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ชีวิตประจ�ำวันที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าถุงพลาสติกได้สร้าง
ความสะดวกสบายให้กับมนุษย์มานานจนกลายเป็นความเคยชิน
แต่นั่นเท่ากับมนุษ ย์ท�ำลายสิ่งแวดล้อมอันสวยงามมานานด้วย
เช่นกัน ก่อนจะเดินทางออกจากบ้าน MFC Smart Wealth
Magazine จึงขอชวนผู้ถือหน่วยลงทุนช่วยกันรักษาโลกด้วยการ
ลดและงดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อถนอมโลกให้น่าอยู่กับทุกชีวิต
จากนั้นชวนกันไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี หนึ่งในห้าสิบห้า
จังหวัดรองของแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local
เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่เมืองไทยเติบโต” โดยททท.
จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ จนหลายคนมองผ่าน ลองแวะชมธรรมชาติ
และวัดโบราณของสุพรรณบุรีจากคอลัมน์ M-Scoop
ส�ำหรับคอลัมน์ M-Wealth น�ำเสนอกองทุนที่น่าสนใจของ
เอ็มเอฟซีส�ำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
วางแผนบริหารพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมาย และ
ความสามารถในการยอมรับความเสีย่ งเพือ่ โอกาสการเติบโตของ
พอร์ตการลงทุนในวันหน้า
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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M-Lifestyle

รักษโ์ ลก

ลดถงุ พลาสติก
มนุ ษ ย์ เ ผาผลาญ

เชื้อเพลิงฟอสซิล

สาเหตุของ
ปัญหาโลกร้อน

90 %

คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
(IPCC) ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คน จาก 130
ประเทศ ได้พบข้อสรุปอย่างชัดเจนว่า สาเหตุของปัญหาโลกร้อนนั้น
ร้อยละ 90 มาจากการที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่งผลให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไป จนความร้อนจากพื้น
โลกไม่สามารถสะท้อนออกนอกโลกได้ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาวะ
อากาศอย่างรุนแรงไปทั่วโลก
ดังนั้นภารกิจที่เหล่ามนุษยชาติต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือ ลดการ
เผาผลาญเชื้อเพลิงและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้มากที่สุด
เพื่อต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ให้ยาวยิ่งขึ้น
ถุงพลาสติกที่ ใช้แพร่หลายไปทั่วโลก ผลิตจากเม็ดพลาสติกจาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิตถุงพลาสติก
สามารถท�ำได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต�่ำ เมื่อ
น�ำมาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว
โดยเฉพาะถุงขนาดเล็ก เมื่อทิ้งจะเป็นภาระในการจัดการเป็นอย่างมาก
เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบาง และมีปริมาณมากปะปนกับมูลฝอย
ประเภทอื่นๆ จะท�ำให้การย่อยสลายมูลฝอยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น
ที่มา : https://guru.sanook.com/4151/
		 http://www.undomag.com
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ความจริงเกีย่ วกับ

ถุงพลาสติก

• เป็นสิง่ ประดิษฐ์นำ�้ หนักเบาในปี ค.ศ. 1960
ซึ่งพัฒนามาจากเซลลูลอยด์ที่สังเคราะห์
ขึน้ จากความต้องการหาวัสดุทดแทนงาช้าง
• เฉลีย่ ทุก 1 นาที ทัว่ โลกมีการใช้ถงุ หิว้ อย่าง
น้อย 1 ล้านใบ หรือมียอดการใช้ 5 แสน
ล้านถึงล้านล้านใบต่อปี
• จ�ำนวนถุงพลาสติก 5 แสนล้านใบต้อง
ใช้น�้ำมันเป็นพลังงานการผลิตจ�ำนวน 9
พันล้านลิตร หรือพลังงานที่ ใช้ผลิตถุง
พลาสติก 8.7 ใบ สามารถเปลี่ยนไปเป็น
น�้ำมันให้รถวิ่งได้ ไกล 1 กิโลเมตร
• มีอายุการใช้งานสั้น พร้อมเป็นขยะทันที
หลังการใช้ แต่ ใช้เวลาในการย่อยสลาย
นานถึง 450 ปีเป็นอย่างน้อย
• มีการน�ำกลับไปรีไซเคิลน้อยมากเมือ่ เทียบ
กับจ�ำนวนที่ผลิต
• ถุงพลาสติก 1.6 ล้านใบ น�ำไปเรียงเป็นเส้น
รอบวงโลกได้ 1 รอบ
• ทุก 1 ตารางไมล์ จะพบถุงพลาสติก 46,000
ใบลอยในมหาสมุทร ผลกระทบคือแต่ละปี
มีนกทะเลตาย 1 ล้านตัว เต่าทะเลและ
สัตว์ทะเลอืน่ ๆ อีกมากทีต่ ายจากการกินถุง
พลาสติก เพราะคิดว่าเป็นอาหาร
• ประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 6 ของประเทศที่
มีขยะในทะเลมากที่สุด จาก 192 ประเทศ
• ถุงพลาสติกทีค่ นไทยใช้ในหนึง่ ปี ถ้าเอามา
ต่อกันจะเท่ากับระยะการเดินทางไปกลับ
ดวงจันทร์ 7 รอบ
4
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ปัญหาจากการใช้

ถงุ พลาสติก
ประโยชน์เพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาสั้นๆ
ของถุงพลาสติก แต่เกิดโทษต่อระบบนิเวศ
และชีวติ อย่างต่อเนือ่ ง กว้างขวางและยาวนาน
คนไทยน�ำถุงพลาสติกกลับบ้านมากกว่า 100
ล้านถุง หรือมากกว่า 5,000 ล้านถุงในแต่ละปี
ถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ท�ำให้
เกิดปัญหาที่ส�ำคัญดังนี้
• การเสื่ อ มโทรมของดิ น และการเสื่ อ ม
คุณภาพของน�้ำ
• เป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง ในน�้ ำ และ
บนบก
• เป็นต้นเหตุส�ำคัญของการเกิดชีวภาพทีเ่ ป็น
ก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญ
• ให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีเ่ ป็นสารก่อ
มะเร็งเมื่อถูกเผา
• ท�ำให้เกิดการอุดตันทางระบายน�้ำ และ
ท�ำให้เกิดน�้ำท่วม
• เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ
• เป็ น ต้ น เหตุ ข องการเพาะพั น ธุ ์ แ ละแพร่
กระจายของพาหะน�ำโรคและการแพร่
ระบาดของโรคร้ายหลายชนิด
• เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของการ
เดินทางทั้งทางบก ทางน�้ำและทางอากาศ

M-Lifestyle

ข้อดีของการใช้

วิธีลดการใช้

ถงุ ผ้า

พลาสติก

ถ้าเราใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วันจะช่วยลด
การใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อ
ปี และช่วยลดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะได้วันละ
1.78 ล้านบาท/วัน หรือคิดเป็น 650 ล้านบาท/
ปี ข้อดีของการใช้ถุงผ้ามีดังนี้
• ซักท�ำความสะอาดได้โดยง่าย
• นุ่มสบายมือน่าใช้ และไม่ก่อให้เกิดการกด
ทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก .
• ใช้ง่ายขาดยาก ตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ
• ทนทานและใช้ซ�้ำได้มากครั้ง
• ใช้ถุงผ้าไปได้ทุกที่ ใส่ได้หลายอย่าง
• พกพาติดตัวได้ง่าย พร้อมใช้งานในทุก
โอกาส
• ช่วยลดปริมาณมูลฝอย ไม่ท�ำให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก
• ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาต่อ
สิ่งแวดล้อม
• ช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสาร
ประกอบไดอ๊อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็ง
• ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
• บ่ ง บอกภาวะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมของผู้ใช้
• ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม

1. เอาถุงผ้าไปจ่ายตลาด
2. พกขวดน�้ำดื่มไปทุกที่
3. สั่งกาแฟ น�ำแก้วของตัวเองไปด้วย
4. น�ำ Container ใส่อาหารกลางวันไปด้วย
5. หลีกเลี่ยงการใช้ช้อน ส้อม หลอดพลาสติก
6. ถ้าเราซื้อของเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องขอถุง
พลาสติก
7. กินอาหารที่บ้าน ก็ช่วยลดถุงพลาสติกได้
8. ใช้ โ หลแก้ ว แทนถุ ง พลาสติ กในการเก็ บ
อาหาร หรือของต่างๆ
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ดูหนัง อ่านหนังสือ

Johnny English 3 - พยัคฆ์ร้าย ศูนย์ ศูนย์ ก๊าก รีเทิร์น
ผู้ก�ำกับ : เดวิด เคอร์
นักแสดง : เจค เลซี่, โอลก้า คูรี่เลนโก้, โรแวน อัทคินสัน
วันเข้าฉาย : 4 ตุลาคม 2561
พบกับการกลับมาของโรแวน แอตคินสัน ในบทสายลับอังกฤษผู้ยิ่งใหญ่ Johnny
English Strikes Again พยัคฆ์ร้าย ศูนย์ ศูนย์ ก๊าก รีเทิร์น การผจญภัยครั้งใหม่เมื่อการ
จู่โจมทางไซเบอร์ท�ำให้สายลับอังกฤษทีก่ �ำลังท�ำหน้าที่ในปัจจุบนั ถูกเปิดเผยตัว จอห์นนี่
อิงลิช จึงกลายเป็นความหวังสุดท้าย ด้วยภารกิจการค้นหาแฮคเกอร์ตวั ฉกาจ และต้อง
เอาชนะความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อท�ำภารกิจให้ส�ำเร็จ

