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M-Society เอ็มเอฟซีได้รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น SET Awards 2016
และเปิดสาขาเพิ่มเติมที่เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 2 ติดต่อได้ที่ โทร. 045-422-890-2
และยังเพิม่ บริการส�ำหรับสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพสามารถตรวจสอบยอดเงิน สถานะการลงทุน
และเปลี่ยนแผนการลงทุนด้วยตนเองได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบ MFC SMART APP อีกด้วย
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ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร
(สุวรรณา ชีวนันทชัย, วราวรรณ์ อุไรวรรณชัย, กัลยรัตน์ วงค์ชินศรี, 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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ดื่มกาแฟ
อย่างไร??...

ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
และเกิดผลเสียน้อยที่สุด

1.

ควรสังเกตว่าตัวคุณเอง มีความไวของการตอบสนองต่อปริมาณกาแฟกี่ถ้วย มีอาการ
อย่างไรบ้าง เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมส�ำหรับตนเอง

2.

หากมีอาการนอนหลับยาก ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟในช่วงบ่ายหรือช่วงหัวค�่ำ

3.

ไม่ควรดื่มกาแฟขณะท้องว่าง เนื่องจากกาเฟอีนเร่งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

4.

ไม่ควรดื่มกาแฟเพื่อหักโหมท�ำงาน และอดนอนติดต่อกันหลายๆ คืน แม้ว่ากาเฟอีนช่วยให้
ร่างกายตื่นตัวจริง แต่สมองต้องการเวลาพักผ่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้

5.

หากคุณเป็นผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจ�ำ ควรกินอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเพิ่มเติม เช่น
นม โยเกิร์ต ปลาเล็กปลาน้อย คะน้า บรอกโคลี เป็นต้น เพื่อทดแทนแคลเซียมที่สูญเสียไป
กับปัสสาวะ และลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน หรืออาจปรับเปลี่ยนโดยการชงกาแฟใส่
นมแทนครีมเทียม เป็นต้น

6.

ควรกินผักผลไม้อย่างเพียงพอทุกวัน เนือ่ งจากในกระบวนการคัว่ เมล็ดกาแฟ จะมีอนุมลู อิสระ
เกิดขึ้น วิตามินซี อี และบีตาแคโรทีนในผักผลไม้ เช่น มะเขือเทศ แครอต ผักใบเขียว ฝรั่ง
ส้มเขียวหวาน เป็นต้น จะช่วยก�ำจัดอนุมูลอิสระในร่างกายได้

7.

ดื่มน�้ำสะอาดมากๆ เพื่อชดเชยการสูญเสียน�้ำจากฤทธิ์ในการขับปัสสาวะของกาเฟอีน
ข้อมูลสื่อนิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: 369 เดือน/ปี: มกราคม 2553
คอลัมน์: เรื่องน่ารู้ นักเขียนหมอชาวบ้าน: สุธีรา สัตย์ซื่อ
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นอนดึกตื่นสาย

ทำ�ลายภูมิคุ้มกันร่างกาย
การนอนตื่นสายผิดวิถีธรรมชาติ
ในช่ ว งเช้ า 05.00-07.00 น. รุ ่ ง อรุ ณ ดวงอาทิ ต ย์ ขึ้ น จากขอบฟ้ า ทางทิ ศ ตะวั น ออก
ฟ้าเริ่มสว่าง ประตูแห่งดินได้เปิดขึ้น ร่างกายมนุษย์มีรูทวารหนักเสมือนประตูแห่งดินก็จะเปิด
เช่นกัน (ล�ำไส้ใหญ่พร้อมจะบีบตัวเพื่อขับของเสียที่ผ่านการท�ำลายของตับมาแล้ว เพื่อขจัดออก
จากร่างกายทางการขับอุจจาระและปัสสาวะ)
วัฏจักรของการท�ำงานรอบใหม่ ความจริงเริม่ ต้นตัง้ แต่ชว่ ง 03.00-05.00 น. ซึง่ เป็นช่วงทีพ่ ลัง
ร่างกายก�ำลังผันแปรจากการสะสมที่หยุดนิ่ง สู่การเคลื่อนไหวกระจายพลังไปยังอวัยวะต่างๆ ซึ่ง
ตรงกับการท�ำงานของอวัยวะปอดนั่นเอง
การตืน่ สายโดยเฉพาะหลัง 09.00 น. จนถึงเทีย่ งหรือบ่าย บางคนเข้าใจผิด มองว่าท�ำให้มกี าร
พักผ่อนเต็มที่ชดเชยการพักผ่อนไม่เพียงพอในวันก่อนๆ ไม่ต้องกินอาหารมื้อเช้า เท่ากับเป็นการ
ลดน�้ำหนักไปในตัว ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก
ผลเสียอะไรที่จะตามมา ถ้านอนดึก และตื่นสายมากๆ
• ความเข้าใจผิดข้อหนึ่งของคนทั่วไปคือ คิดว่าการนอนหลับสามารถชดเชยได้ด้วย
การนอนให้พอ 8-10 ชั่วโมง เช่น ถ้านอนดึกมากก็ตื่นสายๆ เป็นการนอนชดเชย ถ้ากลางคืน
ไม่นอนก็นอนกลางวันทดแทนได้
4
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• คัมภีร์ “หวงตี้เน่ยจิง” ซึ่งเป็นคัมภีร์
ทางการแพทย์กว่า 2,400 ปี มีเนื้อหาส�ำคัญ
เกีย่ วกับการรักษาเมือ่ ไม่เกิดโรค หรือการดูแล
สุขภาพเพื่อไม่ให้เกิดโรค ได้อธิบายและชี้แนะ
ถึงวิถีแห่งธรรมชาติ การด�ำเนินชีวิตจะต้อง
สอดรับมีจังหวะที่สอดคล้องกัน เป็นแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพและป้องกันไม่ ให้เกิดโรค
และหนทางสู่การมีอายุที่ยืนยาวปราศจากโรค
การตื่นสายโดยเฉพาะหลัง 09.00 น. ถึง
เที่ยงหรือบ่ายจะท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ดังนี้
1. ขาดการกินอาหารมือ้ เช้า ซึง่ เป็นอาหาร
มื้อหลัก
อาหารมือ้ เช้ามีความส�ำคัญทีส่ ดุ ด้านหนึง่
พลั ง ลมปราณของกระเพาะอาหารสู ง สุ ด
อาหารมือ้ เช้าสามารถย่อยและดูดซึมได้ดที สี่ ดุ
และจะส่งต่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในเวลา
ถัดมาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ถ้าเปรียบร่างกายเป็นเสมือนโรงงานผลิต
สินค้า การพัฒนาเติบโตของกิจการไปข้างหน้า
ของโรงงานต้องอาศัยการป้อนวัตถุดบิ และผ่าน
กระบวนการผลิตจนได้สนิ ค้าออกจ�ำหน่าย เพือ่
เกิดรายได้มาหล่อเลีย้ งคนงาน และทุกภาคส่วน
ของโรงงาน
กระเพาะอาหาร คือ เครื่องจักรในการรับ
วัตถุดิบเพื่อน�ำไปแปรสภาพเป็นทุกๆ อย่าง
ทุกแผนกของโรงงานถ้าถึงเวลาที่เครื่องจักร
เริ่มท�ำงานแล้ว ไม่มีวัตถุดิบป้อนเข้าไปก็จะ
กระทบกับแผนกงานต่างๆ กระทั่งรายได้ของ
โรงงาน และความด�ำรงอยู่ของโรงงาน นานๆ
เข้าก็คือโรงงานจะอยู่ไม่ได้

แพทย์ แ ผนจี น ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ระบบ
กระเพาะอาหารและม้าม คือแหล่งทุนที่ส�ำคัญ
ที่สุดในการสะสมทุน (สารจิง) ทุกคนมีทุน
สะสมจากพ่อแม่เรียกว่า จิงของไต แต่ทนุ เหล่านี้
บางคนอาจได้รับมามาก บางคนรับมาน้อย
ไม่เท่ากัน จิงจากการแปรเปลี่ยนจากอาหาร
โดยการท�ำงานของกระเพาะอาหารและม้าม
คือทุนภายหลังทีจ่ ะมาเติมเต็มหรือเสริมจิงเดิม
(ทุนเดิม) ที่มาจากพ่อแม่
ลองคิดดูหากช่วงเวลา 07.00-09.00 น. ไม่
กินอาหาร ในที่สุดกระบวนการสะสมทุน (สาร
จิง) ในร่างกายก็จะน้อยลง ช่วงนีเ้ ป็นโอกาสที่ดี
ทีส่ ดุ หรือเหมาะสมทีส่ ดุ ในการสะสมทุนให้กบั
ร่างกายด้วยการกินอาหาร
การกิ น อาหารในช่ ว งเวลานี้ ร่ า งกาย
นอกจากจะย่อยดูดซึมดีแล้ว ยังส่งไปหล่อเลีย้ ง
เครือ่ งจักรหรืออวัยวะต่างๆ ให้ทำ� งานได้ดดี ว้ ย
พลังงานที่ใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือสภาพคล่อง
ก็จะดี อาหารตกค้างหรือสะสมจึงมีน้อยและ
โอกาสที่ท�ำให้เกิดโรคอ้วนก็มีน้อยเช่นกัน
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ในทางตรงข้ามถ้าไปกินมือ้ ดึกเป็นมือ้ หนัก
โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืน ด้านหนึ่งร่างกายจะ
ย่อยดูดซึมอาหารไม่ดี อีกด้านหนึง่ อวัยวะต่างๆ
ต้องการพักผ่อนไม่ตอ้ งการพลังงาน จึงเกิดการ
ตกค้างของอาหาร และพลังที่เหลือใช้ก็จะ
ถูกสะสมในร่างกาย เป็นความชืน้ เสมหะ หรือ
ไขมันใต้ผิวหนัง น�ำมาซึ่งโรคอ้วน
โบราณกล่าวว่า “ม้าไม่กนิ หญ้ากลางคืน...
ไม่อ้วน”
2. ช่วงเช้าเป็นช่วงที่บรรยากาศเป็นพิษ
มากที่สุด โดยเฉพาะในห้องนอน
เนือ่ งจากห้องปิดทึบ ผ่านอากาศทีเ่ ย็นเป็น
ภาวะยิน ทุกอย่างเก็บสะสมรวมตัว สูเ่ บือ้ งล่าง
ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น มลพิษ ช่วงเช้าต้องปล่อยให้
แสงอาทิตย์สอ่ งเข้าไปท�ำลาย และเปิดหน้าต่าง
ระบายมลพิษต่างๆ ออกจากห้องนอน การนอน
หมกอยู่ในห้องนอนที่มีมลพิษ ช่วงเช้า จะท�ำให้
เกิดภาวะภูมิแพ้ ไอ แพ้อากาศ และเกิดการ
สะสมมลพิษ จากการหายใจได้มาก ยิ่งถ้าห้อง
นอนสกปรก เหม็ น อั บ อากาศถ่ า ยเทไม่ ดี
แสงแดดเข้าไม่ถึง ท�ำให้เกิดอาการไม่สบาย
บ่อยๆ
ที่ ก ล่ า วมานี้ เ ป็ น เหตุ ผ ลบางประการที่
น�ำมาเล่าสู่กันฟัง พฤติกรรมแบบนี้ของเด็ก
สมัยใหม่เป็นกันแทบทุกบ้าน จนเป็นปัญหาของ
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ส่ ว นเด็ ก ทั้ ง หลายยามที่ ไ ม่
ประสบกับปัญหาสุขภาพ พวกเขาจะยังไม่
เข้าใจและยอมรับฟังสักเท่าไร เพราะเพื่อนๆ
ก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้น
3. คนที่ท�ำงานมากจนถึงดึกดื่น ควรจะ
ท�ำอย่างไร
6
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แนะน�ำให้นอนก่อนเพื่อเก็บพลัง แล้วตื่น
นอนแต่เช้ามาท�ำงาน สมองจะปลอดโปร่งกว่า
คนบางคนกินกาแฟกระตุ้นในช่วงกลางคืน
ท�ำให้ตาสว่างท�ำงานได้ถงึ ตี 3-4 หารู้ ไม่วา่ เวลา
ดังกล่าวพลังหยางถูกน�ำมาใช้ ทั้งๆ ที่ยังเก็บ
สะสมได้ ไม่เพียงพอหรือยังไม่ ได้สะสมเลย
แน่นอนระยะยาวร่างกายต้องเสื่อมถอยอย่าง
รวดเร็ว
ปัญหาเรือ่ งนี้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญจริงๆ คนเรา
พยายามเรียนหาความรู้มากมายใส่ตัว เพื่อ
ความเป็นเลิศ แต่ต้องพึงส�ำนึกว่าแม้จะเก่ง
ยอดเยี่ยมสักปานใด แต่ถ้าสุขภาพไม่ดี หรือมี
ปั ญ หาสุ ข ภาพแล้ ว เราจะรู ้ สึ ก เสี ย ใจและ
เสียดาย เพราะเวลาทีผ่ า่ นมาในอดีต เราได้ทำ� ลาย
ตัวเราเองตลอด ถึงตอนนัน้ เงินทองทีห่ ามาได้
อาจไม่สามารถแก้ ไขปัญหาสุขภาพที่เสียหาย
ไปมากแล้วกลับคืนมาได้
ข้อมูลสื่อนิตยสารหมอชาวบ้าน
เล่มที่: 389 เดือน/ปี: กันยายน 2554
คอลัมน์: แพทย์แผนจีน
นักเขียนหมอชาวบ้าน: นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
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Furious 8

