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หลััก ๒๓ ข้อ ในการทรงงานของ

ในหลวงรัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตร�ำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่พสกนิกร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น�้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร
ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ ไขปัญหาได้อย่างแยบยล
หลักในการทรงงานของพระองค์ ทรงยึดการด�ำเนินงานทางสายกลางที่สอดคล้องกับ
สิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงมีความละเอียดรอบคอบ
ทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มีคุณค่า
และควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
น�ำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
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๑

ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การที่ จ ะพระราชทานโครงการใด
โครงการหนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียด
อย่างเป็นระบบ ทัง้ จากข้อมูลเบือ้ งต้นจากเอกสาร
แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการ และ
ราษฎรในพืน้ ที่ ให้ ได้รายละเอียดทีถ่ กู ต้อง เพือ่
ที่ จ ะพระราชทานความช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง และรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
ของประชาชน

๒

ระเบิดจากข้างใน
พระองค์ทรงมุง่ เน้นเรือ่ งการพัฒนาคน
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ค นในชุ ม ชนที่ เ ข้ า ไป
พั ฒ นาให้ มี ส ภาพพร้ อ มที่ จ ะรั บ การพั ฒ นา
เสียก่อน แล้วจึงออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่
การน�ำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้าน ที่ยังไม่ทันได้
มีโอกาสได้เตรียมตัว หรือตั้งตัว

๓

แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro)
ก่อนเสมอ แต่การแก้ปญ
ั หาของพระองค์จะเริม่
จากจุดเล็กๆ (Micro) คือ การแก้ ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราช
ด�ำรัสตอนหนึ่งความว่า “ถ้าปวดหัวคิดอะไร
ไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ ไขการปวดหัว
นี้ก่อน”

4
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๔

ท�ำตามล�ำดับขั้น
ทรงเริ่ ม ต้ น จากสิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น ของ
ประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุข เมื่อมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท�ำ
ประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ ต่อไปได้ จากนัน้ จะเป็นเรือ่ ง
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐานและสิ่ ง จ� ำ เป็ น
ในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน�้ำ
ที่ เ อื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ ประชาชนโดยไม่ ท� ำ ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีทเี่ รียบง่าย เน้นการปรับ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน�ำไป
ปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

๕

ภูมิสังคม
การพัฒนาใดๆ ต้องค�ำนึงถึงสภาพ
ภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และ
สังคมวิทยาเกีย่ วกับนิสยั ใจคอของคนตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกัน

๖

องค์รวม
ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic)
หรือมองอย่างครบวงจร ในการทีจ่ ะพระราชทาน
พระราชด�ำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรง
มองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ ไข
อย่างเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ดังเช่น “ทฤษฎี
ใหม่ ขั้นที่ ๑, ๒ และ ๓” ที่พระราชทานให้
ชาวไทยเป็ น แนวทางในการประกอบอาชี พ
ตัง้ แต่การถือครองทีด่ นิ โดยเฉลีย่ คนละ ๑๐-๑๕
ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน�้ำอันเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญในการประกอบอาชีพ

เมื่อมีน�้ำท�ำให้ผลผลิตดีขึ้น เกษตรกรต้องรู้วิธี
การจัดการผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ และการตลาด รวม
ถึงการรวมกลุ่มชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อ
พร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายนอกได้

๗

ไม่ติดต�ำรา
มีลกั ษณะของการพัฒนาทีอ่ นุโลมและ
รอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
สภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน “ไม่ติด
ต�ำรา” ไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ ไม่ เหมาะสมกั บสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่
แท้จริงของคนไทย

๘

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์
สูงสุด

การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้
หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถท�ำเองได้ หาได้ในท้อง
ถิน่ และประยุกต์ใช้สงิ่ ทีม่ อี ยู่ในภูมภิ าคนัน้ ๆ มา
แก้ ไขปั ญ หาโดยไม่ ต ้ อ งลงทุ น สู ง หรื อ ใช้
เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก

๙

ท�ำให้ง่าย Simplicity

ด้ ว ยพระอั จ ฉริ ย ภาพและพระปรีชา
สามารถในพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ท�ำให้การ
คิดค้นดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ ไขงานการ
พัฒนาประเทศด�ำเนินการไปได้ โดยง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และที่ส�ำคัญยิ่งคือ สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วน
รวมตลอดจนสภาพสังคมของชุมชนนั้นๆ ทรง
โปรดที่จะท�ำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ท�ำสิ่ง
ที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นให้ เ ข้ า ใจง่ า ย อั น เป็ น การ
แก้ปัญหาด้วยการใช้กฎธรรมชาติเป็นแนวทาง

๑๐
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การมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนักประชาธิป ไตย จึงทรงน�ำ
“ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหาร เพื่อเปิด
โอกาสให้สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่
ทุ ก ระดั บ ได้ ม าร่ ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น
ที่ส�ำคัญที่สุดต้องท�ำใจกว้างขวาง หนักแน่น
รับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ นื่
อย่างฉลาด

๑๑

ประโยชน์ส่วนรวม
การปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ และ
การพระราชทานพระราชด�ำริ ในการพัฒนา
และช่ ว ยเหลื อ พสกนิ ก รของพระเจ้ า อยู ่ หั ว
รัชกาลที่ ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
บ้านเมืองและประชาชนเป็นส�ำคัญ การปฏิบตั ิ
งานของข้าราชการต้องให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ท�ำ
เต็มก�ำลังสติปญ
ั ญา ความรูแ้ ละความสามารถ

๑๒

บริการรวมที่จุดเดียว One Stop
Services
เป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เป็นต้นแบบ
ในการบริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว เพื่ อ
ประชาชนจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดย
จะมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมด�ำเนินการ
และให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว

๑๓

ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้
ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่าง
ละเอียดถึงปัญหาธรรมชาติ หากต้องการแก้ ไข
ธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ
อาทิ การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกเพื่อแก้ ไข
ปัญหาป่าเสื่อมโทรม โดยปล่อยให้ธรรมชาติ
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ช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือการปลูกป่า ๓
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง คือ ปลูกไม้เศรษฐกิจ
ไม้ผล และไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตาม
ชื่อไม้แล้ว ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้พื้นดิน
ซึ่งเป็นการเกื้อกูลกันของธรรมชาติและมนุษย์

๑๔

ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงน�ำความจริงในเรื่องความเป็นไป
แห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมา
เป็นหลักการ แนวปฏิบัติที่ส�ำคัญในการแก้
ปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงสภาวะที่
ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติ เช่น น�้ำดีขับไล่
น�ำ้ เสีย หรือเจือจางน�ำ้ เสียให้กลับเป็นน�ำ้ ดี ตาม
จังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน�้ำ การ
บ�ำบัดน�้ำเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวา ซึ่งมีตาม
ธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน�้ำ

๑๕

ปลูกป่าในใจคน
ความต้องการของมนุษย์ท�ำให้บริโภค
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิน้ เปลือง เพือ่
ประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้
แก่สงิ่ แวดล้อมไม่รจู้ กั พอ ปัญหาความไม่สมดุล
จึงเกิดขึน้ ดังนัน้ การฟืน้ ฟูธรรมชาติให้กลับคืน
จะต้องปลูกจิตส�ำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คน
เสียก่อน

๑๖

ขาดทุนคือก�ำไร
“Our loss is gain การเสียคือการได้
ประเทศชาติจะก้าวหน้าและการทีค่ นอยูด่ มี สี ขุ
นัน้ เป็นการนับทีเ่ น้นมูลค่าเงินไม่ได้” จากพระ
ราชด�ำรัสดังกล่าว คือ หลักการในพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๙ ทรงมีต่อพสกนิกรไทย “การให้”
และ “การเสียสละ” เป็นการกระท�ำอันมีผล
เป็นก�ำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้
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๑๗

การพึ่งพาตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อ
การแก้ ไ ขปั ญ หาในเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยการแก้ ไ ข
ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่
จะด�ำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ
การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้
ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ “พึ่งตนเอง
ได้” ในที่สุด

๑๘

พออยู่พอกิน
การเสด็จไปเยีย่ มประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
ในทุกภูมภิ าคของประเทศไทย ได้ทอดพระเนตร
ความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง จึง
ทรงเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่าง
ลึกซึง้ จากนัน้ จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ
ให้พสกนิกรมีชีวิตอยู่ ในขั้น “พออยู่พอกิน”
ก่อนแล้วจึงขยับขยายให้ก้าวหน้าต่อไป

๑๙

เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาทีพ่ ระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙
มีพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทางการด�ำเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า 30 ปี
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงย�้ำแนวทางการแก้ ไข เพื่อ
ให้รอดพ้นและสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนภายใต้กระแสความเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทาน
ไว้ดังนี้
ความพอเพียง หมายถึง ความพอ
ประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่ อ มามี ผ ลกระทบใดๆ อั น เกิ ด จากการ
เปลีย่ นแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�ำวิชาการต่างๆ มา
ใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขัน้ ตอน