Mowgli-เมาคลี

ผู้ก�ำกับ : แอนดี้ เซอร์กิส
นักแสดง : เคท บลันเช็ท, แอนดี้ เซอร์กิส, คริสเตียน เบล
วันเข้าฉาย : 18 ตุลาคม 2561
เรื่องราวของ “เมาคลี” เด็กมนุษย์ผู้ถูกเลี้ยงดูโดยฝูงหมาป่าในป่าลึกของประเทศ
อินเดีย เขาได้เรียนรู้กฎอันดุร้ายของป่าแห่งนี้ภายใต้การดูแลของหมี “บาลู” และ
เสือด�ำนามว่า “บาเคียร่า” เมาคลีได้รับการยอมรับจากเหล่าสรรพสัตว์ ในฐานะพวก
เดียวกัน ยกเว้น “แชร์คาน” พยัคฆ์รา้ ยอันน่าหวาดหวัน่ แต่ยงั อาจมีภยันตรายทีย่ งิ่ ใหญ่
กว่านั้นที่ก�ำลังคืบคลานเข้ามาสู่ผืนป่าแห่งนี้ เช่นเดียวกับเมาคลีที่จ�ำต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์ จุดก�ำเนิดของ
ตัวเขาเอง

อ่อนวัยแน่ แค่ปรับฮอร์โมน

ผู้แต่ง : HIDEYUKI NEGORO (ฮิเดะยุกิ เนะโกะโระ)
ผู้แปล : อนิษา เกมเผ่าพันธ์
คนไทยรูว้ า่ “ฮอร์โมน” มีผลต่อร่างกายและอารมณ์ แต่ไม่เคยรูจ้ กั หน้าทีจ่ ริง ๆ และ
วิธนี �ำฮอร์โมนมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรือ่ งการชะลอวัย หนังสือเล่มนีเ้ ป็น
กุญแจให้คณ
ุ ไขสูข่ มุ ทรัพย์ของฮอร์โมน ทีช่ ว่ ยให้ทกุ คนมีสขุ ภาพแข็งแรง สดใส และดูออ่ น
กว่าวัยแบบครอบคลุมทีส่ ดุ เขียนโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านระบบต่อมไร้ทอ่ ยีน และ
การชะลอวัยโดยตรง เนือ้ หาแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ๆ ให้อา่ นเข้าใจง่าย ไม่วชิ าการมากเกินไป
ช่วยให้คณ
ุ ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเพือ่ เสริมสุขภาพให้ฟติ อ่อนเยาว์ และมีพลัง

61 ท่าบริหารมหัศจรรย์ ต้าน 50 โรคร้าย

ผู้เขียน : Huang Mucun (หวง มู่ชุน)
ผู้แปลชาญ : ธนประกอบ
หนังสือ “61 ท่าบริหารมหัศจรรย์ ต้าน 50 โรคร้าย” เล่มนี้ ได้รวบรวมท่า
กายบริหารไว้ทั้งหมด 61 ท่า ซึ่งเป็นวิธีรักษาสุขภาพที่ง่ายที่สุดส�ำหรับผู้ ไม่ชอบออก
ก�ำลังกาย ไม่มีเวลา และอยากฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเอง ขอเพียงฝึกหายใจให้ถูกต้อง
รู้หลักการเคลื่อนไหวของร่างกาย ฝึกวันละไม่กี่ท่าไม่กี่นาที ก็ฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเอง
ได้ และช่วยป้องกัน 50 โรคสุดฮิตที่คนส่วนใหญ่พบเจอ อาทิ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ความดันโลหิต เบาหวาน หัวใจ ใบหน้ากระตุกครึง่ ซีก ฯลฯ ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนมีภาพประกอบชัดเจน พร้อมแนะน�ำ
เคล็ดลับการบริหารเป็นระยะ นอกจากท่าบริหารแล้ว ยังสอดแทรกเกร็ดความรูเ้ รือ่ งแพทย์แผนจีน รวมถึงอาหาร
การกิน ท�ำตามได้ง่าย ๆ อยู่ที่ไหนก็ท�ำได้ทุกที่ทุกเวลา
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กองทุนส�ำหรับการลงทุน
ในช่วงภาวะตลาดผันผวน
สมศักดิ์ ค�ำงาม
ฝ่ายทีป่ รึกษาผลิตภัณฑ์การลงทุน

การลงทุนในตลาดหุน้ นัน้ สิง่ ทีน่ กั ลงทุนหนีไม่พน้ ต้องพบเจอเสมอ นัน่ คือความผันผวนของตลาดหุน้ ทีเ่ กิดขึน้
จากปัจจัยกดดันต่างๆ มากมายมากระทบการลงทุน ซึง่ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2561 ทีผ่ า่ นมา มีหลายปัจจัยทีก่ ดดันตลาดหุน้ เช่น
การขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐ สงครามการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทีย่ งั คงยืดเยือ้ จนกระทัง่
ถึงปัจจุบนั ก็ยงั หาบทสรุปไม่ได้ และความวิตกกังวลว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตหนีท้ างการเงินของประเทศในโซนยุโรปทีอ่ าจ
ลุกลามไปทัว่ โลก เป็นต้น ซึง่ ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อตลาดหุน้ ทัว่ โลก รวมถึงตลาดหุน้ ของประเทศไทยด้วย
ดัชนีตลาดหุน้ ไทย SET ช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 ตลาดหุน้ ไทยปรับตัวขึน้ สูงสุดทีร่ าคาปิดสิน้ วัน 1,838.96
จุด และผันผวนไปตามปัจจัยตลาดโลก ซึง่ ณ สิน้ เดือนสิงหาคม 2561 ตลาดหุน้ อยูท่ รี่ ะดับ 1,721.58 จุด ปรับตัวลง
มาประมาณ -6.38% แต่ถา้ มองย้อนกลับไปในช่วงปลายเดือนมิถนุ ายน 2561 ตลาดหุน้ ไทยเคยปรับตัวลงไปแตะจุดต�ำ่ สุด
ราคาปิดสิน้ วันทีร่ ะดับ 1,595.58 จุด หรือปรับตัวลงประมาณ -13.23% จากต้นปี
หากนักลงทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน Risk Profile อยูท่ รี่ ะดับ 6 ซึง่ กองทุนรวมต้องมีอตั ราส่วนการ
ลงทุนในตราสารทุนในรอบปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม อาจส่งผลให้นกั ลงทุน
ต้องแบกรับความผันผวนของตลาดหุน้ มากขึน้ ส่งผลให้บางครัง้ นักลงทุนยอมตัดสินใจขายขาดทุน เพราะเกิดความ
กลัวต่อความผันผวนของตลาดหุน้ ก็จะไปไม่ถงึ เป้าหมายการลงทุนทีต่ งั้ ไว้
จะดีกว่าไหม หากมีกองทุนรวมทีส่ ามารถเพิม่ หรือลดสัดส่วนการลงทุนในหุน้ ตามสภาวะตลาดหุน้ ได้ ซึง่ จะเหมาะ
กับนักลงทุนทีอ่ ยากลงทุนหุน้ แต่ไม่สามารถรับความผันผวนของตลาดหุน้ ได้มากนัก หรือนักลงทุนทีอ่ ยากลงทุนระยะ
ยาวอย่างสบายใจ มีผจู้ ดั การกองทุนบริหารพอร์ตการลงทุน คอยปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดใน
แต่ละช่วงเวลา กองทุนทีม่ ลี กั ษณะการบริหารดังทีก่ ล่าวมา คือ
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทอี นิ คัมโกรทฟันด์ (M-BT) เป็นกองทุนประเภท Flexible Fund จัดว่าเป็น กองทุนรวมที่
มีความยืดหยุน่ สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุน้ ไทยได้อย่างไม่จ�ำกัด โดยสามารถเพิม่ หรือลดสัดส่วนตราสาร
ทุนได้ตงั้ แต่รอ้ ยละ 0 - 100 ซึง่ ข้อดีของกองทุนนีค้ อื จะช่วยลดความผันผวนหรือการขาดทุนหนัก หากเกิดวิกฤตทีส่ ง่
ผลกระทบต่อตลาดหุน้ ไทย โดยผูจ้ ดั การกองทุนสามารถลดสัดส่วนการถือครองหุน้ และเปลีย่ นเป็นการถือครองตราสาร
หนีห้ รือเงินฝาก ก่อนทีต่ ลาดหุน้ จะปรับตัวลงแรงได้อย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด ส่งผลให้นกั ลงทุนไม่บาดเจ็บหนัก ทัง้ นีก้ ลยุทธ์การ
เพิม่ หรือลดสัดส่วนตราสารทุนจะเป็นไปตามสภาวะตลาด
(กองทุนนีม้ กี ารกระจุกตัวในผูอ้ อก ดังนัน้ หากมีปจั จัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจ�ำนวนมาก)
ตัวอย่างสัดส่วน
ภาวะตลาด
ตัวอย่างลักษณะหุน้ ทีล่ งทุน
การถือหุน้
ขาขึน้ (Uptrend)
75 -100%
หุน้ น�ำตลาด (Leader Stock), หุน้ เติบโต (Growth Stock)
หุน้ ขนาดใหญ่ (Big Cap Stock), หุน้ ทีม่ คี วามผันผวนน้อยกว่า
ออกข้าง (Sideway)
50 - 75 %
ตลาด (Low Beta), หุน้ ทีม่ ี Story เฉพาะตัว
หุน้ ทีม่ ลี กั ษณะ Defensive, หุน้ ทีม่ คี วามผันผวนตำ�่
ขาลง (Downtrend)
0 - 50%
(Low Volatility
*การปรับเพิม่ /ลดสัดส่วนการลงทุนและการเลือกลักษณะหุน้ นัน้ เป็นดุลพินจิ ของผูจ้ ดั การกองทุน
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หากเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันทีต่ ลาดหุน้ ไทยแตะทีร่ ะดับจุดสูงสุด และปรับตัวลงแตะระดับจุดต�ำ่ สุดในปี
2561 ช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทอี นิ คัมโกรทฟันด์ (M-BT) ปรับตัวลงประมาณ -4.93% ซึง่ น้อยกว่า
ตลาดหุน้ ไทยทีต่ ดิ ลบประมาณ -13.23% และมีผลการด�ำเนินงานย้อนหลังทีโ่ ดดเด่น และยังได้รบั การจัดอันดับ Overall
Morningstar Rating 5 ดาว ของประเภทกองทุน Aggressive Allocation ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2561 ซึง่ เป็นสถาบันจัดอันดับให้กบั กองทุนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่น
ผลการด�ำเนินงานกองทุนย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561*
กองทุน

