรขนมให้อีกด้วย

มือใหม่หัดถ่ายภาพ อย่างมือโปร

กิจกรรมนี้เหมาะส�ำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพจาก Smartphone ทุกรุ่น โดยได้
กูรูการถ่ายภาพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี คุณเปรมิส ปานะทึก จากเพจเฟซบุ๊ก
X๖FOTOSTUDIO มาร่วมถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบ
ภาพ การใช้สงิ่ ของต่างๆ มาช่วยเป็นองค์ประกอบภาพทีส่ มบูรณ์ รวมถึงเทคนิคมุมกล้อง
เพื่อหามุมมองที่แตกต่าง สร้างมิติใหม่ของการถ่ายภาพ

Tote bag Painting - เพ้นท์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน

กระแสการรณรงค์ลดโลกร้อน โดยการงดใช้ถุงพลาสติก ยังคงเป็น
กระแสอย่างต่อเนื่อง เพราะตอนนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่คนใช้กระเป๋าผ้า
ลดโลกร้อนกันทัง้ นัน้ เอ็มเอฟซีจงึ อยากร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์ลดใช้
ถุงพลาสติกด้วยกิจกรรม “Tote bag painting - เพ้นท์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน”
โดยวิทยากร คุณนิตยา วิมานรัตน์ สอนตั้งแต่พื้นฐาน แนะน�ำเทคนิค
การเขียนลาย การใช้สีต่างๆให้ดูมีมิติ มาร่วมกันออกแบบลวดลาย แต่งแต้ม
สีสันลงกระเป๋าผ้าในสไตล์ที่เป็นตัวของคุณเอง

หมายเหตุ
•• ที่นั่งมีจ�ำนวนจ�ำกัด MFC ขอสงวนสิทธิ์จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามระบบ First come First serve
•• ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้า MFC ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม MFC Fund Family ในปี 2562 เป็นอันดับแรก
•• MFC จะติดต่อลูกค้า โดยการส่ง SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่
ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ภายใน 5 วันท�ำการก่อนวันกิจกรรม
•• ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
•• สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและข้อมูลอัพเดทได้ที่
www.mfcfund.com, www.facebook.com/mfcfunds หรือ @mfcline
•• กิจกรรมข้างต้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย MFC มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล
กองทุน

กองทุนเปิดศรีนคร (BMBF)
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ (SAN)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต้ี ดิวเิ ดนด์ ฟันด์
(M-PROP DIV)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี2 (MNIT2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช
อินดัสเตรียล (HPF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิก
สโตเรจฟันด์ (M-STOR)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนเปิดสตางค์แดง (STD)
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง (STD2)
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ (AGF)
กองทุนเปิดกาญจนอนันต์ (KAF)
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง (RPF2)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์
ฟันด์ (M-PROP DIV)

13 กองทุน

อัตรา
เงินปันผล
(บาท/หน่วย
ลงทุน)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

0.3400
1.5000

1 กรกฎาคม 2560-30 มิถุนายน 2561
1 กรกฎาคม 2560-30 มิถุนายน 2561

24 กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561

0.1208

31 มีนาคม 2561-30 มิถุนายน 2561

26 กรกฎาคม 2561

0.0600

1 เมษายน 2561-30 มิถุนายน 2561

5 กันยายน 2561

0.0900

1 เมษายน 2561-30 มิถุนายน 2561

5 กันยายน 2561

0.1250

1 เมษายน 2561-30 มิถุนายน 2561

6 กันยายน 2561

0.1700

1 เมษายน 2561-30 มิถุนายน 2561

6 กันยายน 2561

0.1750

1 เมษายน 2561-30 มิถุนายน 2561

7 กันยายน 2561

0.1680
0.1782
0.6400
0.9500
1.8700

1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561
1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561
1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

23 สิงหาคม 2561
23 สิงหาคม 2561
24 กันยายน 2561
24 กันยายน 2561
25 ตุลาคม 2561

0.1147

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

25 ตุลาคม 2561

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561-31 ตุลาคม 2561)
หมายเหตุ
• กองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ได้แก่ STD, STD2 กองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ M-PROP DIV, M-PROPERTY
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งคู่มือภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต		
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาส
ได้รับผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้		

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
(M-PROPERTY)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์
(M-PROPERTY)

วันทำ�การรับซื้อคืน

จำ�นวนบาท
ต่อหน่วยลงทุน

25 กรกฎาคม 2561

0.25

25 ตุลาคม 2561

0.25

หมายเหตุ
วันที่ชำ�ระเงิน
1 สิงหาคม 2561
วันที่ชำ�ระเงิน
30 ตุลาคม 2561
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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

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
อสังหาร�มทรัพย
ทองคำ

กองทุน
M-SAVING
M-CR*
M-BOND*/M-FIX
M-VALUE*, M-TWSUK RMF
MV-LTF*, MA-LTF, MG-LTF, MIF-LTF*,
HI-DIV LTF*, HI-DIV RMF,
M-MIDSMALL LTF,
M-S50LTF, M-S50RMF

•
ความเสี่ยง
1
3
4
5
6

M-PROP RMF*

7

I-GOLDRMF

8

* กองทุนนี้กระจ�กตัวในผูออก ดังนั้น หากมีปจจัยลบที่สงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว
ผูลงทุนอาจสูญเสียเง�นลงทุนจำนวนมาก

•
•
•

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
บร�ษัทจะรวมยอดเง�นลงทุนสะสมสุทธิเขาดวยกัน เพ�่อคำนวณโปรโมชั่น และโอน
หนวยบัญชี MM-GOV เขาเลขบัญชีกองทุนรวมทั่วไป
2. กรณีผูลงทุนมีเลขบัญชีกองทุน RMF ที่รองรับ PVD เพ�ยงอยางเดียว บร�ษัทฯ
จะดำเนินการสงเอกสารสำหรับเปดบัญชีกองทุนรวมทั่วไปเพ�่อเปดบัญชีใหม
สำหรับรับของรางวัลหนวยลงทุน MM-GOV

รายละเอียดเพ��มเติม 0-2649-2000 และสำนักงานสาขาตางๆ หร�อที่ www.mfcfund.com
ผูล งทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�อ่ นไขผลตอบแทน ความเสีย่ ง และสิทธิประโยชนทางภาษีทร่ี ะบุไวในคูม อื การลงทุนในกองทุนรวมกอนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผูลงทุนอาจขาดทุนหร�อไดรับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหร�อไดรับเง�นคืนต่ำกวาเง�นลงทุนเร��มแรกได
ขอรับหนังสือชี้ชวน นโยบาย ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานไดที่บร�ษัทฯ