๒๐

ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
“ผูท้ มี่ คี วามสุจริตและบริสทุ ธิ์ใจ แม้จะ
มีความรูน้ อ้ ยก็ยอ่ มท�ำประโยชน์ให้แก่สว่ นรวม
ได้ มากกว่าผูท้ มี่ คี วามรูม้ ากแต่ไม่มคี วามสุจริต
ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ” พระราชด�ำรัส เมื่อวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓

๒๑

ท�ำงานอย่างมีความสุข
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีความ
สุขทุกคราทีจ่ ะช่วยเหลือประชาชน ซึง่ เคยรับสัง่
ครั้งหนึ่งว่า “ท�ำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้
นอกจากการมี ค วามสุ ข ร่ ว มกั น ในการท� ำ
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น”

๒๒

ความเพียร
พระมหาชนก เป็นพระราชนิพนธ์ทที่ รง
ใช้เวลาค่อนข้างนาน ในการคิดประดิษฐ์ด้วย
การท� ำ ให้ เ ข้ า ใจง่ า ย ปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ข้ า กั บ
สภาพสังคมปัจจุบนั อีกทัง้ ภาพประกอบ และ
คติธรรมต่างๆ ได้ส่งเสริมให้หนังสือเล่มนี้มี
ความศักดิ์สิทธิ์ หากคนไทยน้อมรับมาศึกษา
วิเคราะห์และปฏิบตั ติ ามรอยพระมหาชนกแล้ว
ไม่ว่าจะเผชิญกับความทุกข์ยากล�ำบากใดๆ
ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้เสมอ เช่นเดียวกับ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ ที่ ท รงริ เ ริ่ ม ท� ำ
โครงการต่างๆ ในระยะแรกที่ไม่มีความพร้อม
ในการท�ำงานมากนัก และทรงใช้พระราชทรัพย์
ส่ ว นพระองค์ ทั้ ง สิ้ น แต่ พ ระองค์ ก็ มิ ไ ด้ ท ้ อ
พระราชหฤทัย มุง่ มัน่ พัฒนาบ้านเมืองให้รม่ เย็น
เป็นสุข

๒๓
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รู้ รัก สามัคคี
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราช
ด�ำรัสในเรือ่ ง “รู้ รัก สามัคคี” มาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งเป็นสามค�ำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง
สามารถปรับใช้ ได้ทุกยุคสมัย
รู ้ : การที่ เ ราจะลงมื อ ท� ำ สิ่ ง ใดนั้ น
จะต้องรูเ้ สียก่อน รูถ้ งึ ปัจจัยทัง้ หมด รูถ้ งึ ปัญหา
และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
รัก : คือความรัก เมื่อเรารู้ครบด้วย
กระบวนการความแล้ ว จะต้ อ งมี ค วามรั ก
การพิ จ ารณาที่ จ ะเข้ า ไปลงมื อ ปฏิ บั ติ แ ก้ ไ ข
ปัญหานั้นๆ
สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น
ควรค�ำนึงเสมอว่าเราจะท�ำงานคนเดียวไม่ได้
ต้ อ งท� ำ งานร่ ว มมื อ ร่ ว มใจเป็ น องค์ ก รเป็ น
หมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วง
ไปได้ด้วยดี

จาก :

www.thaihealth.or.th/Content/34063-๒๓ หลักการทรงงานในหลวง รัชกาลที่ ๙
www.si.mahidol.ac.th/th/division/suvirtue/knowledge/knowledge-5.html
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Star Wars: The Last Jedi
เข้าฉาย :
14 ธันวาคม 2560

Star Wars: The Last Jedi จะสานต่อเรือ่ งราวจาก The Force Awakens
โดยมีเรย์ จะฝึกซ้อมการเป็นเจไดกับ ลุค สกายวอล์คเกอร์ ขณะที่
ไคโล เรน จะลักพาตัวฟินน์ ทีก่ ำ� ลังท�ำภารกิจร่วมกับเพือ่ นใหม่ ส่วน
โพ ดาเมรอน ก็ก�ำลังร่วมมือกับนายพลหญิงเลอา ในการล่อให้เรย์
ออกมาจากที่ซ่อน ยิ่งไปกว่านั้นเราจะได้เห็นการประลองดาบไลท์
เซเบอร์ร ะหว่าง เรย์ กับไคโล เรน เรื่อ งราวจะเป็น อย่างไร
ต้องติดตามต่อไปได้ในภาพยนตร์

ดูหนังทำ�เงิน หนังสือน่าอ่าน

Jumanji
เมื่อเป็นเด็ก อลัน (โรบิน วิลเลี่ยม) และเพื่อนสาว ได้เล่นเกมโบราณ
ลึกลับที่พวกเขาค้นพบ ท�ำให้อลันต้องเข้าไปติดอยู่ ในเกมป่าที่เต็ม
ไปด้วยสารพัดสัตว์ 26 ปีต่อมา มีเด็กสองคนเปิดมันอีกครั้ง ท�ำให้อลัน
สามารถหลุดออกมาจากเกมนั้นได้ และเหล่าสัตว์ป่านานาชนิดได้
หลุดออกมาเพ่นพ่านในเมืองถึงเวลาทีอ่ ลันจะต้องหยุดยัง้ ความโกลาหล
ครั้งนี้ให้ ได้ ซึ่งมีวิธีเดียวคือเล่นเกมนี้ให้จบ

ผู้ก�ำกับ:
ร็อบ โคเฮน
เข้าฉาย :
28 ธันวาคม 2560

ท�ำปุ๋ยไส้เดือนใช้เอง

ผู้แต่ง ชารีย์ บุญญวินิจ
ส�ำนักพิมพ์บ้านและสวน

รวมเรื่องการท�ำปุ๋ยอินทรีย์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน
โดยใช้ ไส้เดือนเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารให้กลายเป็น
เม็ดปุ๋ย พร้อมเคล็ดลับการดูแล และสูตรการใช้ปุ๋ยและน�้ำหมัก
มูลไส้เดือน ท�ำให้ปุ๋ยอินทรีย์มีคุณค่าทางอาหาร เหมาะกับพืชผัก
แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบ พืชกินดอก และผลไม้ ให้
เจริญเติบโตงอกงาม

My little garden สวนผักกลางเมือง
หนังสือที่จะกระตุ้นจิตส�ำนักของผู้คนในเมืองใหญ่ ให้สนใจดูแลตัวเอง
มากขึ้น ผู้เขียนได้ทดลองเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ต่อกัน
ผ่านสวนผักเล็กๆ กลางเมือง หากใครที่ต้องการจะหันมาใส่ใจสุขภาพ
ด้วยพืชผัก “My Little Garden” จะเป็นตัวแทนของเพือ่ น มาชวนคนเมือง
จัดสรรพื้นที่จ�ำกัดของตนให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว น�ำเสนอทางเลือก
เพือ่ ให้เรียนรูก้ ารปลูกผักเบือ้ งต้น จนอาจท�ำให้คนเมืองอย่างเราๆ รักผัก
และเพลิดเพลินไปกับนานาเคล็ดลับในการปรับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

ผู้แต่ง
ชายเล็ก บดินทร์
ส�ำนักพิมพ์มติชน
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ตราสารคุณภาพสูง

ที่ให้ผลตอบแทนดีแม้ ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น
Agency Mortgage-Backed Securities
โดย กุลยา วรรธนรียชาติ
ท่ามกลางภาวะตลาดทุนขยายตัวในช่วงปลายของวัฏจักรการลงทุน (Late cycle) และแนวโน้มดอกเบี้ย
ขาขึ้น ตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างแพงและอัตราผลตอบแทนต�่ำซึ่งอาจไม่คุ้มกับความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้
นักลงทุนควรพิจารณาถึงคุณภาพตราสาร ความเสี่ยง และผลตอบแทน ซึ่ง Agency Mortgage-backed
securities (Agency MBS) เป็นอีกทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากมีคุณภาพสูง (ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือสูงสุด AAA โดยสถาบัน Standard & Poor’s) และให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าสินทรัพย์ลงทุน
ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน
Agency MBS คือ ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ออกโดย Government National
Mortgage Association (Ginnie Mae) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ และมีรฐั บาลสหรัฐค�ำ้ ประกันโดยตรง หรือออกโดย
Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) หรือ Federal National Mortgage Corporation
(Fannie Mae) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีร่ ฐั บาลสหรัฐให้การสนับสนุนทางอ้อม ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐ และ
การคัดเลือกเฉพาะผู้กู้สินเชื่อที่มีคุณภาพสูง ท�ำให้ Agency MBS เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงการผิดนัดช�ำระหนี้
ของผู้ออกตราสาร (Default Risk) ต�่ำมาก แม้ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ที่นักลงทุนกังวลกับ Default Risk เช่น
ในปี 2008 (Global Financial Crisis) และ ปี 2011 (European Debt Crisis) Agency MBS จึงให้ผลตอบแทนสูง
ถึง 8.3% และ 6.2% ตามล�ำดับ (ดังที่แสดงในรูปที่ 1)

รูปที่ 1 ผลตอบแทนของตราสาร Agency MBS (Bloomberg Barclays US MBS Index)
Total Return (%)
10.0%