ตัง้ แต่
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน*
(ต่อปี)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีที
-1.70% -1.54% -5.50% 15.04% 11.05% 13.38%
อินคัมโกรทฟันด์
Benchmark
0.33%
0.40%
-1.93%
5.23%
6.77%
8.73%
*วันที่จัดตั้งกองทุน 14 ต.ค. 2546
กองทุนทีเ่ หมาะส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการการลงทุนระยะยาว ไม่มเี วลาติดตามข่าวสารการลงทุน ไม่ตอ้ งกังวลต่อสภาวะ
ตลาด อยากใช้เวลามีความสุขกับครอบครัวหรือสิง่ ทีร่ กั ซึง่ กองทุนรวมนีม้ ที มี ผูเ้ ชีย่ วชาญการลงทุนคอยบริหารพอร์ตให้
เหมาะสมตามแต่ละช่วงการลงทุน
ในภาวะทีต่ ลาดปัจจุบนั ยังคงเผชิญความผันผวนเป็นระยะๆ ตามปัจจัยภายนอกประเทศ การทีน่ กั ลงทุนมีการ
กระจายลงทุนสินทรัพย์ทสี่ ามารถจ่ายกระแสเงินสด หรือเงินปันผลได้ในระดับทีด่ ี จะช่วยลดความผันผวนได้ อย่างเช่น
การกระจายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund &
REITs)
เมือ่ เกิดวิกฤตกับตลาดหุน้ มักจะมีเงินลงทุนไหลออกจากตลาดหุน้ ไปยังสินทรัพย์ทมี่ คี วามปลอดภัยกว่า แต่
สินทรัพย์นนั้ ยังสามารถให้อตั ราผลตอบแทนทีอ่ ยูใ่ นระดับทีน่ า่ พึงพอใจ เช่น Property Fund & REITs ซึง่ เป็นการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ รี ายได้ในรูปแบบของค่าเช่า ซึง่ มีหลากหลาย Sector ให้เลือกอย่างเหมาะสมกับแต่ละภาวะเศรษฐกิจ
เช่น อาคารส�ำนักงาน โรงงาน โกดังสินค้า อาคารทีพ่ กั อาศัย อาคารโรงแรม ศูนย์การค้า หรือแม้กระทัง่ สนามบิน และ
มีความผันผวนทีน่ อ้ ยกว่าตลาดหุน้ เนือ่ งจากมีแหล่งรายได้ทเี่ ป็นค่าเช่า
ข้อดีของการลงทุนคือโอกาสรับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลอย่างต่อเนือ่ ง เหมาะแก่ผลู้ งทุนทีต่ อ้ งการรายได้
จากการลงทุนสม�ำ่ เสมอ ซึง่ การรับกระแสเงินสดทีส่ ม�ำ่ เสมอนีจ้ ะช่วยบรรเทาการขาดทุนหนัก เนือ่ งจากได้รบั กระแสเงินสด
ไปบางส่วนแล้วก่อนทีจ่ ะเกิดวิกฤต ใช้เงินทุนทีน่ อ้ ยก็สามารถเป็นเจ้าของอสังหาฯ ขนาดใหญ่ได้ และมีสภาพคล่องสูงกว่า
การถืออสังหาฯ โดยตรง การลงทุนสินทรัพย์ในกลุม่ นีย้ งั สามารถใช้ปอ้ งกันเงินเฟ้อได้ดว้ ย เนือ่ งจากเงินปันผลทีไ่ ด้รบั มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ กว่าเงินเฟ้อระยะยาว จากการปรับเพิม่ ขึน้ ของอัตราค่าเช่าในอนาคตทีม่ กั จะน�ำอัตราเงินเฟ้อมาคิด
ค�ำนวณด้วย และรวมถึงโอกาสทีน่ กั ลงทุนจะได้รบั ก�ำไร (Capital Gain) จากการปรับขึน้ ของราคาหลักทรัพย์ดว้ ยเช่นกัน
ตัง้ แต่ตน้ ปีทผี่ า่ นมา (ต้นปีถงึ 24 สิงหาคม 2561) ผลตอบแทนของ SET ติดลบ -2.84% แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน
Property Fund & REITs ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นบวกถึง +8.14% และในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา พบว่าระดับ
ผลตอบแทนเฉลีย่ ของเงินปันผลมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ โดยผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลีย่ ของกลุม่ Property Fund มีคา่
เฉลีย่ อยูท่ ี่ 5.8% เพิม่ ขึน้ จาก 5.27% ในเดือนมิถนุ ายน ในขณะทีผ่ ลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลีย่ ของกลุม่ REITs อยูท่ ี่ 5.3%
ขยับจาก 5.14% ในเดือนก่อนหน้าเช่นกัน (ข้อมูลอ้างอิงจาก บทวิเคราะห์ของ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) โดย Sector ค้าปลีก
และส�ำนักงานให้เช่า เป็นกลุม่ ที่ Outperform ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม
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M-Wealth
กองทุนทีม่ ลี กั ษณะการลงทุนดังกล่าวนัน้ คือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวเิ ดนด์ ฟันด์ (M-PROP DIV)  
เป็นกองทุนทีส่ ามารถลงทุนได้ทงั้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์เพือ่ การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และยังสามารถลงทุนในหุน้ ภายใต้กลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ดว้ ย โดยกองทุนรวม
จะเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทมี่ ที �ำเลทีด่ ี มีอตั ราการรับค่าเช่าทีส่ งู อย่างสมำ�่ เสมอ จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีสภาพคล่องเพือ่ ให้นกั ลงทุนสามารถซือ้ ขายได้อย่างคล่องตัว เช่น ทรัสต์เพือ่ ลงทุนในสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN
รีเทลโกรท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อมิ แพ็ค
โกรท ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (อ้างอิงตาม Fact Sheet ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2561) และมีผลการด�ำเนินทีโ่ ดดเด่นตัง้ แต่ตน้ ปีสามารถท�ำผลตอบแทนได้ถงึ 10.75% (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) ใน
ขณะทีต่ ลาดหุน้ ตัง้ แต่ตน้ ปีนนั้ ยังติดลบอยู่ กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปี และยังได้รบั การจัด
อันดับ Overall Morningstar Rating 4 ดาว ของประเภทกองทุน Property Indirect ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2561 ซึง่ เป็นสถาบันจัดอันดับให้กบั กองทุนทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานทีโ่ ดดเด่น
(กองทุนนีม้ กี ารกระจุกตัวในผูอ้ อกและหมวดอุตสาหกรรม ดังนัน้ หากมีปจั จัยลบทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการลงทุนดัง
กล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�ำนวนมาก)
ผลการดำ�เนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561*
1 ปี

3 ปี
(ต่อปี)

ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
(ต่อปี)*

7.59%

20.72%

14.03%

11.34%

3.95%

11.09%

7.49%

4.94%

ตั้งแต่
ต้นปี

3 เดือน

6 เดือน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 10.74%
Benchmark
5.89%
*วันที่จัดตั้งกองทุน 18 ต.ค. 2556