Furious 8 / The Fate of the
Furious /Fast 8
เร็ว..แรงทะลุนรก 8

วันทีเ่ ข้าฉาย : 17 เมษายน 2017
ผู้ก�ำกับ : F. Gary Gray
นักแสดง : วิน ดีเซล/ ดเวย์น จอห์นสัน/ มิเชลล์
			 ราดรีเกซ/ เจสัน สเตธัม/ สกอตต์ อีสต์วดุ
เรื่องย่อหนัง
หนัง Fast 8 ดอมและเล็ตตี้อยู่ในช่วงฮันนีมูน ส่วน
ไบรอันและมีอาก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวของ
ตัวเอง ส่วนคนอื่นๆ ก็พ้นจากข้อกล่าวหา กลับมาใช้ชีวิต
อย่างปกติ แต่เมื่อมีสตรีลึกลับ (เจ้าของรางวัลออสการ์
ชาร์ลิซ เธอรอน) เข้ามาล่อลวงดอมสู่โลกอาชญากรรรม
โดยที่เขาไม่มีทางเลือกและกลายเป็นคนทรยศครอบครัว
พวกเขาต้องเผชิญกับการทดสอบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน
จากคิวบามาถึงนิวยอร์ก และสู่พื้นราบน�้ ำแข็งบนทะเล
บาเรนทส์ พวกเขาต้องซิ่งสลับไปมาข้ามโลก เพื่อหยุดยั้ง
ผู้นยิ มลัทธิอนาธิปไตยทีก่ ่อให้เกิดความวุ่นวายในโลก และ
น�ำดอมผู้ท�ำให้พวกเขารวมเป็นครอบครัวกลับมา
แย็บบ่อยๆ สอยด้วยฮุคขวา
ส�ำนักพิมพ์ : Nation Books
ชื่อผู้แต่ง : เวย์เนอร์ชัค , แกรี
ชื่อผู้แปล : ณงลักษณ์ จารุวฒ
ั น์
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เรื่ อ งราว
การใช้โซเชียลมีเดียรูปแบบต่างๆ
ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด ผู้เขียนได้เปรียบการใช้โซเชียลมีเดียเป็นการ
แย็บ ขณะทีก่ ารออกหมัดฮุคเปรียบได้กบั การขายสินค้า
นัน่ เอง เดีย๋ วนีก้ อ่ นจะขายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าโดยใช้โซเชียลมีเดีย ถือว่าแทบจะขาดไม่ได้
พันธกิจของนักเขียนคือช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้หมัดฮุคขวาของนักการตลาด โดยเปลีย่ นสไตล์การ
ชกให้ลูกค้าสบายใจและแข่งขันกับคู่ต่อสู้ ได้

8
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Smurfs 3 : The Lost Village
สเมิร์ฟ หมู่บ้านที่สาบสูญ
ผู้ก�ำกับ :	Kelly Asbury
นักแสดง : Joe Manganiello,
				Rainn Wilson,
				 Mandy Patinkin
วันเข้าฉาย : 6 เมษายน 2017
เรื่องย่อ
การกลั บมาของเหล่ าภู ต ตั ว สี ฟ ้ าที่ จะมาป่ ว น
ซึ่งคราวนี้เหล่าสเมิร์ฟจะต้องออกเดินทางเพื่อเข้าไป
ในหมูบ่ า้ นทีส่ าบสูญ ก่อนทีพ่ อ่ มดชัว่ ร้ายจะค้นหาเจอ
ท่ามกลางการผจญภัยสุดสนุกสนาน พร้อมตัวละคร
ที่ คุ ณ คิ ด ถึ ง จากภาค 1 จะกลั บ มาแบบครบเซ็ ต
ทั้ง ปาป้า สเมิร์ฟ, สเมิร์ฟเฟ็ตต์, แฮฟฟี่, คลัมซี่
และเบรนนี่

“อย่าให้ความอาย (หรือความเกรงใจ)

ทำ�ลายชีวิตคุณ”
ส�ำนักพิมพ์ : บี มีเดีย
ผู้แต่ง		 : โจวเหวยลี่
ชื่อผู้แปล : จิราพร เนตรสมบัติผล
คนเราต้องเรียนรู้และกล้าที่จะ
ปฏิเสธ จงอย่าอ่อนแอและน้อยเนื้อ
ต�ำ่ ใจ อยากเปลีย่ นแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่ ต้องฝึกเป็น
คนใจแข็ ง สั ก นิ ด ท� ำ อะไรให้ ว ่ อ งไวสั ก หน่ อ ย เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคน “เข้มแข็ง” เพื่อก�ำจัด
“ความเกรงใจ” ที่ดูเหมือนเป็นเรือ่ งเล็กๆ แต่มนั สามารถ
ท�ำลายชีวติ ของคุณได้ เพราะความวุ่นวายส่วนใหญ่ของ
ชีวิตมาจากการที่คุณพูดว่า “YES” เร็วเกินไป และพูดว่า
“NO” ช้าเกินไป ค�ำว่า “เกรงใจ” ท�ำลายชีวติ ทีละนิด หาก
ปล่อยไว้นาน จะท�ำให้ประสบความล้มเหลว
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มุมมอง
การลงทุนปี

2560

พัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ผลตอบแทนสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2559

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Asset Classes
Commodities
SET Index
Global High Yield Bond
Emerging Market
Property Fund
Developed Market
Global Inv Bond
Global Gov Bond
Local Corp Bond
REITs
Local Gov Bond
Money Market

Total Return
27.77%
23.85%
15.31%
11.19%
10.26%
7.51%
6.37%
3.69%
2.50%
1.47%
1.39%
1.21%

Asset Classes
Commodities
SET Index
Global High Yield Bond
Emerging Market
Property Fund
Developed Market
Global Inv Bond
Global Gov Bond
Local Corp Bond
REITs
Local Gov Bond
Money Market

ในปี 2559 ที่ผ่านมา การลงทุนในแต่ละ
ประเภทของสินทรัพย์มคี วามผันผวนอีกปีหนึง่
โดยทิ ศ ทางการลงทุ น เปลี่ ย นจาก Theme
Yield Play ในช่วงต้นปีที่ตลาดยังคงกังวลกับ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลก มาเป็น Theme Reflation Play ภายหลังจากที่ผลการท�ำประชา
10
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Q1/16
3.78%
10.37%
3.32%
5.71%
8.26%
-0.35%
4.73%
3.91%
2.19%
5.01%
1.51%
0.33%

Q2/16
15.65%
3.81%
4.77%
-0.84%
2.38%
1.01%
3.92%
2.90%
-0.04%
3.03%
-0.23%
0.32%

Q3/16
-2.56%
3.70%
5.09%
10.68%
2.76%
4.87%
1.51%
-0.07%
0.50%
-1.11%
0.30%
0.26%

Q4/16
9.26%
4.24%
1.37%
-4.16%
-3.19%
1.86%
-3.73%
-2.95%
-0.16%
-5.16%
-0.18%
0.29%

พิจารณ์วา่ สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพ
ยุโรปในเดือนมิถุนายน และราคาน�้ำมันเริ่ม
ปรั บ สู ง ขึ้ น หลั ง จากผ่ า นจุ ด ต�่ ำ สุ ด ในช่ ว ง
ไตรมาสที่หนึ่งมาได้ และทิศทางการลงทุนได้
ปรับเปลี่ยนอีกครั้งเป็น Theme Cyclical หลัง
จากที่ Trump ได้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น
ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ คนที่ 20 ในเดื อ น

M-Wealth

พฤศจิกายน และตลาดกลับมากังวลกับการ
ปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย ของ Fed จากแนวโน้ ม
เศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้น หาก Trump ด�ำเนิน
แผนการกระตุน้ เศรษฐกิจตามทีห่ าเสียงไว้ รวม
ถึงแนวโน้มเงินเฟ้อทีป่ รับสูงขึน้ ตามราคาน�ำ้ มัน
หลังจากทีก่ ลุม่ OPEC และ Non-OPEC ตกลง
กันเรือ่ งลดก�ำลังการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในช่วงปลายปี
ปี 2559 สินทรัพย์ที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้น 3
อันดับแรกเป็นสินทรัพย์ทมี่ ผี ลตอบแทนติดลบ
ในปี 2558 ที่ผ่านมา สินทรัพย์ที่มีราคาปรับ
เพิ่มขึ้นมากที่สุดได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์หรือ
Commodities เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27 ตามมา
ด้วยตลาดหุ้นไทย (รวมปันผล) ที่ปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23 และ Global High Yield Bond ที่
ปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 หลังจากนักลงทุนคลาย
ความกังวลเรือ่ งการทีม่ บี ริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ส�ำรวจและผลิตน�ำ้ มันเป็นจ�ำนวนมากถูกปรับลด
อันดับเครดิตและกังวลในความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ในปี 2558 และราคาน�้ำมันได้ผ่าน
จุดต�่ำสุดในไตรมาสที่หนึ่งปี 2559
ส่วนหุ้นกลุ่มประเทศ Developed และ
Emerging Markets ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับ
น้อยกว่าคือร้อยละ 7 และ 11 ตามล�ำดับ
Global Investment Grade Bond และ
Global Government Bond ให้ผลตอบแทน
ร้อยละ 6 และ 3 ตามล�ำดับ เนือ่ งจากนักลงทุน
ได้กลับมากังวลกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก

ว่า Fed จะมีการปรับดอกเบีย้ ขึน้ มากกว่าทีเ่ คย
คาดการณ์ไว้เดิม
ในส่วนของกองทุน Property Fund มี
ผลตอบแทนทีด่ เี ฉพาะในไตรมาสทีห่ นึง่ ในช่วงที่
ตลาดเล่น Theme Yield Play คือในช่วงที่
อัตราดอกเบีย้ อยูใ่ นระดับต�ำ่ และนักลงทุนยัง
คงกังวลกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกใน
ไตรมาสที่หนึ่ง ต่อมาในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ตลาดเปลีย่ นกลยุทธมาลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ ง
ที่มีลักษณะเป็น Cyclical มากขึ้น สินทรัพย์ที่
ให้ผลตอบแทนแน่นอน รวมถึงตราสารหนีแ้ ละ
REITs ได้รบั ความนิยมลดลง จึงท�ำให้การปรับ
เพิ่มขึ้นของราคาน้อยลงและมีผลตอบแทนต�่ำ
กว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น
แนวโน้ ม การลงทุ น ในปี 2560 คาดว่ า
เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเติบโตในอัตราทีส่ งู ขึน้
กว่าปี 2559 เล็กน้อย แต่ยงั คงต�ำ่ กว่าอัตราการ
เติบโตเฉลีย่ ระยะยาว ทิศทางอัตราดอกเบีย้ โลก
เริม่ เป็นขาขึน้ ชัดเจนมากขึน้ น�ำโดยสหรัฐอเมริกา
ในปี 2560 นโยบายการเงินจะมีบทบาทลดลง
ส�ำหรับประเทศส่วนใหญ่ในโลก แต่จะมีการใช้
นโยบายการคลังเพิม่ มากขึน้ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
แทน อย่างไรก็ตามยังมีความเสีย่ งจากประเด็น
ที่มีความไม่แน่นอนหลายประเด็นที่อาจท�ำให้
ความผั น ผวนของการลงทุ น จะยั ง คงสู ง
เช่นเดียวกับปี 2559 ดังนี้
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..ผู้นำในการพัฒนา