Total return of Bloomberg Barclay US MBS Index

Fed Rate hike cycle

Global financial

8.0%

The Peak of the
European Debt
crisis, Us credit
rating downgrade

Trump wins Us election

US Taper Tantrum

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

-2.0%

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004-2017 และแหล่งที่มาข้อมูล Bloomberg Barclay US MBS ทั้งนี้
ผลตอบแทนปี 2017 ถึง ณ วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2017
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ความคิดเห็นและข้อความต่างๆ ในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย

ความเสีย่ งหลักของการลงทุนใน Agency MBS
คือ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Risk) และความเสีย่ งทีผ่ กู้ สู้ นิ เชือ่ มีการจ่ายคืนเงินต้น
ก่อนครบก�ำหนด (Prepayment Risk) ซึ่งมีวิธีในการ
บริหารความเสีย่ ง เพือ่ สร้างผลตอบแทนดังนี้ ในภาวะ
ดอกเบีย้ ขาขึน้ Agency MBS ประเภททีม่ กี ระแสเงินสด
รับจากดอกเบีย้ จากผูก้ สู้ นิ เชือ่ บ้าน (An interest-only
stripped mortgage-backed security (IO)) จะให้
ผลตอบแทนดี เนื่องจากนักลงทุนจะรับกระเงินสด
ได้เร็ว และสามารถน�ำมาลงทุนต่อด้วยดอกเบีย้ สูงขึน้
ประกอบกับผู้กู้สินเชื่อจะไม่ Refinance (ท�ำการกู้ใหม่
เพื่อจะช�ำระคืนเงินต้นเดิมก่อนก�ำหนด) ในภาวะ
ดังกล่าว ท�ำให้มี Prepayment Risk ที่ต�่ำ ดังรูปที่ 1
Agency MBS ให้ผลตอบแทนดี ในช่วงปี 2005-2006
ที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อย่างต่อเนื่องจาก 1.00% มาอยู่ที่ 5.25 %
ในทางตรงกันข้าม ช่วงภาวะดอกเบี้ยต�่ำหรือ
ขาลง ตราสาร Agency MBS ประเภททีม่ กี ระแสเงินสด
รับจากเงินต้นของสินเชื่อบ้าน (A principal-only
stripped mortgage-backed security (PO)) จะให้
ผลตอบแทนสูง เนื่องจากสามารถรับผลตอบแทนได้
นานกว่า (ด้วยอายุเฉลีย่ ของกระแสเงินสดรับยาวกว่า
IO) และ PO มีความเสี่ยงจะได้รับช�ำระคืนเร็วกว่า
ก�ำหนดต�่ำกว่า IO ดังรูปที่ 1 Agency MBS ให้
ผลตอบแทนสูง ในภาวะดอกเบี้ยขาลงและระดับต�่ำ
นับตั้งแต่ช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 ยกเว้นในปี
2013 เป็ น ช่ ว งที่ ธ นาคารกลางสหรั ฐ ประกาศยุ ติ
มาตรการผ่ อ นคลายในเชิ ง ปริ ม าณทางการเงิ น
(Quantitative Easing) จึ ง ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบ
ต่อตลาด Agency MBS รวมถึงตราสารหนี้ทั่วโลก

สถานการณ์ลา่ สุด ธนาคารกลางสหรัฐ คงการ
คาดการณ์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25%
ในปีนี้ และต่อเนื่องอีกในปี 2018 การประกาศทยอย
ลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและ MBS ใน
เดือนตุลาคม 2017 ส่งผลกระทบเชิงลบระยะสั้นต่อ
Agency MBS เนื่องจากการทยอยลดอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ช่วยลดความผันผวนของราคา MBS ประกอบ
กับ Agency MBS ยังเป็นที่ต้องการของนักลงทุน
สถาบันการเงิน และธนาคารกลางของประเทศต่างๆ
นอกจากนี้ตลาดบ้านและอสังหาริมทรัพย์ ในสหรัฐ
ที่ฟื้นตัวและเติบโตได้ต่อเนื่อง และเงื่อนไขของการ
ปล่อยกู้สินเชื่อบ้านมีความเข้มงวดมากขึ้น ท�ำให้
Agency MBS ยังคงเป็นตราสารคุณภาพสูง และมี
สภาพคล่องดีมาก
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนใน Agency MBS ควร
ศึกษารายละเอียดการลงทุน ติดตามตลาดอย่าง
ใกล้ ชิ ด และมี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม
การลงทุน เพื่อบริหารการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนมี ค วามยื ด หยุ ่ น และสามารถปรั บ พอร์ ต
การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรืออาจ
มอบหมายให้มืออาชีพบริหารการลงทุนแทน โดย
เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมคุณภาพสูง โดยพิจารณา
จากผลการด�ำเนินงานในอดีต รวมถึงข้อมูลจาก
สถาบันที่เป็นผู้จัดอันดับกองทุน เช่น Morningstar
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาแนวโน้มและข้อมูล
การลงทุน รวมถึงนโยบาย กระบวนการ แนวทาง
ลงทุน (style) เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยง ที่มาของ
ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั และทีส่ ำ� คัญผูล้ งทุนควรเลือก
นโยบายที่ตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้
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ดูทะเลหมอก เขากระโจม

ราชบุรี

ดูทะเลหมอก

เขากระโจม

ห่างจาก อ.สวนผึง้ ประมาณ 29 กม. พบกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มียอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี
คือจุดชมวิวเขากระโจม ซึ่งสามารถมองเห็นทั้ง
ประเทศไทยและประเทศพม่า มีไม้ป่านานาชนิด
อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิหนาวเย็นทั้งปี เหมาะ
ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วผูช้ นื่ ชอบธรรมชาติปา่ เขาและ
รักการผจญภัย
เขากระโจม บางคนเรียกว่า เขาช่องกระโจม
คนพื้นที่เล่าให้ฟังว่า ชาวกะเหรี่ยงที่อยู่อาศัยใน
ผืนแผ่นดินบริเวณนี้มาก่อนเรียกชื่อว่า เขาลันดา
ซึ่งหมายถึง ภูเขาที่มีที่ราบ คนไทยรุ่นที่ ไปท�ำ
เหมืองแร่ดีบุกที่นั่นเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน เห็น
รูปลักษณะของเขาว่าคล้ายกระโจมอินเดียนแดง
จึงเปลี่ยนชื่อให้เป็นเขากระโจม ซึ่งทางขึ้นเขา
กระโจมนั้น รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
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ทางขึ้นแรกๆ เป็นทางลาดยาง จากนั้นจะ
เป็ น ทางขรุ ข ระ ลาดชั น สมบุ ก สมบั น
รถทั่ ว ไปไม่ ส ามารถไปได้ การขึ้ น เขา
กระโจมต้องใช้รถขับเคลือ่ น 4 ล้อขึน้ เท่านัน้
และคนขับต้องมีความช�ำนาญเพื่อความ
ปลอดภัย ตามทางทีล่ าดชันและขรุขระเป็น
ร่องโคลนลึกๆ ไปเรื่อยจนถึงที่ความสูง
ประมาณ 800 เมตร จากระดับน�้ำทะเล
บริเวณนีเ้ ป็นที่โล่งๆ ทางคดเคีย้ ว สวยงาม
เหมาะแก่การพักถ่ายรูป ตรงจุดสุดท้ายที่
เรียกว่าหินสุดๆ ของยอดเขากระโจมแห่งนี้
ทีเ่ นิน 1000 เมือ่ ผ่านเนินนี้ไปไม่กอี่ ดึ ใจก็ถงึ
จุดชมวิวเขากระโจม
หลังจากชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขา
กระโจมแล้ว ระหว่างทางแวะชม “น�้ำตก
ผาแดง” เดินเท้าเข้าไปประมาณ 200 เมตร
ก่ อ นจะพบกั บ สายน�้ ำ ตกขนาดกลาง
ไหลผ่านหน้าผาหินสีแดง อันเป็นที่มาของ
ชื่อ “น�้ำตกผาแดง”
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ชมหิ่งห้อยนับหมื่น