4.74%
3.04%

กองทุน

กองทุนเปิด M-BT เหมาะกับผูล้ งทุนทีค่ าดหวังโอกาสก�ำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการปรับตัวของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทขี่ นึ้ กับสภาวการณ์
ของตลาดหลักทรัพย์ได้ ส่วนกองทุนเปิด M-PROP DIV เหมาะกับผูล้ งทุนทัว่ ไปและนิตบิ คุ คลทีต่ อ้ งการสร้างผลตอบแทน
อย่างมีประสิทธิภาพและมัน่ คง จากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs ทีจ่ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนในหมวดอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว
จึงอาจมีความเสีย่ งสูงกว่าปกติ และความเสีย่ งด้านสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาฯ ทีไ่ ปลงทุน
เอ็มเอฟซีในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนของกองทุนเปิด M-BT และกองทุนเปิด M-PROP DIV มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจบริหาร
กองทุนอย่างเต็มความสามารถ ให้กองทุนเติบโตมัน่ คงและเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ กี บั ผูล้ งทุน เพือ่ เป็นกองทุน
ส�ำคัญทีค่ วรมีไว้ในพอร์ตการลงทุน
•
•
•
•

การวัดผลการด�ำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการด�ำเนินงานของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน
ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลเพือ่ ท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
ข้อมูลเพิม่ เติมสามารถดูได้จาก www.mfcfund.com

ความคิดเห็นและข้อความต่างๆในบทความนีเ้ ป็นทัศนะของผูเ้ ขียนเท่านัน้ ซึง่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
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วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดที่ส�ำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่อดีต มีอายุไม่ต�่ำกว่า
๖๐๐ ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำสุพรรณบุรี ด้านทิศตะวันตก บริเวณศูนย์กลางเมืองโบราณสุพรรณบุรี
ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ภายในวัดประกอบไปด้วยโบราณสถานที่ส�ำคัญ ได้แก่
พระปรางค์ ซึ่งเป็นปรางค์ประธานของวัดศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม
จ�ำนวน ๒ องค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์ อุโบสถ วิหารน้อย และซากเจดีย์ราย
จ�ำนวน ๒ องค์ บริเวณด้านทิศตะวันตกของพระปรางค์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหินทรายอีก
จ�ำนวนหนึ่งที่อยู่ภายในวิหารด้านหน้าพระปรางค์
กรุในองค์พระปรางค์เป็นต้นก�ำเนิดของพระพิมพ์ผงสุพรรณที่โด่งดัง หนึ่งในเบญจภาคี
พระเครือ่ ง ได้แก่ พระสมเด็จนางพญาของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
พระผงสุพรรณ พระสมเด็จนางพญา พิษณุโลก พระทุ่งเศรษฐี ก�ำแพงเพชร และพระรอด ล�ำพูน
เมื่อ พ.ศ. 2456 ได้พบจารึกลานทองหลายลานด้วยกัน ที่ส�ำคัญคือ จารึกที่กล่าวถึงกษัตริย์
สองพระองค์ทที่ รงสร้างและทรงซ่อมพระปรางค์องค์ดงั กล่าวไว้ดว้ ย (จารึกหลักที่ ๔๗) ) นักภาษา
โบราณหลายท่าน ( ก่องแก้ว วีรประจักษ์, เทิม มีเต็ม , อุไรศรี วรศะริน ) ให้ความเห็นว่า อักษร
ในจารึกลานทองแผ่นนี้เป็นรูปอักษรในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
แต่ข้อความในจารึกและพระนามพระมหากษัตริย์เป็นพระนามกษัตริย์ ในสมัยอยุธยา ขัดกันกับ
รูปอักษรมาก ในขณะทีอ่ งค์พระปรางค์เป็น
ศิลปกรรมสมัยอยุธยา จึงมีทางเป็นไปได้
ว่า จารึกลานทอง หลักที่ ๔๗ วัด
พระศรี รั ต นมหาธาตุ นี้ เ ป็ น จารึ ก ที่
สร้างขึ้นใหม่ โดยใช้อักษรข้อความ
ลอกเลียนแบบจารึกของเดิมซึง่ ช�ำรุด
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓
ส�ำ นั ก ง า น โ บ ร า ณ ค ดี แ ล ะ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ที่ ๒
สุพรรณบุรี ได้พบว่าวัดแห่งนี้
ปรากฏร่ อ งรอยกิ จ กรรมของ
มนุ ษ ย์ ใ นอดี ต มาแล้ ว ตั้ ง แต่
พุทธศตวรรษที่ ๑๗

ที่มาข้อมูล http://www.finearts.go.th.html
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อ่างเก็บน�้ำ

ุ๋ง สุพรรณบรุ
อ
ง
า
ป
ี

หุบเขาวง

ปางอุ ๋ ง สุ พ รรณบุ รี หรื อ อ่ า งเก็ บ น�้ ำ หุ บ เขาวง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วแบบธรรมชาติ
ขนาดไม่ ใหญ่นัก โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ท�ำการเกษตรของชุมชน และมีภูเขาเล็กๆ ล้อมรอบ
ท�ำให้สภาพภูมอิ ากาศในบริเวณนีส้ ดชืน่ เย็นสบายในตอนกลางคืนเกือบทุกฤดูกาล แต่ในฤดูหนาว
อากาศจะหนาวเย็นกว่าพื้นที่ทั่วไป การมาพักแรมที่อ่างเก็บน�้ำหุบเขาวง มีทั้งแบบบ้านพัก ซึ่งจะ
เป็นแพลอยอยู่กลางน�้ำ และแบบน�ำเต็นท์มากางเอง หรือเช่าเต็นท์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติอย่างแท้จริง เนือ่ งจากทีป่ างอุง๋ สุพรรณบุรี ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน
และไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/อ่างเก็บน�้ำหุบเขาวง--6871
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อ่างเก็บนำ�้ หุบเขาวง เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วผูม้ ีใจรักและรับผิด
ชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืช
พรรณ และสัตว์ปา่ ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมทีป่ รากฏในแหล่งธรรมชาตินนั้ โดยเคารพกฎ
ระเบียบของสถานที่ และการพักผ่อนร่วมกันเพือ่ ความเรียบร้อยและสงบสุขใจอย่างแท้จริง และอ่าง
เก็บน�ำ้ หุบเขาวงจะปิดเพือ่ ฟืน้ ฟูธรรมชาติและชาวบ้านจะท�ำการเกษตร ในช่วงวันที่ 1 เมษายน - 11
สิงหาคมของทุกปี และจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 12 สิงหาคม - 31 มีนาคม
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ดร. นายแพทย์มโน เลาหวณิช
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
และผู้อ�ำนวยการสถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต

M-Exclusive ฉบับนี้น�ำเสนอแนวคิดด้านจิตอาสาการท�ำงานเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้กับ
สังคมของดร. นายแพทย์มโน เลาหวณิช ที่ได้ก้าวสู่อีกบทบาทหนึ่งกับงานด้านการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นอกจากนีท้ ผี่ า่ นมาได้มีโอกาสช่วยเหลือผูค้ นในสังคมด้านอืน่ ๆ อยู่
ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
ขอให้เล่าประวัติส่วนตัวค่ะ
ผมดร. นายแพทย์มโน เมตตานันโท
เลาหวณิช มีชื่อกลางเพราะเคยบวชอยู่ 25
พรรษา ผมเกิดทีก่ รุงเทพฯ มีพนี่ อ้ งสีค่ น เรียนที่
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และมาต่อมัธยม
ปลายที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
โดยอยู่ห้องคิงสายวิทยาศาสตร์ ตอนเด็กๆ
ผมสนใจในเรื่องการท�ำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ
ผมจึ ง ฝึ ก นั่ ง สมาธิ ม าตลอด เมื่ อ สอบเข้ า ที่
โรงเรียนเตรียมอุดมจึงปรากฏว่าได้คะแนนใน
ระดับดีมาก
คุณพ่อผมมาจากนครศรีธรรมราช เรียน
จบเภสัชศาสตร์กอ่ นและจบแพทย์จฬุ าฯ รุน่ ที่ 1

หมายเลข 1 พอหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คุณ
พ่ อ ผมเรี ย นจบไปเป็ น แพทย์ ป ระจ�ำเรื อ พา
มุสลิมไปเมกกะ ท�ำงานได้สามปีมาเจอคุณแม่
ผม จากนัน้ คุณพ่อเปิดคลินกิ อยูท่ ปี่ ระตูนำ�้ โดย
คุ ณ แม่ เ ป็ น เภสั ช กร คุ ณ ตาของผมเป็ น
จี น ไหหล�ำและได้ เ รี ย นอั ส สั ม ชั ญ บางรั ก
ลูกหลานจึงเข้าเรียนที่นี่กันหมด
คุณพ่อคุณแม่ผมท�ำงานหนักมาก คุณพ่อ
ท�ำงานอาทิตย์ละ 6 วันครึ่ง คุณแม่ประจ�ำที่
คลินกิ ท�ำงานหนักกว่าคุณพ่อเสียอีก แต่สมัยนี้
ผมบ้างานยิ่งกว่าทั้งสองท่านอีกครับ
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ได้เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์ของ
จุฬาฯ เมื่อปีพ.ศ. 2521 ซึ่งมีกิจกรรม
คือการอุปสมบทภาคฤดูร้อน และได้
ขยายเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยไป
ทั่วประเทศด้วย ตั้งแต่เรียนปี 1 จนถึง
ปัจจุบนั ผมสอนนัง่ สมาธิมาตลอดครับ
มีโอกาสได้ ใช้วิชาแพทย์หรือ
ไม่คะ