นวัตกรรมทางการเงิน

KGI ได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูน้ ำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

ด้วยทีมบุคลากรทีม่ คี วามรูใ้ นหลากหลายธุรกิจ และด้วยเครือข่ายทีค่ รอบ
คลุมทัว่ ไทยและภูมภิ าค เราจึงเป็นทางเลือกแรกสำหรับการลงทุนของคุณ
นายหน้ า
ซื ้ อ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์

วาณิ ช ธนกิ จ
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1) การที่ Trump จะน�ำนโยบายทีไ่ ด้หาเสียงไว้
มาปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงไร
และการด�ำเนินนโยบายบางอย่างอาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น
โดยเฉพาะนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ทีม่ เี ป้าหมายหลักทีป่ ระเทศเม็กซิโกและจีน
และการปรั บ โครงสร้ า งภาษี โ ดยเฉพาะ
Border Adjustment Tax ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ซึง่ จะ
ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อการส่งออก
สินค้าของไทยที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว
2) การเมืองของประเทศสมาชิกยูโรโซน ซึง่ จะ
ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ และการลงทุน
ในกลุ่มยูโรโซน ทั้งนี้ ในปี 2560 จะมีการ
เลื อ กตั้ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การเลื อ กตั้ ง
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสครั้งที่ 1 ในวันที่ 23
เมษายน 2560 และครัง้ ที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม
2560 นอกจากนี้ อาจมีการเลือกตั้งทั่วไป
ของประเทศอิตาลีในช่วงครึง่ หลังของปี 2560
ถ้ารัฐบาลยุบสภา ประเด็นการเลือกตัง้ ของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มยูโรโซนที่เป็นความ
เสี่ ย ง เนื่ อ งจากกระแสความนิ ย มของ
พรรคการเมืองที่โน้มเอียงไปทางขวาจัด
และมีนโยบายต่อต้านยุโรปมีมากขึ้น ซึ่ง
หากกลุม่ ดังกล่าวได้รบั ชัยชนะจะท�ำให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการที่ประเทศเหล่านี้จะแยก
ตัวออกจากสหภาพยุโรป
3) การเจรจาระหว่ า งประเทศอั ง กฤษและ
สหภาพยุโรป หลังจากที่ประเทศอังกฤษ
เริ่มต้นกระบวนการออกจากสหภาพยุโรป
อย่างเป็นทางการตามมาตราที่ 50 ซึ่งการ
เจรจาอาจจะใช้เวลายาวนานจากท่าทีที่

แข็งกร้าวของทัง้ 2 ฝ่าย โดยเฉพาะประเด็น
ผู้อพยพ
4) การทีธ่ นาคารกลางสหรัฐขึน้ ดอกเบีย้ มากกว่า
3 ครัง้ ในกรณีทเี่ ศรษฐกิจสหรัฐเติบโตสูงกว่า
ที่คาด
5) การทีเ่ ศรษฐกิจจีนชะลอตัวในอัตราทีร่ วดเร็ว
จากสภาพคล่องที่ตึงตัว หนี้เสียเพิ่มขึ้น
และค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว
ส�ำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2560 MFC คาดว่า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัว 3.3%
(yoy) หรือในกรอบ 3.0-3.6% (yoy) สูงขึน้ กว่า
ปี 2559 เล็กน้อย โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
หลั ก มาจากการใช้ จ ่ า ยและการลงทุ น ของ
รัฐบาล รวมทัง้ การฟืน้ ตัวของการส่งออกสินค้า
ภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคในประเทศ
โดยปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไปจะเป็นความเสี่ยงจาก
ต่างประเทศเป็นส�ำคัญ 5 ข้อข้างต้นและปัจจัย
ภายในประเทศ ซึ่งได้แก่ การปราบปรามทัวร์
ศูนย์เหรียญที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง
เป็นระยะเวลาหนึ่ง
อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและ
คาดว่าจะมีอัตราขยายตัว 2.0% (yoy) หรือ
ในกรอบระหว่าง 1.5-2.5% (yoy) ในปี 2560
ตามทิศทางราคาน�ำ้ มันและฐานการค�ำนวณต�ำ่
ในปีก่อน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นแต่ยัง
ไม่กดดันต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการ
เงิน และยังคงอยูต่ ำ�่ กว่าเป้าหมายของธนาคาร
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แห่งประเทศไทย จึงน�ำไปสู่การคาดการณ์ว่า
คณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงดอกเบี้ย
นโยบายในระดับต�่ำที่ 1.50% ต่อปี ตลอดทั้งปี
2560 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังต้องการแรงส่ง
และเป็นระดับทีเ่ อือ้ ต่อการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
ภายใต้ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจต่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น
ดังนั้นการลงทุนในปี 2560 จึงควรมีความ
ระมัดระวังไม่กระจุกตัวอยูใ่ นสินทรัพย์ประเภท
ใดประเภทหนึ่งมากเกินไป เนื่องจากแต่ละ
Asset Class ยังมีผลตอบแทนโดยรวมต�่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ความผันผวนจะสูงขึ้น ใน
ภาวะที่อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต�่ำและยัง
ปรับขึ้นไม่เร็ว เรายังคงแนะน�ำให้จัด Asset
Allocation ส่วนใหญ่ในสินทรัพย์เสี่ยง โดย
Selective เน้นการลงทุนในหุ้นสหรัฐ และ
หุ้นไทย โดยเลือกกองทุนที่ Active สามารถ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ และหลี ก เลี่ ย งการลงทุ น ใน
ตราสารหนี้ระยะยาว selective การลงทุน
ในกองทุน Property Funds, REITs และ
Infrastructure Fund ที่มีคุณภาพสินทรัพย์ที่
ดีและมีรายได้สม�่ำเสมอ
กลยุทธ์การลงทุนราย Asset Class
• ให้นำ�้ หนักมากกว่าดัชนีอา้ งอิง (Overweight)
ใน Thai Equity, Short Term Bond และ
Money Market
• ให้นำ�้ หนักเท่ากับดัชนีอา้ งอิง (Neutral) ใน
Global Equity, REITs และ Property Fund
• ให้น�้ำหนักน้อยกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย
(Slightly Underweight) ใน Commodity
14
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• ให้นำ�้ หนักน้อยกว่าดัชนีอา้ งอิง (Underweight)
ใน Global Bond และ Thai Bond
Global Equity
• ตลาดตราสารทุนต่างประเทศมีแนวโน้มที่
จะมี ค วามผั น ผวนสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก Fed
ได้เริ่ม Tightening Cycle แล้ว ส่งผลให้
อั ต ราดอกเบี้ ย ทั่ ว โลกมี ก ารขยั บ ตั ว ขึ้ น
แนวคิดแบบ Protectionism และ AntiGlobalization ส่งผลให้ประเทศต่างๆ
มี ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นการค้ า ลดลง
อย่างไรก็ตามการกระตุน้ เศรษฐกิจทางการ
คลังจะเป็นปัจจัยบวกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ถัดไป ดังนัน้ กลยุทธ์การลงทุนควรเน้นการ
ลงทุ น ในประเทศและอุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้
ประโยชน์จากนโยบายทางการคลัง และ
อุตสาหกรรมทีม่ ี Theme การเติบโตเฉพาะ
ตัว นักลงทุนควรลงทุนอย่างระมัดระวังใน
ช่วงของ Tightening Cycle รวมถึงควรเพิม่
ความหยื ด หยุ ่ น ของการลงทุ น ด้ ว ยการ
ลงทุนในสินทรัพย์ทหี่ ลากหลายเพือ่ ป้องกัน
Tailed Risk ที่อาจเกิดขึ้น
• แนะน�ำ Overweight US / Neutral Europe
และ Japan / Slightly Underweight
China
Global Bond
• คาดว่ า Yield ของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลจะ
ปรับตัวสูงขึน้ สะท้อนทิศทางอัตราดอกเบีย้
ขาขึ้ น ตามนโยบายการเงิ น ของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อทีค่ าดว่าจะ
สูงขึ้น ส�ำหรับตราสารหนี้กลุ่มยูโรได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารกลางยูโรที่
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ด� ำ เนิ น นโยบายการเงิ น ผ่ อ นคลายและ
มาตรการกระตุ้นเชิงปริมาณต่อเนื่องไป
จนถึงสิน้ ปี ขณะทีผ่ ลตอบแทนหุน้ กูเ้ อกชน
คุณภาพดี (IG-Investment Grade Bond)
อาจถูกกดดันจากการปรับขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรและ credit spread
ทีอ่ าจจะแคบลงได้ไม่มากพอ แนะน�ำลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาล และ IG ต�่ำกว่าดัชนี
อ้างอิง และหุน้ กูผ้ ลตอบแทนสูง (HY-High
Yield Bond) ต�่ำกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย
เนื่องจาก credit spread อาจจะเพียงพอ
ชดเชยการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
Commodity
• คาดว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมจะ
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยหรื อ เคลื่ อ นไหว
Side way up จากปี 2559 โดยเฉพาะราคา
น�้ำมัน จากปริมาณอุปสงค์และอุปทานที่
เข้าใกล้จุดสมดุลเร็วขึ้น จับตาการปฏิบัติ
ตามข้อตกลงการลดก�ำลังการผลิตของ
กลุ่มโอเปค หากมีการปฏิบัติตามข้อตกลง
การลดก� ำ ลั ง การผลิ ต ได้ จ ะท� ำ ให้ ร าคา
น�ำ้ มันสามารถปรับตัวสูงขึน้ กว่า 50 เหรียญ
สหรั ฐ ฯต่ อ บาร์ เ รล อย่ า งไรก็ ต ามหาก
แนวโน้มปริมาณแท่นขุดเจาะน�้ำมันดิบใน
สหรัฐฯ และปริมาณน�ำ้ มันดิบคงคลังเพิม่ สูง