อุทยานหินเขางู
อุ ท ยานหิ น เขางู สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วในต� ำ บล
เกาะพลับพลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า
มีหงิ่ ห้อยบินเกาะตามกิง่ ไม้และพงหญ้า ซึง่ แตกต่าง
จากที่อื่นที่จะเกาะกันเป็นพุ่มๆ อยู่ชายคลอง และ
จะบินมาเกาะตามแนวทางสะพาน นักท่องเที่ยว
ต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ ให้เหยียบ
หิง่ ห้อย และเมือ่ เดินทางเข้าไปประมาณ 700 เมตร
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ มี แ อ่ ง น�้ ำ และหญ้ า ปอ จะพบว่ า มี
หิ่งห้อยบินเหนือน�้ำเมื่อแสงไฟกระทบกับน�้ำท�ำให้
เกิดความสวยงามและบินไปเกาะที่ดอกหญ้าปอ
ที่ มี ล มพั ดไสวดู แ ล้ ว สวยงาม ด้ ว ยระบบนิ เ วศ
ที่ ส มบู ร ณ์ ร วมถึ ง ความเงี ย บสงบท� ำ ให้ หิ่ ง ห้ อ ย
นับหมื่นตัวเข้ามาอาศัยและขยายพันธุ์ ในตอน
กลางวันจะพบทิวทัศน์ทสี่ วยงาม มีทางเดินสะพาน
ข้ามบึงน�ำ้ กลางหุบเขา เชือ่ มระหว่างบริเวณทีจ่ อดรถ
กับทางเดินลอยน�้ำที่น�ำไปสู่ ใจกลางหุบเขาที่มีวิว
สวยงาม กลายเป็นจุดถ่ายภาพทีห่ า้ มพลาดประจ�ำ
อุ ท ยานเขางู ไ ปแล้ ว ส� ำ หรั บ สะพานข้ า มบึ ง น�้ ำ
ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม
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แต่เดิมอุทยานหินเขางูเป็นแหล่งระเบิด
และย่ อ ยหิ น ที่ ส� ำ คั ญ ของไทยตั้ ง แต่ ส มั ย ต้ น
รัตนโกสินทร์ ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้
เล็งเห็นถึงความเสือ่ มโทรมของสภาพภูมปิ ระเทศ
และวิวทิวทัศน์ อีกทัง้ ทีห่ นิ เขางูนยี้ งั เป็นศาสนสถาน
อันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิด
และย่อยหินทีบ่ ริเวณนี้ไป หลังจากยกเลิกสัมปทาน
เขางู ก ลายเป็ นเหมื อ งร้า ง มีสภาพทรุดโทรม
จั ง หวั ด ราชบุ รี จึ ง ได้ พั ฒ นาหิ น เขางู ใ ห้ เ ป็ น
สวนสาธารณะและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางโบราณคดี
ได้ ส ร้ า งพระพุ ท ธรู ป หิ น ขนาดใหญ่ เต็ ม พื้ น ที่
หน้าผา โดยยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน ภายใน
อุทยานหินเขางูแห่งนี้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
โบราณคดีอยูห่ ลายแห่ง ซึง่ จะเป็นถ�ำ้ ทีอ่ ยูบ่ นภูเขา
มีถ�้ำฤๅษี ถ�้ำฝาโถ และถ�้ำจีน-จาม แต่ละถ�้ำ
อยู ่ ไ ม่ ไ กลกั น แต่ ต ้ อ งเดิ น ขึ้ น บั นไดไต่ เ ขาไป
ค่อนข้างสูง บริเวณรอบๆ ก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก
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คุณฐาปณีย์ ชินเศรษฐวงศ์

Managing Director, U-Thai Cartons Co., Ltd.

“

จากชีวิตวัยเด็กที่ศึกษาและเติบโตอยู่ต่างแดน
หลายปี จึงเป็นโอกาสในการเรียนรู้โลกกว้าง และ
การได้ซึมซับการท�ำธุรกิจจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี จนมองว่าการท�ำธุรกิจเหมือนอยู่ ใน
สายเลือดที่ถ่ายทอดมา คุณฐาปณีย์ ชินเศรษฐวงศ์
จึงกล้าคิดกล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยความอดทน จริงใจ และ
มุ่งมั่นที่จะท�ำหน้าที่ ให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง
และครอบครัว และพร้อมถ่ายทอดสิ่งที่ ได้เรียนรู้สู่รุ่นลูกเพื่อ
ก้าวต่อไปของธุรกิจ
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จากซ้าย คุณขวัญทิพย์, คุณอภิชยั , คุณชิน, คุณอัจฉรา, คุณวัชชระ, คุณฐาปณีย์ และคุณรุจิวงศ์

ขอทราบเรื่องประวัติการศึกษา
ก่อนค่ะ
ตอนเด็กๆ ดิฉนั เริม่ เรียนที่โรงเรียนพรประสาท
วิทยาแถวตลาดพลู แล้วย้ายมาโรงเรียนสมถวิล
เรียนประถมศึกษาปีที่ 5 แต่คุณย่ามีความคิด
ว่าเป็นลูกหลานคนจีนจึงอยากให้รขู้ นบประเพณี
และภาษาจีน ซึง่ เป็นเรือ่ งแปลกเพราะสมัยนัน้
นิยมส่งลูกหลานไปเรียนภาษาอังกฤษ น้อยคน
ทีจ่ ะส่งลูกหลานไปไต้หวัน ดิฉนั จึงเป็นรุน่ แรกๆ
ของไทยที่ได้ ไปเรียนที่นั่น โดยไปเรียนต่อ ป.4
เทอมปลายที่ไทเปซึง่ เป็นโรงเรียนของรัฐบาล
คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณย่า
บวกกับไต้หวันเป็นประเทศที่ปลอดภัย การ
มองการณ์ ไกลของทัง้ สองท่านจึงท�ำให้พวกเรา
ไปเรียนที่ไต้หวันกันหมดทั้งห้าพี่น้อง คุณย่า
รับผิดชอบดูแลหลานๆ ดิฉันเป็นคนโตอายุสัก
10 ขวบ น้องๆ ก็อายุไล่ๆ กันลงไป ส�ำหรับ
ภาษาจีน ก่อนไปดิฉันเขียนเป็นแต่ชื่อตัวเอง
เท่านั้น พอไปเรียนที่ โน่นแรกๆ จึงไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย แต่เนือ่ งจากยังเด็กอยูจ่ งึ เรียนรู้ ได้ ไว
พอตอน ป.6 ดิฉันเรียนได้ดีระดับ 1 ใน 10
ของห้อง และต่อมาได้เป็น 1 ใน 3 ของห้อง
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ตอนเรียนมัธยมต้น ได้มีชื่อติดบอร์ดกับเขา
ที่ไต้หวันนักเรียนต้องเรียนหนักมาก ครูเคยบอก
ว่าถ้าสอบครั้งต่อไปคะแนนตกจะโดนตีตาม
จ�ำนวนคะแนนที่ตก ดิฉันจึงกลัวมากและขยัน
มากเพราะกลัวโดนตี แต่นั่นก็ท�ำให้เรากลาย
เป็นคนมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนดีค่ะ
พอจบ มศ.3 คุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่มี
สังคมในไทย จึงให้กลับมาเรียนที่ โรงเรียน
Seventh Day Adventist English School
แถวเอกมัย แล้วสอบเทียบ มศ.5 รุ่นสุดท้าย
เพื่อเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่
พอเรียนได้สองปี มีญาติที่อยู่ที่อเมริกากลับ
มาเที่ยว ถามว่าสนใจไปเรียนต่อที่อเมริกาไหม

M-Exclusive

คุณพ่อจึงส่งไปเรียนทีน่ นั่ กับน้องชาย ดิฉนั จึงได้
ไปเรียนปี 3-4 และจบปริญญาตรีได้เกียรตินยิ ม
อันดับ 3 ด้านการเงินที่ University of Arkansas,
Fayetteville
ดิฉันได้ทุน assistantship เรียนต่อปริญญาโท
ด้วย แต่เนื่องจากช่วงนั้นแขนคุณแม่มีปัญหา
ดิฉันจึงต้องกลับมาเมืองไทยเพื่อช่วยคุณแม่
ช่วงท�ำงานคุณพ่อคุณแม่ ได้ถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ ให้ และได้รับเชิญจากธนาคารที่เราเป็น
ลูกค้าให้ ไปอบรมโครงการ Mini MBA ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ หลังจากนั้น
ก็ทำ� งานมาเรือ่ ยๆ และเลิกคิดทีจ่ ะกลับไปเรียน
ต่อ เมื่อมี โอกาสก็จะเข้าคอร์สอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาตนเองค่ะ

ธุรกิจที่บ้านเป็นธุรกิจด้านไหนคะ
ก่อนทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่จะเริม่ ก่อตัง้ กิจการครอบครัว
คุณพ่อชิน ชินเศรษฐวงศ์ ท�ำงานเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงในกลุ่มบริษัทที่ท�ำเกี่ยวกับด้านสิ่งทอ
ทีม่ ชี อื่ เสียงระดับต้นๆ ของประเทศ ส่วนคุณแม่
อัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์ ยังท�ำงานในธุรกิจผลิต
กระป๋องของครอบครัว บริษัท สุนทรโลหะกิจ
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ซึ่งคุณแม่ ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ช่วยงานทั้ง
ด้านการขายและผลิตตั้งแต่สาวๆ บริษัทฯ ได้
ขยายเติบโตเพิ่มสาขา จนมาถึงวันที่คุณพ่อ
คุณแม่คดิ ว่าน่าจะถึงเวลาทีจ่ ะเริม่ ต้นธุรกิจของ
ตัวเอง จึงได้จัดตั้งบริษั ทยูเนียนเปเปอร์คาร์
ตอนส์ จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต แผ่ น และกล่ อ ง
กระดาษลูกฟูกในปี 2521
ธุรกิจเจริญเติบโตมาเรื่อยๆ ด้วยน�้ำพักน�้ำแรง
ของคุณพ่อคุณแม่ หลังจากน้องๆ เริม่ เรียนจบ
กลับมาช่วย บริษัทก็เริ่มแตกขยายสาขา โดย
ทุกคนจะดูแลอย่างน้อยหนึ่งสาขา หรือตาม
แขนงงานที่ตัวเองถนัด คุณพ่อเป็นประธาน
กลุ่มบริษัท จะเป็นผู้วางนโยบาย ดูแลเป้าการ
ผลิตและการขาย ส่วนคุณแม่เป็นผู้ดูแลการ
เงินของทัง้ เครือ ท่านทัง้ สองท�ำงานใกล้ชดิ และ
คอยฝึกฝนให้ค�ำแนะน�ำแด่พวกเราค่ะ
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Union Paper Cartons Co., Ltd. (UPC) เป็น
ผูผ้ ลิตแผ่นและกล่องกระดาษลูกฟูกทีค่ ร�ำ่ หวอด
ในวงการและจะครบรอบ 40 ปีในปี 2561 นี้
ส�ำนักงานใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ยังไปท�ำงาน
ทุกวันตั้งอยู่ที่เขตบางบอน โดยบริษั ทอื่นๆ
ในเครือ UPC Group คือ U-Thai Cartons
Co.,Ltd. ซึง่ ดิฉนั รับผิดชอบดูแลโดยตรงตัง้ อยูท่ ี่
ถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน Union Cartons
Industry Co., Ltd. ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว์ Quality Cartons Co., Ltd. ตั้งอยู่
ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี Union & Oji
Interpack Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วมทุนกับญีป่ นุ่
ผลิตกล่อง HiPLE-ACE (heavy duty) และ
United Paper Public Co., Ltd. ผูผ้ ลิตกระดาษ
คราฟท์ซี่งเป็นวัตถุดิบหลัก คุณพ่อเล็งเห็นว่า
บริษัทในเครือฯ มีความต้องการกระดาษคราฟท์