เล่าช่วงที่เรียนหนังสือด้วยค่ะ
ตอนเรี ย นผมเป็ น นั ก กิ จ กรรมตั ว ยง ตั้ ง แต่
เป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก รุ่นเดียวกับ
พระไพศาล วิ ส าโล สมั ย นั้ น ผมเป็ น หั ว หน้ า กอง
บรรณาธิการ เขียนหนังสือ “พลัง” ตีพิมพ์ออกมา
รายสะดวก สามครั้ง ต่อมาเมื่อเข้าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาได้รับเลือกเป็นประธานชมรมคณิตศาสตร์
ของโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาและตี พิ ม พ์ ห นั ง สื อ
เรขาคณิตในปีพ.ศ. 2517 ในปีเดียวกันนั้นผมได้ ไป
อบรมธรรมทายาท รุ่นที่ 3 และยังสอบภาษาอังกฤษ
ได้รางวัลชนะเลิศในโรงเรียนเตรียมอุดมฯ อีกด้วย
เมื่อสอบเข้าเรียนปี 1 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพ.ศ. 2518 ผมได้เป็นสมาชิกชมรม
พุทธศาสตร์ และเป็นผู้น�ำในการสอนนั่งสมาธิ ต่อมา
20
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ย้ อ นไปในวั น ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2525 ผมเป็ น แพทย์ ฝ ึ ก หั ด
เป็นวันแรกที่ ได้ขึ้นห้องคลอด และ
ท�ำคลอดครั้ ง แรกให้ กั บ คุ ณ แม่ ท ้ อ ง
แรก ได้ ลู ก เป็ น แฝดตั ว ติ ด กั น คื อ
แฝดทิวาราตรี โดยคลอดแบบปกติ
ไม่ได้ผ่าคลอด และเป็นแฝดตัวติดกัน
คู่ที่ 7 มีชื่อในศัพท์ทางการแพทย์ว่า
Ishiophagus tetrapus เป็นแฝดตัวติด
กันแบบนีร้ ายแรกของประเทศไทย และ
รายที่เจ็ดของโลก และได้ผ่าตัดแยก
เมื่อกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2525
ต่ อ มาพ่ อ แม่ ซึ่ ง เป็ น คนศรี ส ะเกษ
ได้ ย กลู ก ให้ กั บ โรงพยาบาลจุ ฬ าฯ
สภากาชาดไทยจึงรับอุปการะเลี้ยงดู
ปัจจุบนั อายุ 30 กว่าปี คนโตท�ำงานศูนย์
ศิลปาชีพ คนที่สองจบคณะรัฐศาสตร์
จุ ฬ าฯ ท�ำงานที่ ธ นาคารแห่ ง หนึ่ ง
เหตุ ก ารณ์ นี้ เ ป็ น ประวั ติศาสตร์ ข อง
วงการแพทย์ ในประเทศไทย บางคน
เรียกแฝดรัตนโกสินทร์ เพราะเป็นปี
ฉลองกรุงเทพฯ 200 ปีพอดี
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หลังจากนั้นผมจึงได้ ไปบวชเมื่อวันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2525 และเรียนจนได้นักธรรม
เอก และเปรียญธรรมที่สองครับ ซึ่งระหว่าง
ที่บวช ผมมี โอกาสได้ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายอยู่ตลอด เช่น ผมช่วยให้ค�ำปรึกษาผู้
ป่วยโรคมะเร็ง มีกรณีหนึง่ ผมเคยให้ความช่วย
เหลือหญิงลูกครึ่งไทยอิตาเลี่ยนที่เป็นมะเร็ง
ซึ่งพ่อเป็นสถาปนิกออกแบบสถานที่ส�ำคัญๆ
ในกรุงเทพฯ หลายแห่ง ผมเจอเขาเมื่อวันที่
24 ธันวาคม พ.ศ. 2526 และได้สอนสมาธิให้
กลับไปฝึกเองที่บ้าน เมื่อผมโทรสอบถาม เขา
บอกว่าเขามีความสุขมากที่สุดในชีวิต ตอนนั้น
หมอบอกว่าอยู่ได้แค่ 2 เดือน แต่เขาอยู่ได้นาน
ถึง 8 เดือนโดยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด
เพราะวาระสุดท้ายของชีวติ ได้อยูแ่ วดล้อมโดย
ครอบครัวอย่างมีความสุข
ได้ศึกษาต่อด้านไหนคะ
ครอบครัวที่ผมช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมะเร็ง
ได้ ฝ ึ ก สมาธิ อยากช่ ว ยเหลื อ ผมเป็ น การ
ตอบแทน ผมจึงบอกอยากไปเรียนต่อที่มหา
วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึง่ ครอบครัวนีไ้ ด้แนะน�ำผม
ให้กับผู้ ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งจบจากมหาวิทยาลัย
ออกซ์ฟอร์ดคือ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผมจึง
ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านและสัมภาษณ์ผม
อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง จึงได้เขียนจดหมาย
แนะน�ำตั ว ให้ ผ ม ต่ อ มาผมจึ ง เป็ น พระไทย
องค์แรกที่ได้เรียนจบจากออกซ์ฟอร์ด โดยเป็น
คนไทยคนแรกที่สอบแข่งขันได้รางวัล Boden
Prize of Sanskrit และเป็นคนที่สองของไทยที่
เรียนจบด้านภาษาสันสกฤต คนแรกคือ ม.ล. ปิน่
มาลากุล ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ก่อนผมไปเรียนต่อผมยังได้มี
โอกาสไปพูดคุยกับม.ล. ปิ่นด้วยครับ
จากนั้นผมได้ ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด (Harvard Divinity School) ด้าน
จริยธรรมทางการแพทย์ ซึง่ อดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านหนึง่ เขียนจดหมายแนะน�ำตัวให้ผม โดยท�ำ
วิจัยเรื่องพุทธศาสนากับโรคเอดส์ เพราะตอน
นั้นปีพ.ศ. 2531 ปัญหาโรคเอดส์เป็นปัญหา
ใหญ่ของไทย
ปีพ.ศ. 2538 ผมได้เรียนต่อปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยอัมเบิร์ก เยอรมัน โดยศึกษา
ด้ า นการท�ำสมาธิ เ พื่ อ รั ก ษาโรค (Healing
Meditation) จบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2542 และกลับมาเมืองไทยครับ ใช้เวลาศึกษา
ปริญญาเอกทั้งสิ้นสองปีครึ่ง เมื่อจบแล้วได้
เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “เหตุเกิด พ.ศ. ๑”
โดยน�ำหลั ก การในพระไตรปิ ฎ กมาตี ค วาม
พระไตรปิฎก เช่น กาลามะสูตร มหาปะเทสสี่
เป็นต้น ผนวกกับการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะวิชาการทางการแพทย์ เป็นหนังสือ
ขายดีในปีพ.ศ. 2545
ขอทราบเรื่องการท�ำงานบ้างค่ะ
ผมได้ ไปท�ำงานในองค์กรระหว่างประเทศ
สมัชชาศาสนาเพือ่ สันติ World Conference For
Religions and Peace (WCRP) ซึ่งสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีผู้แทนมาจาก
ศาสนาต่างๆ หลายครัง้ ทีผ่ มได้เป็นตัวแทนชาว
พุทธไปประชุมร่วมกับผู้แทนศาสนาต่างๆ เพื่อ
สร้างสันติภาพ ครั้งหนึ่งองค์การยูนิเซฟฉลอง
50 ปีพอดี ที่เมืองซาลามังก้า (Salamanga)
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สเปน ในปีพ.ศ. 2539 โดยได้พดู เป็นคนสุดท้าย
โดยพูดเรื่องศาสนา แต่ โดนเบียดเวลาจนมี
เวลาเหลือให้เพียงแค่ 3 นาที ตอนนั้นผมจึง
สรุปสั้นๆ ว่า “50 ปีแรกของยูนิเซฟท�ำงาน
กับรัฐบาลต่างๆ มาตลอด แล้วเมื่อไรยูนิเซฟ
จะท�ำงานกับประชาชน” ตั้งแต่นั้นมายูนิเซฟ
จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เริ่มมีการ
โฆษณาผ่านสื่อ ให้นักศึกษาเข้ามาร่วมหาทุน
ให้ยูนิเซฟ จัดตั้งกองทุนเพื่อเด็ก และแต่งตั้ง
ทูตพิเศษยูนเิ ซฟจากประเทศต่างๆ จะเห็นได้วา่
จากค�ำพูดเพียงสั้นๆ สามารถก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้
ผมยังได้เคยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องโสเภณี
ธุรกิจการค้ามนุษย์ที่สวีเดน และจากนั้นผมก็
เคยเดินทางไปกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก เพือ่ ร่วม
ประชุมในเรื่องต่างๆ อีกด้วยครับ
ผมได้เขียนบทความเกีย่ วกับพุทธศาสนา
หลายเรื่อง และเขียนหนังสือเรื่องธรรมโอสถ
ชื่อคือ ธรรมะเป็นยา แต่จริงๆ เป็นหนังสือ
สรุปเกี่ยวกับหัวใจพุทธศาสนา ผมมองว่าพุทธ
ศาสนามีค�ำที่ถูกตีความกันผิดไปจากรากศัพท์
เยอะมาก เช่น “ทุกข์” ภาษาอังกฤษแปลว่า
suffering ก็ใช้ตามกัน “ทุ (prefix: bad) + ธาตุ
ขม” ผู้ ได้เปรียญธรรมเก้าจะให้ความหมายว่า
ทนได้ยาก อันที่จริง “ทุกฺข” ในบาลี ตรงกับ
สันสกฤตว่า “ทุ (prefix: bad) + ธาตุ ข (ช่อง
ว่าง space)” ตามรากศัพท์ “ทุ:ข” จึงแปลว่า
bad space ช่องว่างที่ไม่ดี เป็นศัพท์ที่นายช่าง
สมั ย พุ ท ธกาลใช้ อ ธิ บ ายปรากฏการณ์ ข อง
สองสิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถต่ อ กั น ได้ หรื อ ค�ำว่ า
“อปิเยหิ สมฺปโยโค” หมายถึง การพบกับสิ่งที่
ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์ “ปิเยหิ วิปโยค” คือการ
22
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พลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์ หวังอย่างใด
ไม่ได้อย่างนั้น เป็นต้น เป็นค�ำที่น�ำมาใช้ในเชิง
จิตวิญญาณ และใช้บอ่ ยจนกลายเป็น suffering
แท้จริงแล้วพุทธศาสนาเป็นการสอนให้ดบั ทุกข์
โดยใช้อริยสัจสี่ เราไม่เข้าใจความหมายเดิมจึง
ท�ำให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจยาก
หากมีผพู้ ดู ว่าชีวติ คือความทุกข์ ถ้าเช่นนัน้
ดับทุกข์คือตาย ซึ่งไม่ใช่ พระพุทธเจ้าสอนว่า
“ปุพพฺ จิตตํ ปภสฺสร”ํ จิตเดิมแท้เป็นประภัสสร
นั่ น คื อ จิ ต เดิ ม แท้ เ ป็ น สิ่ ง งดงามและมี ค วาม
สว่างในตัวเอง ผมจึงสรุปเองว่าปรัชญาชีวิต
คือความงดงาม (Life is Beauty)
ผมจึ ง มาท�ำมู ล นิ ธิ กั ล ยาณการุ ณ ย์
“กั ล ยาณะ” แปลว่ า “ความงาม” และ
“การุณย์” แปลว่า “ความเมตตา” โดยรวม
คือความกรุณาที่งดงาม เป็นมูลนิธิเพื่อฝึกจิต
อาสาเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยผมเป็น
ประธาน ฝึกจิตอาสาออกมาช่วยสังคมปีนี้เป็น
รุ่นที่ 7 แล้ว มีการเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน
คนละ 5,000 บาท แต่จะคืนเงินให้เมื่ออบรม
จบแล้ว
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ความดีของชาวไทย 3. เป็นพรรคการเมือง
ตั ว อย่ า ง ซื่ อ สั ต ย์ โ ปร่ ง ใส และตรวจสอบ
ได้ ใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรม และมี ก ฎข้ อ หนึ่ ง
ก�ำหนดว่า สส. ของพรรคนีต้ อ้ งบริจาคครึง่ หนึง่
ของเงินเดือนเป็นค่าบ�ำรุงพรรค และมีกฎเหล็ก
ในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ประชุ ม ของสมาชิ ก
พรรคอีกหลายประการและถือว่าการท�ำงาน
พรรคการเมืองเป็นการปฏิบัติธรรม