ขึน้ อาจเป็นแรงกดดันให้ราคาน�ำ้ มันปรับตัว
ลดลงได้ การเคลือ่ นไหวของราคาน�ำ้ มันจึง
มี แ นวโน้ ม อยู ่ ใ นกรอบ 50-60 เหรี ย ญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนราคาทองค�ำมีแนว
โน้มผันผวนตามทิศทางการปรับขึน้ ดอกเบีย้
ของ Fed และแนวโน้มเงินเฟ้อ
REITs
• ราคาของ REITs ปรับตัวรับแนวโน้มการขึน้
ดอกเบีย้ ของ Fed ไปพอสมควรแล้ว อย่างไร
ก็ตามมีปัจจัยที่เฝ้าระมัดระวังจากทิศทาง
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ที่มากกว่าที่คาด โอกาสเกิดภาวะฟองสบู่
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน และการ
ด�ำเนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณของ
ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญีป่ นุ่
ที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนในการกระตุ้น
เศรษฐกิจตามเป้าหมาย
Thai Equity
• ภาพรวมของตลาดหุน้ ไทยยังมีทศิ ทางขาขึน้
ในปีนี้ ถึงแม้ผลตอบแทนอาจไม่สูงมากนัก
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยตลาดยังได้
ปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ช่วยใน
เรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ให้มีการขยายตัว
• นอกจากนี้ เศรษฐกิจภายในประเทศ ยังได้
รับผลดีจากการลงทุน และการใช้จา่ ยภาครัฐ
รวมทั้งการที่ราคาสินค้าเกษตรบางชนิด
ราคาได้ปรับตัวดีขนึ้ โดย MFC ประเมินการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ไว้ที่ 3.3
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ก�ำไร
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ขยายตัวในปีนไี้ ว้ที่ 10% และมีเป้าหมายดัชนี
สิ้นปี 2560 (SET Index) อยู่ที่ 1597 จุด
• ส�ำหรับกลยุทธ์การลงทุน จะเน้น 3 Themes
หลัก คือ Reflation - Led Restocking,
Rising Bond Yield, Public Spending ซึง่
น�ำไปสู่การให้น�้ำหนักการลงทุนกับกลุ่มที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวคือ พลังงาน ธนาคาร
พาณิชย์ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน
Thai Bond
• คาดเส้นอัตราผลตอบแทนระยะสัน้ จะปรับตัว
เพิม่ ขึน้ ในระดับทีน่ อ้ ยกว่าอัตราผลตอบแทน
ระยะกลางถึงยาว คาดปัจจัยภายนอกยังเป็น
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวตลาด
ตราสารหนีไ้ ทยในปี 2560 นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายพิเศษของธนาคารกลาง
หลายแห่งก�ำลังจะจบลง นโยบายการเงิน
ที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐฯ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออันเป็นผลมาจาก
การด�ำเนินนโยบายการคลังแบบผ่อนคลาย
อย่างสุดโต่งในภาวะทีเ่ ศรษฐกิจเข้าใกล้ระดับ
การจ้างงานเต็มที่ (Full Employment)
ความกดดันด้านเงินเฟ้อภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากฐานต�่ำในปี 2559

และราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จากปัญหา
อุปทานส่วนเกินที่ถูกขจัดไป และเงินบาท
ที่มีแนวโน้มอ่อนค่า
• จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ตลาดเริ่มปรับ
มุมมองการขึ้นดอกเบี้ย นโยบายไทยใน
ครึ่งหลังของปี 2560 อัตราผลตอบแทน
ตราสารหนี้ไทยจึงมีความเสี่ยงที่ปรับตัว
สูงขึ้นในทุกช่วงอายุเฉลี่ยทั้งปี 2560
Property Fund
• Yield Gap ของตราสารหนี้ระยะยาวและ
Yield ของการถือครอง Property Fund มี
แนวโน้มปรับตัวแคบลง ท�ำให้การลงทุนใน
กองทุน Property Fund มีความน่าสนใจ
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 อย่างไร
ก็ตาม เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ทีม่ แี นวโน้ม
ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ท� ำ ให้ ค วามสามารถของ
สินทรัพย์ที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนมีแนว
โน้มทีด่ ขี นึ้ ซึง่ จะช่วยเสริมความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ ยังคง
แนะน�ำให้ลงทุนในกองทุน Property Funds,
REITs และ Infrastructure Funds แต่
Selective เลือกลงทุนในกองทุนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของสินทรัพย์ที่ดีและมีรายได้สม�่ำเสมอ

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน
16
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“

ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับ
เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔

“

ท่

องเที่ยววิถีไทยไปกับเมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ เมืองที่จะพาเราย้อนยุค
ข้ามภพไปในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ พากันเดินชมบ้านเรือนโบราณแบบ
สวยๆ พร้อมกับแต่งตัวชุดไทยให้เข้ากับยุคสมัยนั้น เพิ่มความรู้สึกให้
เหมือนได้ย้อนยุคกลับไปในช่วงสมัยนั้นจริงๆ อีกด้วย

เปิดทุกวัน เวลา ๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔
ที่อยู่ : ๑๖๘ หมู่ ๕ ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๕๐
โทร : ๐๓๔ ๕๔๐๘๘๔-๘๖
Email : info@mallika๑๒๔.com
18
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เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ “เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชน”

เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำ�เจ้าพระยา ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ. ๑๒๔
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส
เมื่อทาสได้รับความเป็นไท พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อาศัยและทำ�มาหากินด้วยตนเอง
ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติหรือการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาต้อง
ดำ�รงชีวิตให้อยู่รอด พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกับคนสยามทุกหมู่เหล่า การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตเหล่านี้นับเป็นรากเหง้าสำ�คัญของคนไทยในยุคปัจจุบัน
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรีนี้ มีจุดต่างๆ ที่น่าสนใจเชิญชวนให้
ไปเยี่ยมชมและซึมซับกลิ่นอายความเป็นไทยในยุคสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี ทั้งสถานที่
กิจกรรม อาหาร การแสดง เริม่ จากทางเข้าข้างหน้าจะพบกับประตูบานใหญ่มกี ำ�แพง
ตั้งสูงตระหง่าน และมีรถลากไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว
สะพานหัน
ชือ่ นีเ้ รียกตามจากลักษณะของตัวสะพานทีส่ มัยก่อนนัน้ จะเป็นไม้แผ่นเดียวพาด
ข้ามคลอง ปลายข้างหนึ่งตรึงแน่นกับที่ ส่วนอีกข้างจะไม่ตอกติด จับหันไปมาได้เพื่อ
ให้เรือแล่นผ่าน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างใหม่เป็นสะพาน
โครงเหล็กพืน้ ไม้ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เปลีย่ นทำ�เป็นแบบสะพานริอลั โตทีน่ ครเวนิซ
และที่ปองเตเวกคิโอ เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี คือ เป็นสะพานไม้โค้งกว้าง
สองฟากสะพานมีห้องแถวเล็กๆ ให้ขายของ ส่วนตรงกลางเป็นทางเดิน
เข้าชม
อัตราการ ็ก ๑๒๐ บาท
ารแสดง:
๐ บาท / เด
ผู้ใหญ่ ๒๕ หารเยน็ พรอ้ มชมก
า
าท
คา่ เขา้ + อ บาท / เด็ก ๓๕๐ บ
๐
ผู้ใหญ่ ๗๐ ่า ๑๐๐ ซม. เข้าฟรี
าเด็ก
กว
เด็กสูง ต�่ำ ๐ - ๑๓๐ ซม.- ราค
๑๐
สูงระหว่าง

รถลาก หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารถเจ๊ก รถที่ใช้
คนลาก โดยส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๕ ค่าบริการ ๕0 บาทต่อเที่ยว สามารถ
ซื้อตั๋วได้ที่ห้องจ�ำหน่ายตั๋วหน้าเมือง

หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้
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ย่านการค้า
ในสมัย ร.ศ. ๑๒๔ มีย่านการค้าที่ขึ้นชื่อและมีสินค้ามากและทันสมัย
สำ�หรับยุคสมัยนั้น ได้แก่ ย่านถนนแพร่งนราเป็นที่ตั้งโรงละครปรีดาลัย แสดง
ละครร้อง นับเป็นโรงมหรสพแห่งแรกของไทย ถนนแพร่งภูธรอยู่บริเวณ
ริมถนนหัวมุมสี่กั๊กเสาชิงช้า ริมถนนบ้านตะนาว ถนนแพร่งสรรพศาสตร์
ย่านบางรักเป็นย่านการค้าที่สำ�คัญ มีร้านค้าที่ทันสมัยอยู่มาก ย่านเยาวราช
อันเป็นย่านที่มีชาวจีนโพ้นทะเลอาศัยอยู่มาก มีวัฒนธรรมการกินอยู่ที่น่าสนใจ
มีอาหารจีนอร่อย รวมถึงของกินที่แปลกใหม่สำ�หรับสมัยนั้น อาทิ ข้าวเสียโป
หอชมเมือง
จำ�ลองมาจากหอคอยคุก
ซึ่ ง เป็ น หอคอยที่ ใ ช้ สำ�หรั บ
ตรวจตราป้องกันมิให้นกั โทษหนี
ซึ่ ง เมื อ งมั ล ลิ ก า ใช้ สำ�หรั บ
ชมเมือง ว่ามีทศั นียภาพงดงาม
เพียงใด
เรือนคหบดี

เรือนแพ

เรือนเดี่ยว
เป็นเรือนชาวบ้าน ซึง่ ผูท้ อี่ าศัยอยูเ่ รือนนี้
คือคนชนชัน้ กรรมาชีพ อาชีพทัว่ ไป คือ การทำ�ไร่
ทำ�นา ทำ�สวน ปลูกผัก สีข้าว ทอผ้า จักสาน
เรือนคหบดี
เป็นเรือนคนมีฐานะ บนเรือนคหบดีนั้น
แสดงวิถีความเป็นอยู่ของชนชั้นปกครองซึ่งจะ
มีกจิ กรรมบนเรือน เช่น งานใบตอง งานดอกไม้
งานเครือ่ งแขวน งานแกะสลักผลไม้ และเรือนครัว
สำ�หรับทำ�อาหารเลี้ยงบ่าวไพร่ที่มีเป็นจำ�นวน
มาก และการประกอบอาหารหวาน คาว สำ�หรับ
รับรองแขกเหรื่อ
เงินรู
เป็นเงินตราทีใ่ ช้สมัยโบราณทัง้ อยุธยาและสุโขทัย และได้
น�ำมาใช้เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการ
ในเมืองมัลลิกาอัตราการแลกเงินรู : 1 สตางค์ = 5 บาท
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หอชมเมือง
โรงครัว
ประกอบด้วย โรงสี ยุ้งข้าว โรงเตรียม
แสดงกรรมวิธกี ารฝัดข้าว สีขา้ ว ตำ�ข้าว พร้อม
ทั้ง การหุงข้าวเตากระทะใบบัว
เรือนแพ
ในยุคสมัยนัน้ การสัญจรไปมาส่วนใหญ่
ใช้แม่นำ�้ ดังนั้นร้านค้าขายจะตั้งอยู่ริมน้ำ�เป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งในเมืองมัลลิกาก็เช่นเดียวกัน
จะมีเรือนแพสำ�หรับค้าขาย เป็นร้านกาแฟตงฮู
ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ทันสมัยในยุคนั้น มีร้านข้าว
แกงทรงโปรดในเรือนแพนีด้ ว้ ย เมืองมัลลิกาได้
นำ�เอาอาหารทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ทรงโปรดมาเพื่อให้พสกนิกรและนักท่องเที่ยว
ได้เห็นความเรียบง่ายของอาหารที่มหาราช
ของชนชาวไทยเสวย ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นอาหาร
ที่ง่ายแต่มีความอร่อยอย่างไทยแท้
เรือนหมู่
เป็ น เรื อ นสำ�หรั บ รั บ รองแขกบ้ า น
แขกเมืองของคหบดี ไทยซึ่งอาจเป็นขุนนาง