M-Exclusive
สูงพอ จึงได้จดั ตัง้ บริษัทนีข้ นึ้ มาโดยร่วมหุน้ กับ
นักธุรกิจหลายท่าน ต่อมาได้นำ� บริษัทนีเ้ ข้าตลาด
หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้เรายังมี Macc Print
and Pack Co., Ltd. ทีท่ ำ� ธุรกิจด้านหมึกพิมพ์คะ่
เมือ่ ธุรกิจไปได้ดี คุณพ่อซึง่ เคยมีความฝันอยาก
ท�ำทางด้านการศึกษา และคุณพ่อคุณแม่กอ็ ยาก
คืนก�ำไรสู่สังคม อยากให้ลูกหลานคนจีนมี
โอกาสเรียนภาษาจีน จึงได้อนุมตั งิ บเพือ่ ให้นอ้ ง
สาวคนเล็กซึง่ รักเด็กมากมารับหน้าทีจ่ ดั ตัง้ และ

บริหารโรงเรียนอนุบาลทานตะวันเพื่อสานฝัน
ตนเองและคุณพ่อ ตามมาด้วยโรงเรียนทาน
ตะวันไตรภาษา ซึ่งเป็น English Program แต่
ได้ มี แ ทรกภาษาจี น เข้ า ไปในหลั ก สู ต รด้ ว ย
เช่นเดียวกับอนุบาล โดยมีตั้งแต่ประถม 1
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลูกๆ ดิฉันก็จบจากที่นี่
เรามีเจ้าของภาษามาสอน ภาษาจีนจะเป็นครู
จากจีนแผ่นดินใหญ่ ภาษาอังกฤษมีครูทั้งจาก
อเมริกา ยุโรป และฟิลิปปินส์ เพราะเรามองว่า
ทุกวันนี้โลกเราแคบลง จึงต้องมีครูสอนภาษา
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อังกฤษจากหลายชาติเพื่อให้เด็ก คุ้นชินกับ
ส�ำเนียงจากหลายถิน่ เรามีโครงการแลกเปลีย่ น
นักเรียนทุกปี โดยน้องสาวดิฉันเป็นผูพ้ าไปเอง
ทั้งที่ประเทศจีน ไต้หวัน ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ โรงเรียนเราไม่เพียงจะเน้นความ
เด่นด้านภาษา แต่ยังมีทางเลือกให้นักเรียน
เลือกเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่ อ เตรี ย มการสอบเข้ า คณะต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนตามที่นักเรียน
มุ่งหวังที่จะเข้าเรียนอีกด้วย

ค�ำแนะน�ำทีด่ แี ละยังช่วยด้านเงินทุนด้วย จึงได้
เกิด RT Pack Co., Ltd. ซึ่งผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดขึน้ รูปโดยระบบสุญญากาศ เพียง
แค่สี่เดือนหลังจากที่คุยเล่นเรื่องตั้งโรงงาน
ในวันนัน้ เราก็สามารถผลิตของส่งให้กบั ลูกค้า
ได้แล้วค่ะ

ได้เปิดธุรกิจของตนเองหรือไม่คะ
การท�ำธุรกิจอยู่ในสายเลือดของดิฉนั ปกติดฉิ นั
ท� ำ ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ส่ ว นสามี Yavarajan
Guendaraju (คุณ Raj) เป็นคนมาเลเซียเชื้อ
สายอินเดีย จบปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรมศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน และต่อปริญญาโทด้าน
สิง่ แวดล้อมทีแ่ คลิฟอร์เนีย พอแต่งงานและมา
อยู่เมืองไทย เราได้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม RT Environmental Service Co.,
Ltd. แต่ ในยุคนั้นยังไม่ค่อยมีการตื่นตัวด้าน
สิ่งแวดล้อมกันมากนัก ส่วนใหญ่ลูกค้าจึงเป็น
บริษัทต่างชาติ ต่อมาได้เป็นทีป่ รึกษา ISO 14000
(มาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม) ให้กบั
บริษัทที่ผลิตของเล่นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
มีอยู่วันหนึ่งบริษั ทนี้ ให้ช่วยหาบริษั ทที่ผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกในประเทศไทย สามีจงึ มา
ถามดิฉนั ว่าพอจะรูจ้ กั บริษัทพวกนีห้ รือไม่ ดิฉนั
จึงคุยกันเล่นๆ ว่าเดี๋ยวตั้งบริษั ทให้เลยดีไหม
หลังจากนั้นดิฉันได้สอบถามหาข้อมูลต่างๆ
เกีย่ วกับธุรกิจพลาสติก ท�ำให้มองเห็นโอกาสว่า
สามารถท�ำได้ โดยคุณแม่ได้สนับสนุนและให้
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ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีกหรือไม่คะ
ดิฉนั ไปเทีย่ วต่างประเทศบ่อย เห็นคนไทยชอบ
ซือ้ ของนอก ไปเกาหลีทกี แ็ ห่ซอื้ ลิปบาล์มเกาหลี
กัน ดิฉันจึงกลับมาคิดว่าสินค้าไทยไม่ได้ด้อย
กว่าเขาเลย แล้วท�ำไมเราไม่คิดท�ำผลิตภัณฑ์
ลิปบาล์มทีม่ เี อกลักษณ์ ไทยๆ บ้าง แต่เนือ่ งจาก
ท�ำธุรกิจมากมายจึงยังไม่มีเวลาท�ำในสิ่งที่คิด
พอลูกสาวทักว่าแม่ได้แต่คิด ดิฉันจึงตอบกลับ
ว่าถ้าอย่างนั้นให้เป็น Family Project ช่วยกัน
ท�ำให้เกิดขึน้ ดีไหม จึงได้ลองติดต่อคูค่ า้ ซึง่ เป็น
ผู้ผลิตเครื่องส�ำอางและเวชภัณฑ์มากว่า 60 ปี
เพื่อให้ผลิตลิปบาล์ม กลิ่นเอกลักษณ์ ไทยๆ
เช่น ข้าวเหนียวมะม่วง ลอดช่อง มะพร้าวหอม
ส่ ว นตลั บ บรรจุ ลิ ป บาล์ ม เราเลื อ กที่ จ ะใช้
ลูกมะพร้าวเขียวเพือ่ ให้นกึ ถึงแสงแดดทีอ่ บอุน่
หาดทรายขาวและต้นมะพร้าว ซึง่ หลายประเทศ
หากอยู่ในเขตหนาว เขาจะหลงใหลชายหาด
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อาหารไทย ขนมไทย รวมทั้งรสชาติของน�้ำ
มะพร้าวมาก ลูกสาวเรียน Film Production ที่
มหิดลอินเตอร์ ได้เข้ามาช่วยท�ำงานด้วย เขา
ถนัดเรื่องงานสร้างสรรค์ รูปสินค้าและคลิป
วีดีโอส่วนใหญ่จะเป็นฝีมือการถ่ายของเขา
ส่วนลูกชายจะช่วยให้ความเห็นในการแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ

เดิมเราไม่เคยท�ำธุรกิจแบบ Retail มาก่อนเลย
ดิฉันถนัดด้านโรงงาน แต่ดิฉันชอบที่จะเรียนรู้
สิ่งที่แปลกใหม่ โครงการนี้จึงท�ำให้มี โอกาส
เรียนรูว้ า่ สร้างแบรนด์อย่างไรให้เป็นทีร่ จู้ กั และ
จะขายอย่างไรในยุคสมัยที่โลกแห่งการค้าย่อ
มาอยู่ในจอเล็กๆ ในมือ เราใช้สอื่ โซเชียลมีเดีย
ทัง้ เฟซบุก้ ไลน์ อินสตาแกรม สินค้าของเราเป็น
ทีช่ นื่ ชอบของกลุม่ เด็กนักเรียนนักศึกษา ผู้มอง
หาของขวัญในช่วงเทศกาลและของฝากส�ำหรับ
เพือ่ นชาวต่างชาติ ตอนนี้ Coco’n More Lip Balm
มีขายตามร้านออร์แกนิกส์ เช่น The Organique,
The Natural House ร้านปันสุข ร้านขายของ
ที่ระลึกและของฝากให้ต่างชาติ The Clover
อาคารมณียาเซ็นเตอร์ โรงแรม JW Marriott
ร้าน Palida Arts & Crafts ตึกไทม์สแควร์
Green Gastro Cafe ทองหล่อ ซ. 9 และก�ำลัง
จะวางขายทีร่ า้ น The Selected สยามเซ็นเตอร์
ร้าน Healthy Max และร้านสบายใจทัง้ 6 สาขา
ค่ะ

ชอบงานไหนบ้างคะ
ดิฉันภูมิ ใจที่ ได้มีส่วนร่วมพัฒนากิจการของ
ครอบครัวและบุคลากรของเราให้เติบโตไปด้วย
กัน ดิฉันถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบทั้ง
โรงงาน ลูกค้า และพนักงาน ท�ำอย่างไรที่จะ
ให้เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตาม
ทีล่ กู ค้าต้องการ พัฒนาและกระตุน้ ให้พนักงาน
ท�ำงานเพื่อองค์กรของเราอย่างทุ่มเทและมี
ความสุข
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ใ ห้ อิ ส ระในการท� ำ งานและ
การตัดสินใจซึง่ ด�ำเนินตามนโยบายและค�ำสอน
ที่ท่านถ่ายทอดมาตั้งแต่เด็กๆ ดิฉันตั้งใจจะ
ถ่ายทอดส่งต่อให้ลูกๆ ให้เขารู้จักการท�ำธุรกิจ
เรียนรู้การท�ำงาน รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาเพื่อ
ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ส�ำหรับธุรกิจของตัวเอง
สามีดแู ลทางด้านการผลิตและขายบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก ดิฉันดูแลบัญชีการเงิน
ถ้าถามว่าตอนนี้ ชอบท�ำงานไหน ดิฉนั ก�ำลังสนุก
กับโครงการใหม่ของครอบครัว นั่นคือโปรเจ็ค
ลิปบาล์ม เพราะความท้าทายที่ได้ทำ� ตัง้ แต่ตน้
ได้คดิ วางแผนผลิตและจ�ำหน่าย สร้างแบรนด์
สินค้า Coco’n More จาก Family Project เล็กๆ ที่
ลูกๆ ได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการเป็น
entrepreneur ได้ท�ำธุรกิจ retail สมัยใหม่ผ่าน
ทางออนไลน์และ social media และก�ำลังหา
ช่องทางใหม่ๆ เปิดตัวสินค้าออกไปสูก่ ลุม่ ลูกค้า
เป็นงานที่สนุกมากค่ะ
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C O C O ’n More
มีแนวคิดในการท�ำธุรกิจอย่างไร
คะ

น�ำของที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้โดยไม่ต้องสั่ง
ซื้อใหม่ถ้าไม่จ�ำเป็น

การท�ำธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูงและจะถูก
ย่อส่วนลงเพือ่ ความรวดเร็วแม่นย�ำในการตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า การสือ่ สาร การ
ซือ้ ขาย แม้กระทัง่ การช�ำระเงิน เป็นแบบเรียลไทม์
ทุกอย่างต้องรวดเร็วไปหมด เราจึงต้องตื่นตัว
ทันต่อข้อมูลข่าวสารรอบตัวทัง้ ในและต่างประเทศ
ต้องพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ เพือ่ ทีจ่ ะปรับตัว
ให้ทนั ต่อกระแสสังคม สถานการณ์ตลาด และ
ภาวะเศรษฐกิจ

ส�ำหรับลูกๆ ดิฉนั ได้สอนเขาว่า คุณตาคุณยาย
ท�ำธุรกิจด้วยหยาดเหงื่อกันมายาวนานจนถึง
รุ่นดิฉัน ทุกสิ่งไม่ใช่หากันมาได้ง่ายๆ ถ้าเขา
อยากใช้ชีวิตตามแบบที่เขาอยากได้ เขาก็ต้อง
ท�ำงานหาเงิน เพื่อจะได้มีความภูมิ ใจกับสิ่ง
ตอบแทนทีห่ ามาได้ดว้ ยตัวเอง และถ้าอยากได้
อะไรทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม ต้องพยายามท�ำงานหนัก
มากขึ้น แต่ต้องรู้จักประหยัดและพอเพียง
ใช้จ่ายอย่างมีวินัย เก็บออมไว้เพื่ออนาคต
ไม่โลภ ไม่เปรียบเทียบ เราไม่จำ� เป็นต้องเหมือน
ใคร ถ้าเรารู้จักพอ เราก็จะไม่ทุกข์ค่ะ

มีหลักในการท�ำธุรกิจอย่างไรทีจ่ ะ
ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จคะ
เราต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อคู่ค้าและ
บุคลากรของเรา เมือ่ มีสงิ่ นี้ในใจ ก็จะน�ำทางให้
เราท�ำธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบและ
มุ่งมั่นที่จะท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด

ได้ น ้ อ มน� ำ ค� ำ สอนของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาใช้อย่างไรคะ
ดิฉันยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และน�ำไปสอนลูกๆ และลูกน้องเสมอๆ
โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ เราต้องอยู่
อย่างพอเพียงใช้จา่ ยอย่างประหยัดไม่ฟมุ่ เฟือย
น�ำสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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แนะน�ำครอบครัวกันบ้างค่ะ
สามีคุณ Raj เป็นคนโรแมนติก ใจร้อนบ้างแต่
เป็นคนดี จริงใจ และเป็นแฟมิลี่แมน ชอบอ่าน
หนังสือมาก งานอดิเรกคือการอ่านหนังสือ
และเขียนนวนิยายซึง่ ได้เขียนจบไปแล้ว 5 เรือ่ ง
ลูกสาวชื่อ ลักษิกา กวานดาราจูร์ ก�ำลังเรียน
ปี 4 สาขาวิ ช าการผลิ ต ภาพยนตร์ (Film
Production) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิดล ลูกชายชือ่ ณัฐรัช กวานดาราจูร์ เรียนอยู่
ปีที่ 2 สาขา Computer Engineering ที่
มหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันค่ะ

M-Exclusive
มีวิธีการสอนลูกอย่างไรคะ
ดิฉนั ได้เรียนรูจ้ ากการได้เห็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่
ท�ำและสอน จึงได้น�ำวิธีนี้มาใช้กับลูกๆ ด้วย
อย่างเช่น ความกตัญญู ความขยันมุง่ มัน่ ความ
รับผิดชอบ การรูจ้ กั การประหยัดการออม รูจ้ กั
คุณค่าของเงิน ส่วนเรื่องของธุรกิจดิฉันได้ ให้
ลูกๆ เข้ามาฝึกงาน มีส่วนร่วมเข้าประชุม
พนักงาน สอนเขาดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการคิด
ต้นทุนสินค้า เพื่อที่จะก�ำหนดราคาขายได้ ให้
ไปลองขายสินค้าให้เขาได้รู้ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ได้
มาอย่างง่ายๆ ฟรีๆ ค่ะ
ส�ำหรับโครงการลิปบาล์มใหม่ลา่ สุด ลูกๆ ได้มี
โอกาสที่จะฝึกความรับผิดชอบ การวางแผน
เรียนรู้ที่จะกล้าคิดและเสนอไอเดียของคนรุ่น
ใหม่ เราได้เรียนรู้ ไปพร้อมๆ กัน เราได้สอนโดย
ไม่ต้องใช้ค�ำพูด แต่ลูกๆ ได้เห็นและได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ประทับใจทีเ่ ขาเข้ามาช่วย และออก
ความคิดเห็น เราก็พร้อมที่จะรับฟัง

ท�ำธุรกิจมากมายแล้วแบ่งเวลา
อย่างไรคะ
ส� ำ หรั บ ตั ว ดิ ฉั น ถื อ ว่ า โชคดี ที่ เ กิ ดมาใน
ครอบครัวทีอ่ บอุน่ จึงอยากรักษาไว้ให้ลกู หลาน
สืบต่อไป ครอบครัวต้องมาเป็นอันดับหนึง่ งาน
คืองานท�ำเต็มที่ หลังเลิกงาน ดิฉันคือแม่ของ
ลูก ภรรยาของสามี จะไม่เอางานเข้ามาในบ้าน
โดยดิฉันดูจากคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด
ซึ่งคุณแม่เป็นคนที่เก่งมากๆ ทั้งที่บ้านและ
ที่ ท� ำ งาน แต่ พ ออยู ่ กั บ คุ ณ พ่ อ ก็ จ ะถอยให้
คุณพ่อน�ำ ทัง้ คูอ่ ยูด่ ว้ ยกันมาห้าสิบกว่าปียงั เดิน
จูงมือกัน หยอกล้อกันน่ารักค่ะ