นอกจากนี้ ผ มยั ง เป็ น อาจารย์ ที่ ค ณะ
นวั ต กรรม มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต และเป็ น
กรรมการคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้ง
เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นภาษาอั ง กฤษที่ ค ณะ
แพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ มานานกว่ายี่สิบปีแล้ว
ด้วยครับ
อะไรเป็นแนวคิดในการท�ำงานคะ
ผมยึ ด จิ ต สาธารณะเป็ น หลั ก ในการ
ท�ำงาน ตอนนี้ ผ มได้ เ ป็ น เลขาธิ ก ารพรรค
ประชาชนปฏิรูป โดยชูธง 3 เรื่องคือ 1. People empowerment หรื อ การเพิ่ ม อ�ำนาจ
แก่ ป ระชาชน โดยประชาชนมี สิ ท ธิ ใ นการ
บริ ห ารโดยตรง สร้ า งสภาประชาชนให้ กั บ
ทุกจังหวัด และมีสิทธิ์ในการก�ำหนดนโยบาย
คล้ า ยกั บ สภาทนายความ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ต กทุ ก ข์ ได้ ย าก ผู้ถูก เอารัดเอาเปรีย บใน
เรื่องต่างๆ ซึ่งมีสมาชิกครบ 77 จังหวัดแล้ว
2. ปฏิรปู กิจการพระพุทธศาสนา เพราะศาสนา
เป็ น ที่ ตั้ ง ของศรั ท ธา และเป็ น ต้ น แบบของ

ชอบอาชีพใดมากที่สุด
ผมชอบงานด้ า นจิ ต อาสามากที่ สุ ด
ท�ำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน พระพุทธเจ้า
คือจิตอาสาคนแรกของโลก ท่านจาริกด้วย
พระบาทเปล่ า ไปตามที่ ต ่ า งๆ เพื่ อ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทนใดๆ เลย พระสงฆ์ ต ้ อ งมี ค วามรู ้
และท�ำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและช่วยสังคม
ให้ดีขึ้นด้วย นอกเหนือไปจากการมีพระธรรม
วินัยเป็นกรอบในการปฏิบัติของพระภิกษุท่ีดี
ตามรอยพระพุทธเจ้าครับ
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 อ. สังศิต
พิริยะรังสรรค์ แจ้งว่า ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์
อยากคุยกับผม พอผมไปคุยท่านอยากให้ผมมา
ท�ำงานทีน่ ี่ ผมจึงได้บอกว่าผมอยากท�ำสถาบัน
คานธี และบอกแนวคิ ด ของผมให้ ท ่ า นฟั ง
ซึ่ ง เมื่ อ ท่ า นฟั ง แล้ ว ก็ เ ห็ น ว่ า เป็ น ความคิ ด ที่
ตกผลึ ก แล้ ว จึ ง สนั บ สนุ น ให้ จั ด ตั้ ง สถาบั น
คานธีนี้ โดยท�ำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่มหาวิทยาลัย
รังสิต และรัฐบาลอินเดียยังได้สนับสนุนการ
จัดตัง้ สถาบันคานธี และรูปปัน้ มหาตมะ คานธี
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มอบให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
สถาบันคานธีจะสร้างบุคลากรที่เป็นผู้น�ำยุค
ใหม่และเป็นที่ประสานความคิดที่แตกต่าง
ก�ำหนดนโยบายทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
ระหว่างภูมิภาคและระดับโลก โดยมีพื้นฐาน
มาจาก “อหิงสา” และ “สัตฺยครฺหะ” ซึ่งเป็น
รากฐานส�ำคัญของปรัชญาของคานธี
ผมชอบการท�ำงานเป็นผู้อ�ำนวยการที่
สถาบันคานธี เพราะมหาตมะ คานธีเป็นบุคคล
ส�ำคัญของประวัติศาสตร์ โลก ผู้ชายตัวเล็กๆ
เพียงคนเดียวที่เอาชนะจักรวรรดินิยมอังกฤษ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ดินแดนที่พระอาทิตย์ ไม่
ตกดิน อังกฤษชนะสงครามมาตลอดไม่ว่าจะ
ในทวีปไหน ๆ แต่มาแพ้คานธี จนชาวอินเดีย
ให้เกียรติว่าเป็นบิดาของชาติ และคานธียัง