ผู้ทรงศักดิ์ หรือคหบดีผู้มั่งคั่ง ซึ่งในสมัยนั้น
นิยมมีคณะนาฏศิลป์เป็นของตนเอง ดังนั้น
เมืองมัลลิกาจึงสร้างเรือนหมู่ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น
เรือนหมูท่ ่ใี หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย โดยเรือนหมู่
ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของนาฏศิลป์
ไทย เมื่ อ มี แ ขกบ้ า นแขกเมื อ งมาเยี่ ย มเพื่ อ
รับประทานอาหารเย็นนั้น บนเรือนจะมีการ
แสดงนาฏศิลป์ไทย และเสิรฟ์ อาหารไทยโบราณ
ที่คงความเป็นไทยในแบบฉบับของไทย อาทิ
แกงบวน ซึ่ ง เป็ น ต้ ม เครื่ อ งในที่ ไร้ ก ลิ่ น คาว
และจะได้สัมผัสความวิจิตรบรรจงของสำ�รับ
กั บ ข้ า วไทย ว่ า คนไทยไม่ ไ ด้ กิ น ด้ ว ยปาก
อย่างเดียว แต่กนิ ด้วยตาด้วย ซึง่ ไม่วา่ ชนชาติใด
ในโลกก็ต้องยอมรับศิลปะของไทย
ลานมะลิ
รวบรวมมะลิพันธุ์ต่างๆ มากกว่าร้อย
ชนิด สำ�หรับชมและสูดดมกลิน่ หอมๆ จากดอก
มะลิหรือมัลลิกา
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การแสดง
มีทั้งหมด ๘ ชุด ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง เริ่มแสดงเวลา ๑๙.๐๐ น.
โขน (ตอนยกรบ) โขนชุดทศกัณฐ์รบพระราม (ยกรบ) เป็นการทำ�สงครามระหว่างพระราม
พระลักษณ์ และพลวานรกับทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลังกา
รำ�ซัดชาตรี เป็นการแสดงในแบบศิลปะทางใต้ของไทยปรับปรุงมาจากรำ�ซัดไหว้ครูของละคร
ชาตรีที่ถือว่าเป็นต้นกำ�เนิดของละครรำ�ประเภทต่างๆ
ฟ้อนแพน ท่ารำ�ประดิษฐ์ขึ้นโดยนำ�ลีลาท่าฟ้อนภาคเหนือมาผสมผสานกับท่ารำ�ไทย และ
ดัดแปลงให้เข้ากับท่วงทำ�นองเพลง
รำ�กินรีร่อน ได้รับความนิยมยกย่องอย่างมากในด้านความวิจิตรสวยงามของกระบวนท่ารำ�
และเครื่องแต่งกาย
การแสดงเชิดหุน่ คน เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการเชิดหุน่ และหนังใหญ่ตา่ งๆ กับ
ลีลาท่าทางของผู้แสดง
ลาวกระทบไม้ รำ�กระทบไม้เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวจังหวัดสุรินทร์เดิมเรียกว่าเต้น
สาก คือนำ�สากตำ�ข้าวมากระทบกันเป็นเครือ่ งประกอบจังหวะพร้อมกับมีการละเล่นให้เข้ากับจังหวะ
กระบีก่ ระบอง กีฬาทีบ่ รรพบุรษุ ไทยนำ�เอาศิลปะการต่อสูป้ อ้ งกันตัวด้วยอาวุธที่ใช้สรู้ บกันใน
สมัยโบราณมาฝึกซ้อมและเล่นในยามสงบ
เพลงรำ�ภิรมย์พัชนี นำ�การแต่งกายและกิริยาท่าทางของหญิงสาวในสมัย ร.ศ.๑๒๔ มา
ประดิษฐ์เป็นท่ารำ�ให้มีความสวยงามและเลือกบทเพลงที่เข้ากับบรรยากาศ ร.ศ.๑๒๔ ถ่ายทอด
ออกมาเป็นเพลงให้มีความเพลิดเพลินจึงตั้งชื่อชุดการแสดงนี้ว่า ภิรมย์พัชนี
แต่งกายชุดไทย
ผู้หญิงมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่
ราคา 200 บาท : ผ้าสไบ โจงกระเบน เครื่องประดับ เข็มขัด และร่ม
ราคา 300 บาท : เสื้อแขนหมูแฮม พร้อมแพรสะพาย โจงกระเบน เครื่องประดับ เข็มขัด และร่ม
ผู้ชายราคา 100 บาท : เสื้อกุยเฮง โจงกระเบน และผ้าคาดเอว
ราคา 300 บาท : เสื้อราชปะแตน โจงกระเบน
เด็กราคา 50 บาท : เสื้อคอกระเช้าส�ำหรับผู้หญิง เสื้อกุยเฮงส�ำหรับผู้ชาย และโจงกระเบน
22
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การได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาสานต่อ
ธุรกิจครอบครัวทีค
่ ุณพ่อเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
และเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลายด้านในไทย
ในยุคที่มีการแข่งขันสูง

คุณชาติชาย พานิชชีวะ

อีกหนึ่งนักธุรกิจฝีมือเยี่ยม
ได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์
เพื่อน�ำพาความก้าวหน้ามาสู่องค์กร
และขยายธุรกิจใหม่เพิ่มเติมด้วยตนเอง
จนประสบความส�ำเร็จด้วยดีแล้ว
ยังได้เตรียมความพร้อมโอกาสการก้าวสู่เส้นทางธุรกิจ
อย่างแข็งแกร่งให้กับทายาทเจเนอเรชั่นใหม่อีกด้วย

คุณชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ บริษัท ชีวาทัย จ�ำกัด (มหาชน)
• แนะน�ำประวัติส่วนตัวให้ผู้อ่านด้วยค่ะ
ผมมีพี่น้อง 5 คน ชาย 3 คน หญิง 2 คน ผม
เป็นคนที่ 4 และเป็นลูกชายคนเล็ก ที่บ้านเปิด
โอกาสให้เรียนอะไรก็ได้ ขอให้เรียนให้สูงที่สุดเท่า
ทีจ่ ะท�ำได้ คุณแม่จะชอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พี่ๆ ผมเลือกเรียนกันไปหลายคณะแล้ว ผมจึง
เลือกสอบเอนทรานซ์เข้าที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง เพราะดู จ ากที วี ท นายความมี
การว่าความและตัวผมเองก็ชอบพูดด้วย ซึ่งผม
สอบเข้าได้ครับ
เมือ่ เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยจึงพบว่าแตกต่าง
จากตอนเรียนมัธยม ซึ่งผมเรียน มศ.1-5 ที่สาธิต
จุฬาฯ วิธีการสอนเน้นเรื่องการใช้ความคิดและ
เชาว์ปัญญามากกว่าการท่องจ�ำและการเขียน
บรรยาย แต่ระดับมหาวิทยาลัยเน้นเขียนบรรยาย
24
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ตอนท�ำข้อสอบผมเข้าใจแต่จะเขียนบรรยายยก
เหตุผลและมาสรุปไม่ได้ ผมจะถนัดเขียนค�ำตอบ
ว่าผลคืออะไร พอขึ้นปีสองเทอมแรกผมรู้สึกว่า
ฝืนตัวเอง และคิดว่าวิชาเรียนไม่เหมาะกับตัวเอง
ถ้าจะสอบใหม่ก็ช้ากว่าคนอื่นไปสองปี ผมจึงได้
หันไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาไปอยู่กับพี่ชายที่ไป
เรียนก่อนแล้ว ซึง่ ผมไม่มพี นื้ ฐานภาษาอังกฤษเลย
สองปีแรกเรียนวิชาเบสิกทัว่ ไป เช่น บัญชี การเงิน
จิตวิทยา โดยเรียนให้นอ้ ยวิชาเพือ่ ทีจ่ ะได้ท�ำความ
เข้าใจกับเนื้อหาวิชา และเน้นเรียนภาษาอังกฤษ
ไปด้วย
จากนั้นผมแยกตัวเองจากพี่ชายไปอีกเมือง
หนึ่ง ไปอยู่หอพัก ภาษาก็เริ่มดีขึ้น พูดฟังได้แล้ว
เพราะหอพั ก คนเอเชี ย มี ไ ม่ กี่ ค น มี ค นไทยแค่
สองคน ช่วงนั้นต้องดิ้นรนและดูแลค่าใช้จ่ายเอง

M-Exclusive
สมัยโน้นคุณพ่อให้เงินมาส�ำหรับเรียนหนังสือ
เราต้องมาบริหารจัดการเงินเอง การขอเงินก็ยาก
ต้องเขียนจดหมายกัน เพราะค่าโทรศัพท์นาทีละ
300 บาทและต้องไปที่ไปรษณีย์กลางด้วย จึงต้อง
เขียนจดหมายอย่างเดียวซึง่ ใช้เวลา 2 อาทิตย์ พอ
คุณพ่อรับจดหมายก็ต้องติดต่อแบงก์ชาติซึ่งต้อง
ประสานงานกับนิวยอร์กก่อนมาทีเ่ มืองเรา เงินกว่า
จะมาถึงมือก็สองเดือนแล้ว ผมจึงต้องวางแผน
และหัดดูแลตนเอง จึงเป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ ำ� ให้ผมคิด
เป็นและท�ำอะไรด้วยตนเองเป็นครับ

• ไปเรียนต่อทางด้านไหนคะ
ผมเรียนด้านคอมพิวเตอร์และศิลปศาสตร์
ถ้ า เที ย บกั บ ไทยก็ ร ะดั บ อนุ ป ริ ญ ญา สมั ย นั้ น
คอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ ใช้ฟล็อปปี้ดิสก์กันเลยครับ
โปรแกรมที่ใช้เป็นเบสิกดอส ฟอร์แทรน โคบอล
เป็นต้น ยุคนั้นไม่มี windows ยังล�ำบากครับ
แต่ว่าผมเริ่มชอบด้านอิเล็กทรอนิกส์ ตอนแรกไป
เรียนอยู่ทางตะวันออกของอเมริกา แล้วก็ย้ายมา
ตะวันตกของอเมริกา เรียนจนจบปริญญาตรีดา้ น
การเงินธนาคาร
ผมชอบแบงก์ชาติมาก เป็นสถาบันอิสระ มี
นักวิชาการมาก ข้อมูลต่างๆ ของแบงก์ชาติเป็น
ประโยชน์มาก ผมจึงเลือกเรียนด้านแบงก์กิ้งและ
ต่อปริญญาโทด้านการตลาด ระหว่างเรียนได้รู้ว่า
มีอีกวิชาหลักคือการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีวิชา
เรียนเพิ่มขึ้นจากการตลาดไม่กี่วิชา ผมจึงอดทน
เรียนเพิ่มอีกบางวิชาจึงได้ปริญญาโทสองสาขา
ครับ
ตอนเรี ย นปริ ญ ญาตรี ถ ้ า นั บ ทั้ ง ไทยและ
อเมริกาผมย้ายมหาวิทยาลัยถึง 6 ครั้งครับ ซึ่งที่
อเมริกาวิชาเรียนทั่วไปสามารถโอนหน่วยกิตได้
ยกเว้นทีเ่ ป็นวิชาเฉพาะที่โอนไม่ได้ ในช่วงหน้าหนาว
จะเปิดสอนคอร์สสั้นๆ ผมก็ลงเรียนด้วย ผมรู้ว่า
ผมช้ากว่าคนอืน่ ไปปีครึง่ ผมจึงเร่งเรียนอย่างเต็ม

ที่ใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปีครึง่ และโทจบภายใน
1 ปีครึ่ง รวมกับเวลาที่ช้าไปก็เป็น 6 ปี ซึ่งเท่ากับ
คนอื่นเรียนปริญญาตรีและโทพอดี
ซึง่ การเปลีย่ นทีเ่ รียนบ่อยท�ำให้เรามีประสบการณ์
การเอาตัวรอด และการบริหารเงินด้วยครับ
มีครั้งหนึ่งปิดเทอมผมตัดสินใจกะทันหันที่จะ
ไม่กลับไทยท�ำให้ ไม่มีเงิน ผมจึงต้องดิ้นรนเอง
เพราะเงินกว่าจะส่งมาถึงใช้เวลา 2 เดือน ผมจึง
ไปช่วยจัดอุปกรณ์ในห้องเรียน ท�ำงานในห้องสมุด
ได้เงินเป็นรายชัว่ โมง และได้ ไปท�ำร้านอาหารช่วยส่ง
พิซซ่าตามบ้าน ฝรัง่ จะให้คา่ จ้างและค่าน�ำ้ มัน เมือ่
ไปส่งของ ลูกค้าก็ให้ทิปมาอีกด้วย เมื่อก่อนพวก
ร้านแมคโดนัลด์ เคเอฟซี พิซซ่าฮัทยังไม่มีในไทย
ตอนอยู่ที่โน่นทุกเช้าผมจะไปซื้ออาหารเช้าที่ร้าน
แม็คโดนัลด์ซึ่งมีโปรโมชั่นแถมไข่ดิบ 6 ฟอง ผม
จะน�ำไปท�ำมื้ออื่นต่อไป โดยปกติเราไม่รู้ว่าความ
ล�ำบากเป็นอย่างไร การไปเรียนต่อสอนให้เราได้รู้
ถึงความอดทน ดิ้นรนต่อสู้