วันท�ำงานเราก็ทำ� หน้าทีข่ องเราให้เต็มที่ วันเสาร์
จะเป็นวันส�ำหรับส่วนตัว และวันอาทิตย์จะ
เป็นวันส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว
ดิฉนั จะไปทานข้าวเทีย่ งกับพ่อแม่พนี่ อ้ ง พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างน้อยอาทิตย์
ละครั้ง ช่วงปิดเทอมดิฉันจะวางแผนจัดทริป
ไปขับรถเที่ยวกันเองในครอบครัว เพื่อที่จะได้
ไปดูโลก ใช้เวลาร่วมกัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่
และเรียนรู้ที่จะแก้ ไขปัญหาไปด้วยกันค่ะ ทุก
คืนวันเสาร์ สามีและดิฉนั จะจิบไวน์ดหู นังทีบ่ า้ น
กับลูกๆ ลูกสาวเรียนด้านภาพยนตร์ก็ได้มาคุย
กันแลกเปลี่ยนความเห็นกันเรื่องหนังที่ดู และ
เราเองก็ ได้ฟังความคิดเห็นของพวกเขาและ
สอดแทรกสิ่งที่เราอยากบอกหรือสอนเข้าไป
วันอาทิตย์สามีจะพาลูกๆ ไปออกก�ำลังกาย
เข้าฟิตเนส ตีเทนนิส ตีกอล์ฟ ท�ำกิจกรรมนอก
บ้านกันค่ะ

มีการดูแลสุขภาพอย่างไรคะ
ดิฉันออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำอาทิตย์ละ 3 วัน
รวมให้ ได้ 5 ชัว่ โมง เล่นโยคะกับคุณแม่อาทิตย์
ละ 2 ครั้ง ส�ำหรับโยคะเล่นเพื่อสร้างความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย ดิฉันเคยท�ำงานแล้ว
ร่างกายเกิดปวดเมื่อยขึ้นมา พอกลับบ้านเล่น
โยคะท�ำให้หายได้ ไม่เคยต้องไปนวดเลยและ
มีการตรวจร่างกายปีละครัง้ กินอาหารให้หลาก
หลายครบห้าหมู่ แต่จ�ำกัดอาหารแคลอรี่สูง

มีการสอนลูกเรือ่ งการเงินอย่างไร
ตั้งแต่เด็กๆ คุณแม่จะบอกถ้าพวกเราเอาเงิน
แต๊ะเอียให้คุณแม่เอาไปฝากให้ที่ธนาคาร
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ออมสิน คุณแม่จะคูณสองให้ วิธนี ที้ ำ� ให้พวกเรา
ไม่อยากใช้เงินเลย ฝากซะส่วนใหญ่กับลูกๆ
ดิฉันก็ ใช้วิธีเดียวกัน พอลูกๆ ได้เงินมาก็จะ
ให้ดฉิ นั ช่วยฝากธนาคารไว้ ไม่คอ่ ยถอนออกมา
ใช้ แต่จะถามเสมอว่าตอนนี้มียอดเก็บเท่าไหร่
แล้ว เพราะกลัวแม่จะเบี้ยวค่ะ

มีการลงทุนอย่างไรคะ
ดิฉันท�ำงานหลายบริษั ท ท�ำให้ ไม่มีเวลาดูแล
การเงินด้วยตัวเอง ถ้าลงทุนเองกลัวว่าจะเสีย่ ง
เกินไป จึงได้ ให้ที่ปรึกษาการลงทุนเป็นผู้ช่วย
ดูแลการลงทุน โดยปกติจะมีฝากประจ�ำ การ
ออมระยะยาวเพื่อการศึกษาของลูกและชีวิต
หลังวัยเกษียน กองทุนต่างๆ และมีเล่นหุน้ บ้าง
ส่วนการลงทุนจะแบ่งเป็นประเภทเสี่ยงน้อย
เสี่ ย งกลาง และมี ก ารประกั น ชี วิ ต ไว้ ใ ช้
ยามฉุกเฉินเพราะไม่มีใครรูว้ า่ จะเกิดอะไรเมือ่ ไร
จะได้ ไม่ตอ้ งน�ำเงินฝากทีเ่ ตรียมไว้เพือ่ อย่างอืน่
มาใช้ค่ะ

มีค�ำแนะน�ำในการใช้ชีวิตไหมคะ
เราต้องให้ความส�ำคัญกับครอบครัวก่อนเสมอ
มีเวลาให้กนั ดูแลซึง่ กันและกัน แต่เราต้องดูแล
สุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อนเพือ่ ทีจ่ ะได้พร้อม
ที่จะดูแลคนที่เรารักได้ และท�ำให้เราสามารถ
ท�ำงานได้ต่อเนื่องไม่มีอุปสรรค เรื่องการเงิน
หากดูแลอย่างดี ก็เหมือนการให้อิสรภาพกับ
ชีวิต ควรมีวินัยและวางแผนในการใช้จ่ายและ
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เก็บออมเพื่อจะได้มีความสุขและอิสรภาพที่จะ
มีไลฟ์สไตล์ตามทีต่ วั เองต้องการอย่างเหมาะสม
ส่วนการวางแผนทางการเงินส�ำหรับเป้าหมาย
ต่างๆ หากไม่ถนัดหรือไม่ว่างก็สามารถให้
ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาได้ค่ะ

M-Exclusive
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แสดงความยินดี
พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน รับมอบกระเช้าแสดง
ความยินดีจากคุณประภา ปูรณโชติ
กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี
จ� ำ กั ด (มหาชน) และคุ ณ กิ ต ติ ค ม
สุ ท ธิ ว งศ์ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ จั ด การ
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
แรงงานประจ�ำปี 2560

มอบรางวัล
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โดยส�ำนักงาน
สาขาเชียงใหม่มอบรางวัลหน่วยลงทุนกองทุน
เปิด HI-DIV PLUS จ�ำนวน 10,000 บาท แก่
คุณเกษม เสนพนัสสัก ซึง่ เอ็มเอฟซีได้คดั เลือก
จากกิจกรรม Experience Sharing Campaign
2017 ของโครงการให้เงินท�ำงานผ่านกองทุน
รวม ที่ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนถ่ายทอดมุมมอง
และแนวคิดจากประสบการณ์ลงทุนในกองทุน
รวมผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์

. ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลเพือ่ ท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทน และความเสีย่ ง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน
ISSUE 31 : October - December 2017

31

M-Society

ทอดกฐิน
ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บลจ.เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและ
พนักงานร่วมทอดกฐิน ณ วัดธงหงษ์ อ.เมือง จ.ระยอง
ยอดเงินรวม 1,122,000 บาท และมอบอุปกรณ์การศึกษา
และอุปกรณ์กีฬาให้ โรงเรียนวัดธงหงส์ และโรงเรียนบ้าน
ตะพุนทอง โดยพนักงานได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา
เพื่อเป็นแหล่งอาหารและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน
ณ ท่าน�้ำวัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
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แสดงความยินดี
ดร. ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบกระเช้า
ดอกไม้แสดงความยินดีจากคุณนิภาพรรณ รี้พลกุล ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ด้านเศรษฐกิจ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2560 จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

กองทุนส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.
รศ. ดร.เมธี สรรพานิช ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดยคุณกิตติคม สุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการกองทุน และทีมงานสาขาหาดใหญ่ ในโอกาสที่เอ็มเอฟซีน�ำเสนอ
กองทุนส่วนบุคคลให้คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ทั้งนี้เอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจให้
บริหารกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. มูลค่า 500 ล้านบาท
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MFC Fun(d) Family 2561

กิจกรรม “ทำ�ลูกชุบ”
ส�ำหรับใครที่ชื่นชอบขนมไทยน่ารักๆ ห้ามพลาดกับกิจกรรม “ปั้น
ผลไม้ย่อส่วน-ลูกชุบสูตรโบราณ” โดยคุณ จิราพร แก้วดวงเล็ก
เจ้าของร้านบ้านพลอยหวาน (Ban ploywan) เป็นวิทยากร สอน
ขั้นตอนการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อขึ้นรูปขนม การลงสี การตกแต่ง
ไปจนถึงการจัดวางบนภาชนะอย่างสวยงาม

กิจกรรม Flower Box
เชิญร่วมเปลี่ยนช่อดอกไม้ ในแบบฉบับเดิมๆ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้ดอกไม้ในเวอร์ชนั่ ใหม่ “Flower Box ดอกไม้สสี วย
ในกล่องแสนงาม” โดยคุณปรัชญิล แสงวัฒน์ ซึ่งเป็น
วิทยากรจากโครงการครอบครัวเดียวกันของบริษัทมหาชน
แห่งหนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกประเภทดอกไม้
ต่างๆ ที่ชื่นชอบส�ำหรับ “Flower Box” เพื่อมอบให้บุคคล
ส�ำคัญทางใจ

กิจกรรมอบรม “สุขภาพ”
ส�ำหรับผู้ห่วงใยสุขภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอบรม
“สมุนไพรไทยศาสตร์แห่งการชะลอวัย” โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการป้องกันโรค การชะลอวัย และ
การฟื้นฟูสุขภาพ โดยการใช้สมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมและช่วย
บ�ำบัดสุขภาพ อาจารย์ ไกร มาสพิมล นักโภชนาการบ�ำบัด
จะเป็นผู้ให้ความรู้และพร้อมตอบทุกข้อสงสัย