เป็นต้นแบบของสาธุคุณมาร์ติน ลูเธอร์คิง นัก
ต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชนของคนผิวด�ำ ทุกรัฐของ
อเมริกามีวันมาร์ติน ลูเธอร์คิง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เขาเคยมา
เรียนกับคานธีทอี่ นิ เดีย และน�ำหลักอหิงสาของ
คานธีมาใช้ ผมเคยคุยกับการ์ดของมาร์ตนิ เขา
เล่าว่าเวลาที่สาธุคุณมีปัญหาหนักใจ จะเข้าไป
นั่ ง สมาธิ ห ลายชั่ ว โมงในห้ อ งเพี ย งคนเดี ย ว
กลับออกมาจะหน้าตาผ่องใสเพราะได้ค�ำตอบ
แล้ว มีค�ำพูดของเขาที่ โด่งดังเป็นที่จดจ�ำคือ
“I have a dream.” เขาเป็นบุคคลในต�ำนาน
ของอเมริกา ส่วนอีกท่านหนึ่งคือเนลสัน แมน
เดลา ที่น�ำหลักปรัชญาของคานธีมาใช้ ท�ำให้
สามารถรวมชาติของแอฟริกาใต้ ได้ครับ
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มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรคะ
ต้องหาข้อมูลให้มากที่สุด คิดวิเคราะห์
ท�ำใจให้สงบ แล้วค�ำตอบจะมาเอง
แบ่งเวลาดูแลตัวเองอย่างไรคะ
ผมชอบว่ายน�้ำจึงว่ายน�้ำเป็นชีวิตจิตใจ
ดู ห นั ง และวิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพ และยั ง นั่ ง สมาธิ
ทุกวันด้วยครับ
มองเรื่องการเงินอย่างไรคะ
ผมมองว่ า เราจ�ำเป็ น ต้ อ งมี เ งิ น สะสม
ในระดั บ หนึ่ ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น ภาระกั บ ญาติ
ครอบครัวหรือสังคม หลักการโภควิภาคของ
พระพุทธเจ้า ท่านแนะให้ฆราวาสแบ่งทรัพย์
เป็นสี่ส่วน สองส่วนส�ำหรับลงทุน หนึ่งส่วน
ใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน และอีกหนึ่งส่วนไว้ใช้
จ่ายในยามคับขัน ซึง่ มีหลักฐานในพระไตรปิฎก
แนะน�ำวิธีท�ำสมาธิง่ายๆ ด้วยค่ะ
1. นัง่ หลังตรง ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ หรือ
จะนอนก็ได้ ผมไม่แนะน�ำนั่งขัดสมาธิ เพราะ
ท่านั่งขัดสมาธินั้นท�ำให้เกิดแรงกดที่กระดูก
อ่อนในข้อเข่า เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ อาจจะ
ท�ำให้เข่าเสื่อมได้
2. ท�ำใจให้สบายที่สุด การฝึกจิตภาวนา
ไม่ ใช่การตัดขาดจากโลกภายนอก หลับตา
แต่ประสาทสัมผัสต่าง ๆ นั้นยังคงท�ำงานอยู่
ตลอดเวลา อาจมีการใช้ “มนต์” ช่วยประคอง
ใจ (mantra) รากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต
ธาตุ มนฺ (ในความคิด) + ปัจจัย ตรา (suffix)
26
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ในความหมาย “อุปกรณ์” มนฺตรา หรือ มัน
ตรา คืออุปกรณ์ช่วยคิด เป็นสิ่งช่วยประคอง
จิต ซึ่งอาจเป็นลมหายใจ เสียงเพลง การ
เคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย แม้ ก ระทั่ ง รู ป ภาพ
เป็นต้น วัตถุประสงค์ของมันตรา คือ การ
ประคองสติรู้ตัวทั่วพร้อม
3. ให้นึกถึงภาพความสุขในวัยเด็ก ซึ่งจะ
ท�ำให้รสู้ กึ เบิกบานสบายและให้คงอยูน่ านทีส่ ดุ
นี่คือมันตราอย่างหนึ่ง เพราะการท�ำสมาธินี้
เป็นสิ่งที่ดีต่อตนเอง ท�ำแล้วเป็นความสุขครับ
เราต้องรูจ้ กั ความสุขของตนเองก่อน เพือ่ จะได้
แบ่งปันความสุขนั้นแก่ผู้อื่น
มีอะไรฝากให้ผู้อ่านไหมคะ
ผมสอนนั ก ศึ ก ษาให้ เ ขี ย นไดอารี่ แ ห่ ง
ความดี (Good Diary) โดยก�ำหนดเงื่อนไขให้
นักศึกษาแต่ละคนบันทึกเรื่องราวที่น่าประทับ
ใจในแต่ละวัน รวมถึงเมือ่ พบเจอคนใหม่ ๆ แล้ว
บันทึกเป็นเรือ่ งราวความประทับใจนัน้ ไว้ทกุ วัน
โดยเน้นความคิดในแง่บวกเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
นักศึกษาแต่ละคนในภายหน้า เพราะนั่นคือ
เคล็ดลับของชีวิตแต่ละคนซึ่งผมเองสรุปบท
เรียนว่า “ชีวิตคือความงดงาม” ครับ
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เอ็มเอฟซี

เปิดส�ำนักงานสาขาระยอง
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ดการกองทุ น เอ็ ม เอฟซี จ�ำกั ด
(มหาชน) เปิดส�ำนักงานสาขาระยอง โดยคุณประภา ปูรณโชติ
กรรมการผู้จัดการ ได้ต้อนรับคุณนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธาน
หอการค้าจังหวัดระยอง พร้อมคณะที่ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน
ดังกล่าว ทั้งนี้เอ็มเอฟซีส�ำนักงานสาขาระยองจะเป็นศูนย์รวม
การลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก โดย
เปิดบริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ รวมถึงให้ค�ำแนะน�ำในการวางแผนการลงทุน
อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุน เพื่อความมั่นคงทางการเงินของผู้สนใจลงทุน
เอ็มเอฟซีส�ำนักงานสาขาระยอง เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
เลขที่ 356/15 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ :
033-100-340-2 โทรสาร : 033-100-343
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บลจ. เอ็ ม เอฟซี จ�ำกั ด (มหาชน) จั ด งานกิ จ กรรม MFC Fun(d) Family
C F “ปั้นผลไม้ย่อส่วน-ลูกชุบสูตรโบราณ” ซึ่งได้รับความสนใจล้นหลามจากผู้ถือหน่วยลงทุน
F
M
จึงได้จัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่ 2 ตามค�ำเรียกร้อง ทีมวิทยากรโดยคุณจิราพร แก้วดวงเล็ก
เจ้าของร้านบ้านพลอยหวาน (Ban ploywan) ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เพลิดเพลินกับการ
ประดิษฐ์ขนมไทยโบราณด้วยฝีมือตนเอง และน�ำกลับไปฝากบุคคลในครอบครัว
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ออมสินและเอ็มเอฟซีร่วมจัดอบรม

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้แนะน�ำการลงทุน
ธนาคารออมสินร่วมกับบลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
จัดการอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้แนะน�ำการลงทุน”
(Certificate product champion) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
รวมและแนะน�ำผลิตภัณฑ์เด่นของเอ็มเอฟซี ให้กับพนักงานธนาคาร
ออมสิน จ�ำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 ท่าน ในโอกาสนี้ผู้เข้าอบรมได้เยี่ยมชม
เอ็มเอฟซีเพื่อให้เห็นภาพรวมระบบการท�ำงานด้านการบริหารจัดการกองทุน
โดยคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การ เอ็มเอฟซีได้น�ำทัพผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ พร้อมนี้เอ็มเอฟซี ได้มอบเกียรติบัตรให้พนักงานออมสินผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรดังกล่าว
หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้แนะน�ำการลงทุน รุ่นที่ 1

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้แนะน�ำการลงทุน รุ่นที่ 2

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้แนะน�ำการลงทุน รุ่นที่ 3

หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้แนะน�ำการลงทุน รุ่นที่ 4
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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง (M-VI)

เปิดซื้อขายทุกวันท�ำการ และบริการซื้อหน่วยลงทุนแบบสม�่ำเสมอ

บลจ. เอ็ ม เอฟซี จ�ำกั ด
(มหาชน) และ Amundi Asset
Management จั ด งานสั ม มนา
“เคล็ ด ลั บ การลงทุ น แบบเน้ น
คุณค่า  เรื่องรวย...เรื่องไม่ยาก”
เพือ่ ให้ความรูด้ า้ น Value Investing
และแนะน�ำกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
แวลู อินเวสติง (M-VI) ที่ยึดหลัก
การลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดย
คุณพัณณรัชต์ บรรพโต (ที่ 3
จากซ้าย) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
อาวุโส กล่าวเปิดงาน และวิทยากร
ได้แก่ คุณวิบลู ย์ พึงประเสริฐ (ที่ 2
จากขวา) ผู้เขียนหนังสือแนว VI,
Mr. Jan Vormoor (ขวาสุ ด ),
Senior Investment Specialist,
Amundi Asset Management
และดร. ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
(ซ้ายสุด) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บลจ. เอ็มเอฟซี
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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง หรือกองทุนเปิด M-VI
ถือเป็นกองทุนรวมต่างประเทศทีย่ ดึ แนวทางการลงทุนแบบ Value
Investing อย่างแท้จริง และมีจุดมุ่งหมายคือ ท�ำให้สินทรัพย์
เติบโตขึ้น มีความยืดหยุ่นในการลงทุนทั้งในอุตสาหกรรมและ
ในตลาดทุนประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีการกระจายความเสี่ยง
โดยลงทุนทั้งหุ้น และตราสารหนี้ โดยเน้นธุรกิจดี ในราคาที่
ยอดเยี่ยม หรือธุรกิจยอดเยี่ยมที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืนในราคาที่ดี และบริหารกองทุนโดยมุ่งเป้าหมายสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
กองทุนเปิด M-VI จะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ First Eagle
Amundi International Fund ในชนิดหน่วยลงทุน “IU2-C share
class USD” ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของ UCITS ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันใน
เอเชีย และจดทะเบียนในประเทศ Luxemburg โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ หาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการกระจาย
การลงทุ น ในทุ ก ประเภทสิ น ทรั พ ย์ และใช้ ห ลั ก การลงทุ น
แบบเน้นคุณค่า โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน ตราสารที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยง
กับตราสารทุน (equity-linked instruments) และตราสารหนี้