• เริ่มต้นท�ำงานที่ไหนอย่างไรคะ
พอผมเรียนจบตั้งใจจะท�ำงานที่แบงก์ชาติ
แต่ยังไม่ทันจะกลับเมืองไทย คุณพ่อได้โทรศัพท์
ตามให้กลับไปท�ำธุรกิจของที่บ้าน ซึ่งผมรู้เพียงว่า
คุณพ่อท�ำบริษั ทประกันเท่านั้น คุณพ่อให้เลือก
ระหว่างธนาคารกับโรงงานอุตสาหกรรม ตอนนั้น
ที่บ้านเข้าไปถือหุ้นใหญ่ 1 ใน 4 ของธนาคาร
แห่งหนึ่ง ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอก็เป็นหุ้นส่วน
มาหลายสิบปีแล้ว
ถ้าผมเลือกธนาคารก็เหมือนไปฝึกงานเพราะ
เพิง่ เรียนจบมาไม่มปี ระสบการณ์ ขณะทีด่ า้ นสิง่ ทอ
หุน้ ส่วนทีเ่ ป็นญีป่ นุ่ มี 2 ราย รายหนึง่ ถอนตัวออกไป
คุณพ่อจึงเข้ามาถือหุ้นแทน ผมยังมีบทบาทการ
ท�ำงาน มีความเป็นเจ้าของมากกว่าระบบธนาคาร
ที่ซับซ้อนมากกว่า และยังดูแลผลประโยชน์ ให้
คุณพ่อได้มากกว่า ผมจึงเริ่มต้นท�ำงานที่โรงงาน
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ทอผ้า ประธานของโรงงานทอผ้าซึง่ เป็นเพือ่ นคุณพ่อ
นัน้ เป็นทัง้ นักบัญชีและนักกฎหมายจึงสอนผมใน
เรื่องงานบริหารต่างๆ การบริหารคน การแปรรูป
วัตถุดิบ ตั้งแต่เส้นใยไปจนถึงผืนผ้า และฝึกงาน
ด้านช่างต่างๆ ท�ำงานตั้งแต่การผลิตไปจนถึง
การขาย ท่านประธานได้ ให้ผมท�ำงานในแนวลึก
ด้วย ในช่วงแรกผมได้ท�ำงานแปลเอกสารสัญญา
ถึงสี่เดือน จึงเข้าใจลึกซึ้งว่าบริษั ทท�ำอะไร มี
commitment อะไร ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย
งานด้านต่างประเทศ ซึ่งระดับพนักงานจะไม่มี
โอกาสได้รู้ จากนั้นผมได้ ไปท�ำงานที่โรงงานซึ่งอยู่
รังสิต บ้านผมอยูพ่ ระโขนงต้องขับรถไปรังสิตแต่เช้า
สมั ย โน้ น ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต
ตรงช่วงดอนเมืองยังมีคลอง
อยูต่ รงกลาง พอเลยดอนเมือง
ไปเท่านั้นเป็นถนนลูกรังครับ
ต่ อ มาได้ เ ข้ า มาท� ำ งานใน
ออฟฟิศ ไปติดต่อพูดคุยกับ
ร้านผ้าในส�ำเพ็งว่าคุณภาพ
สินค้าเราเป็นอย่างไร ต้อง
ปรับปรุงหรือไม่ เป็น After
sale service สมัยนัน้ การทอผ้า
ใช้ โพลีเอสเตอร์ผสมเรยอน
พอมี ก ารแข่ ง ขั น ก็ ต ้ อ งใช้
คอตตอนเข้ า มาผสมด้ ว ย
ต่อมามีโพลีเอสเตอร์รนุ่ ใหม่ที่
ท�ำให้ย้อมสีได้ติดทนเงางาม
ไม่หดไม่ยดื สวยงามกว่าเส้นใย
ธรรมชาติครับ
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• ยังมีธุรกิจด้านอื่นๆ อีกอะไรบ้างคะ
อีกธุรกิจคือโรงงานกระจก ซึ่งเป็นเจ้าเดียวใน
เมืองไทย เจ้าของเป็นเครือญาติกนั ครับ คนทีเ่ ป็นหลัก
ของตระกูลอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงความคิด
ธุรกิจด้านนี้ เพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือจากการ
ผูกขาดธุรกิจที่จะมีการแข่งขันจากรายใหญ่ โดย
ให้มคี นรุน่ ใหม่เข้ามาท�ำงาน จึงเล็งมาทีผ่ มซึง่ อายุ
ยังไม่ 30 เลยครับ ผมจึงย้ายมาที่กระจกไทย
อาซาฮี ได้เป็น Marketing Director เข้ามาเรียนรู้
และศึกษาการแข่งขันโดยเดินทางไปยังต่างประเทศ
เพราะเมืองไทยเรายังไม่มีคู่แข่ง จึงต้องไปเรียนรู้
จากต่างประเทศ แต่พอมีคแู่ ข่งรายใหญ่เข้ามา เรา
จึงต้องเตรียมคน และความรู้ใหม่ๆ หาสินค้าใหม่ๆ
การแปรรูปใหม่ๆ การเพิม่ การใช้งานในประเทศไทย
โดยเอากระจกมาใช้เป็นวัสดุสำ� คัญในการก่อสร้าง
อาคารนีเ่ ป็นยุคผมเลยครับ เมือ่ ก่อนตึกจะมีหน้าต่าง
แต่สมัยนีต้ กึ เป็นกระจกหมด ต่อมาผมเอากระจก
สะท้อนแสงมาใช้ จากนั้นมีกระจกนิรภัยมาใช้ พอ
ประเทศไทยเจริญมากขึน้ เป็นห่วงเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
ก็มีกระจกประหยัดพลังงานมาใช้
ต่อมาก็มบี ริษัทไทยศรีประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเกิดปีเดียวกันกับบริษั ทประกันภัยที่คุณพ่อ
ผมท�ำ ตระกูลพานิชชีวะเน้นดูแลธุรกิจประกันภัย
ส่วนญาติอีกตระกูลก็จะดูแลธุรกิจกระจก ช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ำกุง้ เงินทีม่ อี ยู่ในธนาคารเรา
ไม่สามารถใช้ ได้ เนื่องจากรัฐบาลไม่ ให้สถาบัน
การเงินถอนเงินจ�ำนวนมากไปใช้จนกว่าจะครบก�ำหนด
ในขณะทีธ่ รุ กิจประกันจะต้องใช้เงินจ่ายค่าประกันภัย
ทุกวัน จึงต้องแก้ปญ
ั หาโดยต่างชาติทเี่ ป็นผูถ้ อื หุน้
มองว่าต้องมีการเพิม่ ทุน ซึง่ ต่างชาติเป็นฝ่ายเพิม่ ทุน
จึงได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ เรากลายเป็นผู้ถือหุ้น
รายย่อย
แต่ต่อมาสิบกว่าปีก่อนผู้ถือหุ้นต่างชาติเกิด
วิกฤตบ้างจากเหตุเครือ่ งบินชนตึกเวิลด์เทรด เขา
รับท�ำประกันหลายอย่างในตึกนัน้ รวมถึงการประกัน
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กรณีธรุ กิจหยุดชะงัก เรียกว่า business interruption
เช่น บริษัทหนึ่งท�ำธุรกิจมีรายได้เดือนละ 10 ล้าน
พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นท�ำให้ธุรกิจหยุดและต้องใช้
เวลาฟื้นฟูธุรกิจอีก 1 ปี บริษัทประกันต้องให้เงิน
ชดเชย 120 ล้าน ซึ่ง partners ต่างชาติของผม
โดนวิกฤตหนักมากจากเหตุการณ์ครัง้ นัน้ จนท�ำให้
เขาต้องเลือกท�ำธุรกิจต่อในแถบยุโรปและอเมริกา
และขายธุรกิจแถบเอเชียเพราะเขามองว่าเอเชีย
แนวโน้มไม่ดี เขาจึงขายหุน้ บริษัทไทยศรีให้กบั เรา
ที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเราเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้เอง
และเป็นบริษัททีแ่ ข็งแกร่ง คุณพ่อจึงซือ้ คืนกลับมา
และมองว่าผมเหมาะทีจ่ ะเข้ามาเป็นผูด้ แู ลบริษัทนี้
เพราะธุรกิจกระจกมีผู้ดูแลอยู่แล้ว และมี Market
Share สูงสุดในประเทศไทย แต่ธุรกิจไทยศรีเพิ่ง
ซื้อกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกครั้ง ต้องดูแล
ใกล้ชิด ต้องมีการเปลี่ยนแปลง และต้องให้เวลา
กับธุรกิจนี้ ผมจึงได้เข้ามาและดูแลโดยตลอดครับ
เรายังมีธุรกิจอื่นๆ และช่วยกันดูแล แม้บาง
ธุรกิจไม่ได้ดเู ป็นหลัก แต่ผมอยู่ในบอร์ดบริษัทของ
ครอบครัวหลายแห่ง และร่วมบริหารงานด้วย
นอกจากนี้ ยั ง มี บ ริ ษั ท รถเช่ า อยู ่ ใ นสนามบิ น
นานาชาติทุกแห่งในไทย ซึ่งเติบโตขึ้นมาได้ดี
จากการเติบโตของการท่องเที่ยวของไทยที่เป็น
ตัวเลขสองหลักมาตลอด และเนื่องจากคนไทย
สมัยนี้นิยมบินแบบโลวคอสแล้วเช่ารถขับเอง เรา
ก็เติบโตไปตามตลาดจากรถ 50 คันเมื่อประมาณ
สิบปีก่อนมาเป็น 2,000 คันในปัจจุบัน เรียกว่า
เติบโตหลายเท่าตัว
เรายังท�ำโรงแรม รีสอร์ท ในต่างจังหวัด และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกหลายธุรกิจ คุณพ่อผม
เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ “ตั่วเฮีย” ในยุคนั้น ท�ำธุรกิจ
หลากหลายด้ า นร่ ว มกั น กั บ เพื่ อ น ผมเองก็
ภาคภูมิใจกับคุณพ่อผมในฐานะทีเ่ ป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้
ธุรกิจหลายแห่งในไทย

• อยากรู้จักบริษัทชีวาทัยบ้างค่ะ
บริษัทชีวาทัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทส่วนตัว
ของผมเองครับ เพิ่งครบรอบ 9 ปีในปีนี้ เริ่มต้น
จากมีบริษัทของสิงคโปร์ที่ท�ำ Mechanical and
Engineering คือด้านวางระบบฐานราก และสายไฟ
ต่างๆ โดยรับงานใหญ่ๆ ในสิงคโปร์ ซึง่ บริษัททีท่ ำ�
ด้านนีเ้ ราไม่คอ่ ยได้ยนิ ชือ่ กัน ส่วนใหญ่จะได้ยนิ ชือ่
บริษัทที่ท�ำ Main Contractor (ผู้รับจ้างก่อสร้าง)
มากกว่า บริษั ทนี้เขาสนใจอยากเป็นผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ ในเมืองไทยเฉพาะในกรุงเทพฯ
จึงได้มาคุยกับผมและถูกชะตากันจึงร่วมกันก่อตัง้
บริษัทชีวาทัยภายหลังที่ได้คยุ กันเพียง 3 เดือนเศษ
ตลอด 9 ปีที่ท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผมเจอ
อุปสรรคบ้านเมืองไม่สงบมานาน เริม่ จากพอสร้างตึก
ที่ราชปรารภเป็นโครงสร้างขึ้นมา ก็ต้องพบกับ
เหตุการณ์ sniper ต่อมาท�ำโครงการเล็กๆ ตึก 8 ชัน้
52 ห้องที่สุรวงศ์ซึ่งจะไปโรดโชว์ที่สิงคโปร์ แต่มี
เหตุการณ์ปดิ สนามบิน ต่อมาเจอเหตุปดิ สนามกีฬา
ทีถ่ นนรามค�ำแหง และปี 2554 เจอน�ำ้ ท่วม จากนัน้
เจอรัฐประหารอีก ช่วง 9 ปีทผี่ า่ นมาพบเจออุปสรรค
มาตลอด ตอนจะน�ำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก็ มี เ หตุ บ างประการท� ำ ให้ ต ้ อ งเลื่ อ นเข้ า ตลาด
หลักทรัพย์ฯ เมือ่ เลือ่ นแล้วยังไปติดช่วงวันสงกรานต์
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ซึ่ง timing ไม่ดี ก็ต้องเลื่อนแผนเข้าตลาดให้ ได้
เวลาทีเ่ หมาะสม แต่สดุ ท้ายก็ผา่ นมาได้เรียบร้อยดี
ครับ
นอกจากบริษัทชีวาทัยแล้ว เมื่อปีที่แล้วผมได้
ร่วมกับเพื่อนน�ำบริษัทที่ให้บริการขนส่งไม่ประจ�ำ
ทาง ซึง่ รับส่งพนักงานตามนิคมอุตสาหกรรม เพือ่
เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เทรดเติบโตสองสามเท่า
เรือ่ งเวลาในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเป็นเรือ่ ง
ทีส่ ำ� คัญมาก ตอนนีบ้ ริษัทนีส้ ามารถอยู่ได้สบายแล้ว
ครับ