หมายเหตุ

* ทีน่ งั่ มีจำ� นวนจ�ำกัด MFC ขอสงวนสิทธิจ์ ำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ตามระบบ First come First serve
* ขอสงวนสิทธิส์ ำ� หรับลูกค้า MFC ทีย่ งั ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม MFC Fun(d) Family ในปี 2561 เป็นอันดับแรก
* MFC จะติดต่อลูกค้า โดยการส่ง SMS เพือ่ ยืนยันสิทธิก์ ารเข้าร่วมกิจกรรม ตามหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือที่
ลูกค้าลงทะเบียนไว้ ภายใน 5 วันท�ำการก่อนวันกิจกรรม
* ลงทะเบียนฟรี ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
* สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.mfcfund.com หรือ www.facebook.com/mfcfunds
34
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ผูลงทุนควรทำความเขาใจลักษณะสินคา เง�่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงกอนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไมไดปองกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหร�อไดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หร�อไดรับเง�นคืนต่ำกวาเง�นทุนเร��มแรกได ขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บร�ษัทฯ
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“MFC DIY Aromatherapy Candle”
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) จัดงาน MFC Fund Family
ครั้งที่ 3/2560 “MFC DIY Aromatherapy Candle” โดย
คุณนิภาพรรณ รี้พลกุล ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนการลงทุน
ส่วนบุคคล กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยลงทุน และวิทยากรโดย
คุณรินทรัตน์ พลอยศรี ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ได้เรียนรู้ขั้นตอนการท�ำเทียนสปา และการเลือกใช้กลิ่น
จากน�ำ้ มันหอมระเหยชนิดต่างๆ ซึง่ นอกจากจะสนุกเพลิดเพลิน
กั บ การท� ำ เที ย นแล้ ว ยั ง สามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อไป
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เอ็มเอฟซี
จ่ายเงินปันผล

M-Society

อัตราเงินปันผล
หน่วยลงทุนละ
(บาท)

กองทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีนิชดาธานี (MNIT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีสแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี
ป่าตอง เฮอริเทจ (M-PAT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
(MNIT2)
กองทุนเปิดสตางค์แดง (STD)
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง (STD2)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์
ซีรี่ส์ 5 ไอ 1 (SI5I1)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เหมราชอินดัสเตรียล (HPF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์
(HI-DIV)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล
สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้
ดิวิเดนด์ ฟันด์ (M-PROP DIV)
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง (RPF2)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม
(SMART)

14

กองทุน

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

0.0194

1 เมษายน 2560-30 มิถุนายน 2560

7 กันยายน 2560

0.1750

1 เมษายน 2560-30 มิถุนายน 2560

7 กันยายน 2560

0.1350

1 เมษายน 2560-30 มิถุนายน 2560

8 กันยายน 2560

0.1750

1 เมษายน 2560-30 มิถุนายน 2560

8 กันยายน 2560

0.0800

1 เมษายน 2560-30 มิถุนายน 2560 11 กันยายน 2560

0.0961
0.0997

1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560 23 สิงหาคม 2560
1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560 23 สิงหาคม 2560

0.1500

1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560 23 สิงหาคม 2560

0.1000

1 พฤษภาคม 2560-30 มิถนุ ายน 2560 28 กันยายน 2560

0.1200

7 มิถุนายน 2560-29 กันยายน 2560

25 ตุลาคม 2560

0.2800

1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

27 ตุลาคม 2560

0.1199
1.3000
0.0649

30 มิถุนายน 2560-30 กันยายน 2560 27 ตุลาคม 2560
1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560

27 ตุลาคม 2560

1 กรกฎาคม 2560-30 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560)
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง
รวมทั้งคู่มือภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน			
ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต		
กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ
ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

หมายเหตุ
♦
♦
♦

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (M-INCOMEAI)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
(M-PROPERTY)
♦
38

วันทำ�การรับซื้อคืน

จำ�นวนบาทต่อ
หน่วยลงทุน

วันที่รับเงิน

25 สิงหาคม 2560

0.10* บาท

1 กันยายน 2560

25 ตุลาคม 2560

0.25 บาท

31 ตุลาคม 2560

เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จะนำ�ไปลงทุนต่อในกองทุนเปิด MM-GOV ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้เป็นหนังสือชี้ชวน
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ทุกว�นาที มีคา
ใหเวลาเพ�ม� มูลคากับ MFC

LTF/RMF

ระหวางวันที่ 4 ม.ค. - 29 ธ.ค. 60 รับทันที !! หนวยลงทุน MMM มูลคา 100 บาท (ภายใน 15 วันทำการ)
สำหรับทุกๆ ยอดการลงทุน
บาท

50,000

นโยบายการลงทุนของกองทุน LTF/RMF ของเอ็มเอฟซี
เง�นฝาก+
ตราสารหนี้

คุมครองเง�นตน

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้+
ตราสารทุน (ผสม)

M-Saving

M -CR

M-Bond
M-Fix

M-Value

1

3

4

ระดับความเสี่ยง
5

กองทุนรวมหมวด
อุตสาหกรรม
อสังหาร�มทรัพย

ทองคำ

MV-LTF
MA-LTF
MG-LTF*
MIF-LTF
HI-DIV LTF
M-MIDSMALL LTF

M-PROP RMF

I-GOLDRMF*

6

7

8

ตราสารทุน

* ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน

• รายการสงเสริมการขายนี้สำหรับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม ระยะเวลาลงทุนระหวางวันที่ 4 ม.ค. - 29 ธ.ค. 60 • รับของรางวัลภายใน 15 วันทำการนับจาก วันทีจ่ ดั สรรหนวยลงทุนเสร็จสิน้ สมบูรณ
(ยอดลงทุนตัง้ แตเดือน มี.ค. 60 เปนตนไป) • ยอดลงทุนตัง้ แตวนั ที่ 4 ม.ค. - 28 ก.พ. 60 รับโอนหนวยลงทุน MMM ภายในวันที่ 22 มี.ค. 60 • ยอดลงทุนตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. - 29 ธ.ค. 60 รับของรางวัล
ภายใน 15 วันทำการ โดยรับโอนหนวยลงทุน MMM เขาบัญชีผูถือหนวยที่มีสิทธิ์ไดรับของรางวัลภายในวันที่ 7 และ 22 ของทุกเดือน (มี.ค. 60 - ม.ค. 61) • ทำรายการซื้อหนวยลงทุนได
ทุกชองทางการลงทุน โดยคำนวณจำนวนเงินลงทุนสุทธิสะสมจากการซื้อ สับเปลี่ยนเขาจากกองทุน MMM/MMM-PLUS/MM-GOV ภายในบริษัทฯ และโอนเขาจากบลจ.อื่นๆ รวมถึงรายการ
โอนจาก PVD เขากองทุน RMF ที่รวมรายการ หักดวย จำนวนขายคืนทีผ่ ดิ เงือ่ นไขการลงทุนและโอนออกไปกองทุน LTF/RMF ของบลจ. อืน่ ๆ ในชวงเวลาสงเสริมการขาย กรณียอดซือ้ ใหมนบั เฉพาะ
การลงทุนที่ไมเกินกวากรมสรรพากรกำหนด • กรณีที่มากกวา 1 บัญชีกองทุนจะนับรวมมูลคาเงินลงทุนจากทุกบัญชีของทุกกองทุนที่เขารวม โดยพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเปนหลัก
โดยบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิน์ ำของรางวัลเขาบัญชีใดบัญชีหนึง่ • การซือ้ หนวยลงทุนผานบัตรเครดิตจะไมไดรบั คะแนนสะสมหรือเงินคืนและไมไดรบั สิทธิก์ ารแบงผอนชำระ • บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณี
ทีไ่ ดรบั สิทธิใ์ นการรับของรางวัลจากโปรโมชัน่ แลว ไมสามารถรับของรางวัลใดๆ จากโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ของบริษทั ฯ อีกในชวงระยะเวลาเดียวกัน • บริษทั ฯ เปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ย เงือ่ นไขเปนไปตามที่
บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีเกิดขอพิพาทถือคำตัดสินของบริษัทฯ เปนที่สิ้นสุด
•• กรณีการโอนเงินจาก PVD มายัง RMF ที่ รวมรายการ 1. กรณีผลู งทุนมีเลขบัญชีกองทุนรวม LTF/RMF ทัว่ ไป และ RMF ทีร่ องรับ PVD บริษทั ฯ จะรวมยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเขาดวยกัน
เพื่อคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเขาดวยกัน เพื่อคำนวณโปรโมชั่นและโอนหนวยบัญชี MMM เขาเลขบัญชีกองทุนรวมทั่วไป 2. กรณีผูลงทุนมีเลขบัญชีกองทุน RMF ที่รองรับ PVD
เพียงอยางเดียว บริษัทฯ จะดำเนินการสงเอกสาร สำหรับเปดบัญชีกองทุนรวมทั่วไปเพื่อเปดบัญชีใหม สำหรับใชรับของรางวัลหนวยลงทุน MMM
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