M-Society

กองทุนดังกล่าวยึดหลัก Value Investing
และเน้นการลงทุนแบบ Making More by Losing
Less โดยการแสวงหาหุ้นที่มีราคาต�่ำกว่ามูลค่า
ที่แท้จริง (Margin of Safety) อย่างน้อย 30%
ตลอดจนมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม
รวมถึงอาจลงทุนในทองค�ำบางส่วนอีกด้วย โดย
กองทุนจะแสวงหาหุ้นที่มี Superior Business
Models ด้วยการวิเคราะห์หนุ้ และท�ำความเข้าใจ
ธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ
หาราคาหุน้ ทีแ่ ท้จริง อดทนรอโอกาสซือ้ ในราคา
ที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง
เช่น ราคาหุน้ สูงเกินมูลค่าทีแ่ ท้จริง หุน้ ทีม่ หี นีส้ งู
และมีโมเดลทางธุรกิจที่ผันผวนสูง เป็นต้น
กองทุ น เปิ ด M-VI เหมาะส�ำหรั บ ผู ้ ที่
สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุน
ไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงต�่ำกว่า
มู ลค่ า ที่ ลงทุ นและท�ำให้ข าดทุนได้ สามารถ
ลงทุนในระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนใน
ระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ โดย
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดย
ค�ำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ของ
การลงทุน และฐานะทางการเงิน ทั้งนี้ผู้ลงทุน
ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ลเพื่ อ ท�ำความเข้ า ใจลั กษณะ
สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่
สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก�ำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต�่ำกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้
ส�ำหรับผู้สนใจกองทุนเปิด M-VI สามารถ
ซื้ อ ขายหน่ ว ยลงทุ นได้ ทุ ก วั น ท�ำการ หรื อ ใช้
บริการซือ้ หน่วยลงทุนอย่างสมำ�่ เสมอ ขัน้ ตำ�่ ของ
การลงทุนครัง้ แรกตัง้ แต่ 10,000 บาทขึน้ ไป โดย
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย
การลงทุน ความเสี่ยง ผลการด�ำเนินงานของ
กองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อ
ฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center
กด 0 หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57
สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขา
ขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่
โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2
สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขา
อุ บ ลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขา
หาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.
mfcfund.com
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล 6 กองทุน

รวมกว่า 59 ล้านบาท
เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ 6 กองทุน รวมกว่า 59 ล้าน
บาท ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานรอบวันที่ 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 ผู้ถือหน่วยรับ
ปันผลปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซี
จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ 6 กองทุน รวมกว่า 59 ล้านบาท ส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 มีก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
26 มิถุนายนที่ผ่านมาให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 มิถุนายนนี้
โดยมีอัตราเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนดังนี้ กองทุนเปิด MIF-LTF 0.5977 บาท กองทุนเปิด MG-LTF
0.27 บาท กองทุนเปิด I-REITs 0.25 บาท กองทุนเปิด M-FLEX 0.29 บาท กองทุนเปิด SCIF 0.78
บาท และกองทุนเปิด SCIF2 0.40 บาท ทัง้ นี้ กองทุนเปิด MIF-LTF กองทุนเปิด I-REITs และกองทุน
เปิด M-FLEX เป็นกองทุนที่มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�ำนวนมาก
ทั้งนี้ กองทุนต่างๆ มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนรวมย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556-2561
ดังนี้ กองทุนเปิด MIF-LTF จ่ายปันผลรวม 4.2665 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด MG-LTF จ่าย
ปันผลรวม 2.1260 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด I-REITs จ่ายปันผลรวม 4.1190 บาทต่อหน่วย
ลงทุน กองทุนเปิด M-FLEX จ่ายปันผลรวม 0.29 บาทต่อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด SCIF จ่ายปันผล
รวม 1.81 บาทต่อหน่วยลงทุน และกองทุนเปิด SCIF2 จ่ายปันผลรวม 1.29 บาทต่อหน่วยลงทุน
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กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอสิ ลามิกหุน้ ระยะยาว (MIF-LTF) ซึง่ มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทุนซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต�่ำ
กว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ
2 ครัง้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของก�ำไรสะสมหรือก�ำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีทจี่ ะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่จ�ำนวนใดต�่ำกว่า ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ ปี 56=1.49 บาท
ปี 57=0.62 บาท ปี 58=0.52 บาท ปี 59=0.4688 บาท และปี 60 =0.57 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผล
ปีนี้อีก 0.5977 บาท กองทุนเปิด MIF-LTF จ่ายปันผลรวม 4.2665 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 65 และลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของก�ำไรสะสมหรือก�ำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่
จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่จ�ำนวนใดต�่ำกว่า มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ
ปี 56=0.48 บาท ปี 57=0.33 บาท ปี 58=0.46 บาท ปี 59=0.266 บาท และปี 60 =0.32 บาท เมือ่ รวม
จ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.27 บาท กองทุนเปิด MG-LTF จ่ายปันผลรวม 2.1260 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) ซึ่งมีนโยบายการ
ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในต่างประเทศเพียงหมวดเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่าย
เงินปันผล ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังดังนี้ ปี 58=1.40 บาท ปี 59=1.049 บาท
และปี 60 =1.42 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.25 บาท กองทุนเปิด I-REITs จ่ายปันผล
รวม 4.1190 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ (M-FLEX) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนใน
ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยจะลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจของบริษั ทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ โดยมีสัดส่วน
การลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ใน SET50 Index Futures เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การลงทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละครั้ง ได้มีการจ่าย
เงินปันผลในปีนี้ 0.29 บาทต่อหน่วยลงทุน
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กองทุนเปิดนครหลวงไทย (SCIF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของ
กิจการทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยเฉลีย่ ในรอบ
ปีบญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวด
บัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ ปี 56=0.40 บาท
ปี 57=0.29 บาท ปี 58=0.28 บาท และปี 60=0.06 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.78 บาท
กองทุนเปิด SCIF จ่ายปันผลรวม 1.81 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดนครหลวงไทยสอง (SCIF2) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุน้ ทุน
ของกิจการที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเติบโตในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายการจ่าย
เงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของก�ำไรสุทธิทเี่ กิดขึน้ จริงในแต่ละ
งวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ได้มีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลังห้าปีคือ ปี 56=0.35
บาท ปี 57=0.25 บาท ปี 58=0.24 บาท ปี 60=0.05 บาท เมื่อรวมจ่ายเงินปันผลปีนี้อีก 0.40 บาท
กองทุนเปิด SCIF2 จ่ายปันผลรวม 1.29 บาทต่อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและคู่มือ
ภาษี และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนให้เข้าใจ ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และผลการด�ำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลตอบแทนในอนาคต กองทุนทีล่ งทุนในต่างประเทศมีการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทัง้ หมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนัน้ จึงมีโอกาสได้รบั
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
38

ISSUE 34 : July - September 2018

M-Society

เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล 19 กองทุน
กองทุน

อัตรา
เงินปันผล
(บาท/หน่วย
ลงทุน)
0.2940

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป (M-MIDSMALL)
1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561
26 เมษายน 2561
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ 8 ซีรี่ส์ 1
0.7649
1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561
26 เมษายน 2561
(M-PROP8S1)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ 8 ซีรี่ส์ 2
0.7752
1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561
26 เมษายน 2561
(M-PROP8S2)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
0.0821
30 ธันวาคม 2560-30 มีนาคม 2561
30 เมษายน 2561
(M-PROP DIV)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART)
0.0542
1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561
30 เมษายน 2561
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด (SF7)
0.7625 1 พฤษภาคม 2560-30 เมษายน 2561 24 พฤษภาคม 2561
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด (SF8)
0.3695 1 พฤษภาคม 2560-30 เมษายน 2561 24 พฤษภาคม 2561
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (M-S50)
1.1600 1 พฤษภาคม 2560-30 เมษายน 2561 24 พฤษภาคม 2561
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราช
0.0900
1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561
5 มิถุนายน 2561
อินดัสเตรียล (HPF)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี
0.1400
1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561
7 มิถุนายน 2561
อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
0.1800
1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561
7 มิถุนายน 2561
(M-PAT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี2 (MNIT2)
0.0600
1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561
8 มิถุนายน 2561
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจ
0.1650
1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561
8 มิถุนายน 2561
ฟันด์ (M-STOR)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์ (M-FLEX)
0.2900 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว (MG-LTF)
0.2700 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF)
0.5977 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561
กองทุนเปิดนครหลวงไทย (SCIF)
0.7800 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง (SCIF2)
0.4000 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท
0.2500 1 มิถุนายน 2560-31 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561
ฟันด์ (I-REITs)
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2561-30 มิถุนายน 2561)
หมายเหตุ
• กองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก : M-S50, M-FLEX,MIF-LTF,I-REITS,M-INCOMEAI
กองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในหมดอุตสาหกรรม : M-PROP8S1, M-PROP8S2, M-PROP DIV
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมทั้งคู่มือภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาส
ได้รับผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (M-INCOMEAI)

วันทำ�การรับซื้อคืน

จำ�นวนบาท
ต่อหน่วยลงทุน

25 พฤษภาคม 2561

0.08*

หมายเหตุ
วันที่ลงทุนต่อ
5 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ
• เงินจากการรับซือ้ คืนอัตโนมัติ จะนำ�ไปลงทุนต่อในกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามทีก่ �ำ หนด
ไว้ในหนังสือชี้ชวนนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
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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

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