แบบเฉียบพลัน หรือค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงที่
ผมคิดอะไรไม่ออก ต้องหยุดคิดและพักผ่อนก่อน
โดยหาอะไรที่ชอบท�ำ ผมมองว่าเมื่อมีปัญหาแล้ว
เรากินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็คิดไม่ออกอยู่ดี เราลอง
ตัดฉับทิ้งไปก่อน และท�ำจิตใจให้สดใสเพื่อที่จะ
ต่อสู้กับปัญหาต่อไป ไม่ใช่ทนแก้ปัญหานั้นๆ ต่อ
ซึง่ ท�ำให้ตวั เราสึกหรอทรุดโทรม สุดท้ายก็แก้ปญ
ั หา
ได้ ไม่ดี

• ขอถามเรื่องแนวคิดในการบริหารงานจน
ประสบความส�ำเร็จค่ะ

ผมอยูบ่ า้ นตืน่ มาจะเล่นโยคะ วิง่ สายพาน และ
เล่นเวท ถ้าออกจากบ้านก็จะไปตีแบดกับก๊วนเพือ่ น
ครับ จากนั้นจะเข้าออฟฟิศท�ำงาน ว่างๆ ก็ดูทีวี
หาความรู้ ไปเรือ่ ยๆ หรือเล่นเกม ผมเน้นเรือ่ งการ
ออกก�ำลังกายและพักผ่อนอย่างถูกต้อง ไม่เชื่อ
เรื่องอาหารเสริมครับ
ยามเครียดผมก็จะเล่นเกมทีเ่ ป็นกีฬาหรือเกม
ออกก�ำลังกาย เช่น play station หรือเกม Wii
เพราะได้ใช้มอื ใช้ตาและสมอง กีฬาก็ชอบทัง้ ดูและ
เล่น ผมชอบดูอเมริกันฟุตบอลมาก บาสเก็ตบอล
ไอซ์ฮอกกี้ฟุตบอล ผมชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เวลาไปอังกฤษก็จะไปที่สนาม Old Trafford ผม
ชอบกีฬาที่มีความเคลื่อนไหวทุกด้าน เช่น ตีแบด
ถ้าเป็นเดินเร็วหรือจ็อกกิง้ ทีบ่ า้ น ผมจะรูส้ กึ ฝืนเล่น
ไปให้หมดเวลาที่ตั้งไว้ แต่ต้องท�ำเพื่อสุขภาพที่ดี
แต่ถ้าเป็นแบดมินตันก็จะชอบเล่นก่อนไปท�ำงาน

เราต้องชอบธุรกิจที่ท�ำก่อน และต้องเข้าใจใน
ธุรกิจทีท่ ำ� ให้ดดี ว้ ย หากเราไม่ทำ� ธุรกิจด้วยตนเอง
ต้องวางคนได้เหมาะสมกับงานส�ำหรับน�ำพาธุรกิจ
นัน้ ไปสูค่ วามก้าวหน้าได้ ผมคิดว่าการท�ำธุรกิจจะ
เฮงอย่างเดียวไม่ได้ เรือ่ งคนเป็นหลักส�ำคัญตัง้ แต่
ผูร้ ว่ มธุรกิจ และพนักงานตัง้ แต่ระดับบนจนถึงล่าง
เป็นกลไกส�ำคัญมากที่จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ
ครับ

• ขอค�ำแนะน�ำเทคนิคการแก้ ไขปัญหาทาง
ธุรกิจที่ผ่านมาค่ะ
อย่างแรกเลยเมื่อเจอปัญหาต้องอย่ายอมแพ้
สองคือต้องเข้าใจปัญหา ศึกษาจนถึงต้นเหตุของ
ปัญหาให้ ได้ แล้วจึงหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาว่าจะแก้ ไข

• มีธุรกิจให้ดูแลมากมาย แล้วใช้เวลาพักผ่อน
อย่างไรคะ

• เล่าเรือ่ งครอบครัวและเทคนิคการเลีย้ งลูกให้
ฟังบ้างค่ะ
ภรรยาผมคุณสมหะทัย พานิชชีวะ เป็นน้องสาว
ของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ มีลูกชายสองคน ลูกสาว
หนึ่งคน คนโตอายุ 21 ปี คนที่สอง 19 ปี คนที่
สาม 14 ปี ทุกคนเรียนที่สาธิตจุฬาฯ เหมือนผม
ครับ ผมมองว่าสมัยนีส้ งั คมและการค้าขายเปลีย่ นไป
เราค้าขายกับคนไทย 60 กว่าล้านคนนัน้ ไม่พอ เรา
ต้องค้าขายกับต่างชาติดว้ ย ภาษาทีส่ องหรือทีส่ าม
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จ�ำเป็นมาก ยุคผมคือภาษาอังกฤษ แต่ยคุ นีภ้ าษา
อังกฤษต้องรู้ลึกซึ้ง และต้องมีภาษาอื่นด้วย เช่น
จีน ช่วงวันหยุดจะพาลูกๆ ไปเที่ยวประเทศที่พูด
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เขาได้ฝึกภาษาและเข้ากับ
คนต่างชาติที่แปลกสีผิวสีผม ซึ่งเขาก็ท�ำได้ดีครับ
เขาได้เรียนรู้ค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนต
อย่างคนโตตอนอายุ 12 ปี อยากไปสิงคโปร์เขาก็
หาข้อมูลเอง ผมลองส่งเขาไปซัมเมอร์ที่สิงคโปร์
ซึ่งเขาชอบ ผมจึงคุยกับโรงเรียนในไทยเพื่อขอส่ง
ลูกไปเรียนโดยที่ไม่ตอ้ งมาซ�ำ้ ชัน้ ที่โรงเรียนในไทย
เขาไปได้สัก 4 เดือน ชอบมากขออยู่เรียนต่อเลย
ผมประหลาดใจมาก เพราะตอนรุ่นผมไปเรียนมี
รถรับส่ง แต่เขาไปเรียนทีเ่ มืองนอกต้องเดินไปขึน้
รถโดยสารเอง ซึ่งเขาชอบและท�ำทุกวันด้วย
ลูกสาวคนเล็กตอนอายุ 11 ปี ชอบภาษาและ
อยากไปเรียนต่างประเทศบ้างแบบพี่ชาย ผมจึง
ส่งไปอยูก่ บั พีช่ ายทีส่ งิ คโปร์หนึง่ เดือนก่อน ซึง่ เขา
บอกว่าเขาอยู่ได้ หลังจากนัน้ ผมไปเทีย่ วต่างจังหวัด
ได้ ไปเจอเพื่อนซึ่งหลานเขาเรียนจบเมืองนอก ลูก
ผมได้ ไปคุยกับเขา พอดีผมต้องไปงานทีอ่ อสเตรเลีย
ผมจึงพาเขาไปดูโรงเรียนที่หลานเพื่อนจบ ซึ่งลูก
ชอบ แต่ภรรยาผมเป็นห่วงว่าโรงเรียนใหญ่มากจะ
ดูแลเด็กทัว่ ถึงหรือไม่ พอกลับไทยก็ไปงานแนะน�ำ
สถานทีเ่ รียนต่างประเทศ ผมได้ ไปพบโรงเรียนอีก
แห่ง เป็นโรงเรียนเล็กๆ มีนักเรียน 400 คน ห่าง

จากเมลเบิร์น 50 นาที ต่อมาจึงได้ ไปออสเตรเลีย
เพื่อดูโรงเรียนที่ลูกชอบอีกครั้ง โดยครั้งนี้ครูพา
เดินดู ซึง่ facilities ดีมาก แต่หอพักส�ำหรับเด็กเล็ก
ต้องนอนรวมกัน 20 คน ลูกจึงไม่ค่อยชอบเท่าไร
แต่พอไปดูโรงเรียนเล็กที่ผมชอบ หนึ่งห้องพัก
นอน 2 คน เดินไม่ไกล และทีส่ ำ� คัญคือโรงเรียนบังคับ
ให้นักเรียนต่างชาติที่เรียนไม่เข้าใจได้ติวเพิ่มเติม
ตอนเย็นฟรี ท�ำให้นักเรียนเรียนได้ทัน และยังมี
การติวภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียน
ต่างชาติด้วย และยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย
ลูกผมจึงชอบโรงเรียนนี้ครับ
ส่วนคนกลางจะเน้นกีฬา โดยเฉพาะกอล์ฟเขา
ชอบมาก คุณแม่เขาสอนตีกอล์ฟให้ลูกทุกคน แต่
คนที่สองชอบมากอยู่ที่สปอร์ตคลับได้ทั้งวัน เขา
อยากไปเรียนตีกอล์ฟมาก แต่ผมบอกว่าให้เรียน
หนังสือด้วย ไม่ให้ยดึ ตีกอล์ฟเป็นอาชีพอย่างเดียว
เขาไปเรียนต่อที่เทกซัส ซึ่งมีลูกเพื่อนเคยไปเรียน
ก่อน แต่เขาเปลี่ยนหันไปเรียนหนังสืออย่างเดียว
เลิกเรียนตีกอล์ฟแล้ว จึงแนะน�ำโรงเรียนและบอก
วิธีการต่างๆ ที่ได้ศึกษามาก่อนให้กับลูกของผม
เช่น จะแบ่งเวลาเรียนหนังสือ และตีกอล์ฟอย่างไร
เป็นต้น ส่วนโรงเรียนช่วยจัดว่าจะมีสอบเมื่อไร
และทัวร์นาเม้นต์เมือ่ ไร ครัง้ หนึง่ เขาโดนครูลงโทษ
แล้วเขาบอกไม่ยตุ ธิ รรม ผมถามเขาว่าโดนลงโทษ
เพราะอะไร ผิดจริงไหม การเล่นกอล์ฟเขาเป็นทีมกัน
มีตัวตายตัวแทน มีแพ้ชนะ ทุกคนต้องดูแลกัน
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ใครท�ำผิดก็ลงโทษทั้งทีม ผมได้อธิบายให้เขาไป
สมัยนีต้ อ้ งคุยกับลูกได้ทุกเรื่อง
ช่วงนัน้ ลูกผมสามคนเรียนสามประเทศ สิงคโปร์
อเมริกา และออสเตรเลีย ส่วนภรรยาผมเป็น CEO
ของอมตะที่เวียดนาม รวมผมไทยเป็นห้าประเทศ
ครับ
ตอนนี้คนโตเรียนปีสองที่ออสเตรเลียหลัง
จบไฮสกูลทีส่ งิ คโปร์ คนทีส่ องอยู่ไฮสกูลปีสดุ ท้าย
ยังเลือกมหาวิทยาลัยให้ถกู ใจอยู่ เพราะเขาตีกอล์ฟ
ก็จะมีแมวมองมาดูเขา ส่วนคนทีส่ ามเกรด 10 เขา
เรียนเร็วเกือบสองปีตงั้ แต่อนุบาล ตอนพีช่ ายคนโต
เรียนหนังสือเขาเด็กสุดในห้องเพราะเกิดปลายปี
ต้องไปเรียนกับคนที่อายุมากกว่า เขาก็จะเรียนไม่
ค่อยทัน แต่ถ้าจะให้ ไปเรียนในปีถัดไปก็จะกลาย
เป็นอายุมากเกินอีก คนทีส่ องเรียนตามเกณฑ์อายุ
ส่วนคนสุดท้องเกิดเดือนกันยายน ก็ ไปคุยกับ
อาจารย์ให้เขาเรียนอนุบาล 1 แล้วขอย้ายไปอนุบาล 3
ซึ่งเขาผ่านการประเมินท�ำให้ผ่านไปอนุบาล 3 ได้
ผมพยายามสอนลูกแบบให้เขาได้คิดเอง มี
โจทย์และมอบหมายงานให้เขาได้วางแผน เพื่อที่
เขาจะไปศึกษามา ภรรยาผมจะให้โจทย์แต่ละคน
ไปหาข้อมูล เช่น ขอวีซา่ ใช้เอกสารอะไร มีสายการบิน
ไหนทีเ่ หมาะ หรือจะไปเทีย่ วที่ไหนบ้าง ซึง่ ก็จะสลับ
หน้าทีก่ นั ไปมาด้วย ผมฝึกให้เขาได้คดิ และวางแผน
ตัง้ แต่เด็ก โตขึน้ มาเขาสามารถอยู่ในสังคมได้สบาย
และผมได้เล่าประสบการณ์ให้เขาฟังด้วย เป็นการ
เรียนรู้ทางลัด เช่นตอนไปอเมริกา ผมขับรถก็จะ
สอนเรื่องจราจรของที่นั่นให้เขาไปตลอดทาง เขา
จะซึมซับเรียนรู้ ได้เร็ว พอถึงเวลาทีจ่ ะใช้กส็ ามารถ
ใช้ ได้เลย การแชร์ประสบการณ์ของพ่อแม่เป็น
ประโยชน์กับลูกๆ ครับ

• มีการสอนเรื่องการเงินอย่างไรคะ
ผมจะสอนเรือ่ งการใช้เงินอย่างไรไม่ให้หมดเกลีย้ ง
ลูกจะใช้ทีก็ขอที เพราะเขาต่างจากยุคผมที่ได้รับ
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เงินมาเป็นก้อนเพราะกว่าจะได้เงินมามีวิธีการส่ง
ที่ยากกว่า ผมต้องมาคิดเองว่าจะใช้เงินก้อนนั้น
อย่างไร เท่าไร แต่สมัยลูกการส่งเงินง่ายขึ้นมาก
จึงใช้วธิ สี ง่ ให้ทกุ เดือน หรือส่งให้กรณีพเิ ศษ ท�ำให้
รู้ด้วยว่าเขาจะใช้เงินเพื่ออะไร เด็กสมัยนี้ต่างจาก
ยุคก่อน เขามีเงินและกล้าใช้ แล้วพอมีเงินเขาก็จะ
ไม่พงึ่ เรา ครอบครัวก็จะห่าง เราจะไม่ทราบสารทุกข์
สุขดิบของเขา ดังนัน้ จึงไม่ให้เงินเกิน และถ้าจะใช้
พิเศษ เขาจะต้องขอเพิ่มเอง เราจะได้พูดคุยกัน
เดี๋ยวนี้เขาอยากได้ของอะไร ผมต้องศึกษาด้วย
เพื่อคุยกับลูก ท�ำให้เราได้เรียนรู้ตัวเขาเองด้วย
ตอนนีค้ นโตเรียนปีสองสนใจเรือ่ งหุน้ เงินเฟ้อ การ
ลดค่าเงิน ผมจะถามเขาก่อนแล้วค่อยสอนเขา
การได้พูดคุยกันท�ำให้เกิดความสนิทสนมกันด้วย
ครับ

• ช่วยแนะน�ำหลักการบริหารเงินด้วยค่ะ
อย่างแรกคือต้องมองความต้องการใช้เงินของ
ตัวเองก่อน คนที่ conservative ก็มีความสุขกับ
การออม ส่วนคนทีช่ อบสังคมความสุขอาจมาจาก
การใช้เงินมากหน่อย เราต้องถามตัวเองว่ามีความสุข
กับการใช้เงินอย่างไร จากนั้นแบ่งสัดส่วนของการ
หาเงิน การใช้เงิน หรือการลงทุนเพื่ออนาคต ซึ่ง
ต้องวางแผนและตัง้ ตัวเลขไว้ ผมเองไม่คอ่ ยใช้จา่ ย
กับตัวเองเท่าไร แต่มีความสุขกับการใช้จ่ายเพื่อ
ครอบครัว จึงเตรียมออมเงินเพื่อความสุขของ
ครอบครัวก่อน ส�ำหรับเงินลงทุนก็จะแบ่งสัดส่วน
ลงทุนในส่วนทีเ่ สีย่ งน้อยและเสีย่ งมาก ซึง่ เงินส่วน
ความเสี่ยงน้อยเอ็มเอฟซีดูแลให้ค่อนข้างดี ส่วน
การลงทุนเสี่ยงมากคือเล่นหุ้นเอง ซึ่งต้องทั้งเก่ง
และเฮงด้วย ผมจะดูเทรนด์แนวโน้มขึ้นหรือลง
ปั จ จั ย รอบข้ า ง และสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น เป็ น
องค์ประกอบ ส่วนการเมืองจะดูเฉพาะประเทศที่
มีผลกระทบกับประเทศเรา เราต้องศึกษาข้อมูล
เองด้วย ไม่ใช่แค่อ่านแต่บทวิเคราะห์ครับ

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
พิธีบ�ำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลปัญญาสตมวาร (๑๐๐ วัน)

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธบี ำ� เพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และสตมวาร (๑๐๐ วัน) เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2560 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ ชั้น 3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง
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เอ็มเอฟซีเปิดส�ำนักงานสาขา
ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
คุณชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดส�ำนักงานสาขาอุบลราชธานี
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธาน
กรรมการ และคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การ
ทัง้ นีเ้ อ็มเอฟซีสาขาอุบลราชธานีเปิดให้ความรูแ้ ละบริการ
ที่มีประสิทธิภาพด้านการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบ
ต่างๆ เพือ่ รองรับความต้องการลงทุนของนักลงทุนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ชั้น 2 โทร. 045-422-890-2
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เอ็มเอ็ฟซีได้รางวัล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น SET Awards 2016
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล
SET Awards 2016 จากคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร
ในโอกาสเอ็มเอฟซี ได้รับรางวัลบริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset
Management Company Awards) โดยมี ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยร่วมเป็นพยาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
วารสารการเงินธนาคาร

ลงนามในสัญญา: กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
คุณสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคุณพัณณรัชต์ บรรพโต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ� ำกัด (มหาชน)
ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บลจ. เอ็มเอฟซีฯ เป็นบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว
34
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ลงนามในสัญญา : กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
คุณมนต์ชยั หนูสง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และคุณประภา
ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วม
ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บลจ. เอ็มเอฟซีฯ เป็นบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พนักงานบริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)

สัมมนา: เทคนิคการขายและกองทุนเด่นเอ็มเอฟซี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยคุณประภา ปูรณโชติ
กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับธนาคารออมสิน โดยคุณรจเรข สีมาปิยะพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
จัดงานสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการขายและกองทุนเด่นเอ็มเอฟซี” วิทยากรจากเอ็มเอฟซี ได้แก่
คุณกิตติคม สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Private Wealth และคุณนิภาพรรณ รี้พลกุล
ที่ปรึกษาด้านการตลาด ฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน
ในกองทุนรวมของเอ็มเอฟซี และสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุน
ของเอ็มเอฟซี ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค รัชดา
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ช่วยเหลือน�้ำท่วม:
คุณพชร อนันตศิลป์ รองปลัดกระทรวง
การคลัง รับมอบสิง่ ของบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมภาคใต้จากคุณรจิตพร
มนะเวส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ พนักงานเอ็มเอฟซีได้รว่ ม
บริจาคสิ่งของในครั้งนี้ด้วย โดยกระทรวง
การคลังได้ส่งมอบให้กับกองทัพเรือ เพื่อล�ำเลียงสิ่งของดังกล่าวไปให้ผู้ประสบภัยน�้ำท่วมต่อไป
เอ็มเอฟซีเพิ่มบริการด้านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพผ่านระบบ MFC SMART APP
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด(มหาชน) ได้พฒ
ั นาการบริการด้านกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพ โดยเพิม่ ฟังก์ชนั่ การใช้งานในระบบ MFC SMART APP ส�ำหรับสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
สามารถตรวจสอบยอดเงินสมาชิก สถานะการลงทุน และเปลีย่ นแผนการลงทุนด้วยตัวเอง ได้สะดวก
รวดเร็ว ง่ายดาย ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน เพียงโหลดแอพพลิเคชัน่ MFC SMART APP
ได้ทงั้ ระบบ iOS และ Android เพือ่ เข้าไปใช้บริการต่างๆ ด้านกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพดังนี้
1. วางแผนการเกษียณ สามารถศึกษาข้อมูลเงินออมและสิทธิประโยขน์ทางภาษีโดยมีโปรแกรมช่วย
ค�ำนวณและประมาณการเงินออมให้เพียงพอหลังจากเกษียณ
2. ดูขอ้ มูล Statement (ใบรับรองยอดเงินสมาชิก) / ข้อมูลการลงทุน / ผลการด�ำเนินงาน
3. ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุน ยกเลิก หรือดูประวัติการเลือกแผนการลงทุนย้อนหลังได้
4. ท�ำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเสี่ยง
5. ขอรหัสผ่านใหม่กรณีลืมรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสได้เอง
ปัจจุบนั ระบบ MFC SMART APP พร้อมให้บริการแก่สมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแล้ว ซึง่ ถือเป็น
อีกหนึ่งพัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้าของเอ็มเอฟซีเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรม
ด้านต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการบริการด้านกองทุนรวมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขาย
หน่วยลงทุน ดูข้อมูลหน่วยลงทุน ข้อมูลกองทุน IPO ผลการด�ำเนินงาน และข่าวสารต่างๆ ของเอ็ม
เอฟซี
ทั้งนี้เอ็มเอฟซีถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านการบริหารกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รายใหญ่ระดับประเทศ ด้วยความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนมากว่า 30 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2649-2000 หรือที่ www.mfcfund.com
*ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน
ความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล
อัตราเงินปันผล
หน่วยลงทุนละ

กองทุน

16

กองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์-อินเทลลิเจ้นท์
พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์ (Q-PORT)

0.40 บาท

1 ธันวาคม 2558-30 พฤศจิกายน 2559

26 ธ้นวาคม 2559

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (HI-DIV)

0.34 บาท

1 กุมภาพันธ์ 2559-5 มกราคม 2560

27 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX)

1.47 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว (MV-LTF)

0.60 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์
(HAPPY-D5)

0.54 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ (M-BT)

0.75 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

กองทุนเปิดสินภิญโญสี่ (SF4)

0.93 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF)

1.20 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้
บอนด์ ฟันด์ (MGB)

0.25 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

30 มกราคม 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต้ี ดิวเิ ดนด์ ฟันด์
(M-PROP DIV)

0.11 บาท

1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

6 กุมภาพันธ์ 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์ (MGE)

0.14 บาท

1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2559

20 กุมภาพันธ์ 2560

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์
(M-ACTIVE)

0.89 บาท

1 กุมภาพันธ์ 2559-31 มกราคม 2560

27 กุมภาพันธ์ 2560

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
(MNIT)

0.0175 บาท

1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

15 มีนาคม 2560

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 (MNIT2)

0.0556 บาท

1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

15 มีนาคม 2560

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิก
สโตเรจฟันด์ (M-STOR)

0.1900 บาท

1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

16 มีนาคม 2560

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT)

0.1780 บาท

1 ตุลาคม 2559-31 ธันวาคม 2559

16 มีนาคม 2560

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-28 กุมภาพันธ์ 2560)
หมายเหตุ 		
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต			
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
		 ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

38

กองทุน

วันทำ�การรับซื้อคืน

จำ�นวนบาทต่อหน่วยลงทุน

วันที่รับเงิน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ต้ี
เวลท์ ฟันด์ (M-PROPERTY)

25 มกราคม 2560

0.25 บาท

30 มกราคม 2560
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