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สำ�นักงานประกันสังคมเยี่ยมชม MFC

M-talk
MFC Smart Wealth ฉบับนี้ คอลัมน์ M-Lifestyle ชวนมาออกสเต็ปกันให้สนุกกับตาราง
เก้าช่อง นอกจากจะได้ผ่อนคลายความเครียดแล้ว ที่ส�ำคัญยังช่วยให้มีสมาธิและจัดระเบียบ
ความคิดได้ดี
จากนัน้ ไปเทีย่ วชมธรรมชาติทสี่ ร้างสรรค์ประติมากรรมหินรูปทรงแปลกๆ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
ป่าหินงาม ชมทุ่งบัวสวรรค์หรือทุ่งดอกกระเจียวช่อดอกสีชมพูตัดกับสีเขียวของทุ่งหญ้าที่อุทยาน
แห่งชาติไทรทอง และไปต่อกันที่มอหินขาวหรือสโตนเฮนจ์ของไทยที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
ณ จังหวัดชัยภูมิยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรอการมาเยือนติดตามได้ใน M-Scoop
ส�ำหรับ M-Exclusive พบกับคุณสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ
เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จ�ำกัด นักธุรกิจผูเ้ ริม่ ต้นธุรกิจด้วยเงินสะสมเพียงหลักหมืน่ บาทกับประสบการณ์
การท�ำงานโครงการก่อสร้างระดับมาตรฐานสูง ปัจจุบันประสบความส�ำเร็จเป็นมืออาชีพ
ด้านการสร้างบ้านหรูสุดคลาสสิก
M-Society กองทุนเปิด M-INCOMEAI เปิดขายหน่วยลงทุนทุกวันท�ำการ โดยลงทุนหุ้นและ
ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ติดตามรายละเอียดได้ในฉบับนี้
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MFC Fancy Art แก้วสวยหลากสี
MFC ตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิปี 2560
สำ�นักงานประกันสังคมเยี่ยมชม MFC
MFC ขายกองทุนเปิด M-INCOMEAI
MFC จ่ายเงินปันผล 10 กองทุน

กองบรรณาธิการ

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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การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย 6 จั ง หวะ มี รู ป แบบ
การเคลื่อนไหวร่างกายหรือการเต้นร�ำที่เป็นระเบียบ
ชัดเจน มีองค์ประกอบการเต้น ดังนี้
1. จังหวะที่ ใช้ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ใช้ 6 จังหวะ ได้แก่ บีกิน, วอลซ์, ซา-ซ่า,
ช่า-ช่า-ช่า, แซมบ้า และรุมบา ในแต่ละจังหวะ
จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่แตกต่างกันโดย
ใช้ร่างกายทุกส่วนประกอบการเคลื่อนไหว
2. รูปแบบการเต้นร�ำ มีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมกับรูปแบบการเคลื่อนไหว
ของเพลงแต่ละประเภท
3. การเคลื่อนไหวร่างกายมี 2 ลักษณะ คือ
3.1 การเคลือ่ นไหวแบบอยูก่ บั ที่ ได้แก่ เหวีย่ ง
แขน ขา การเอียงตัว การบิดตัว การ
ยืดตัว การก้มตัว การโยกตัว ฯลฯ

4.

5.

3.2 การเคลื่ อ นไหวแบบเคลื่ อ นที่ ได้ แ ก่
การเดิน การกระโดด การสไลด์ การก้าว
ชิดก้าว ฯลฯ
ทิศทางการเคลือ่ นไหว การเคลือ่ นไหวร่างกาย
ทั้ ง 6 จั ง หวะ มี ทั้ ง แบบอยู ่ กั บ ที่ แ ละแบบ
เคลือ่ นที่ไปตามทิศทางและตัวเลขทีก่ ำ� หนดให้
บนพื้น
ในขณะเคลื่อนเท้าวางบนหมายเลขใด ก็ ให้
ยกมื อ ข้ า งตรงข้ า มชู นิ้ ว ท� ำ ท่ า ให้ ต รงกั บ
หมายเลขนัน้ บนพืน้ เช่น เคลือ่ นเท้าขวาไปวาง
บนหมายเลข 3 ก็ให้ใช้มือซ้ายยกขึ้นพร้อมกับ
ชูนิ้วท�ำท่าเลข 3
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ซา-ซ่า พาสมองใส (Neuroimaging Support for Discrete Rhythm)
ท่าแตะ 1-2-3

เริ่มต้น

ยืนด้วยเท้าทั้ง 2 บนหมายเลข 5

จังหวะที่ 1

ก้าวเท้าซ้ายแตะที่หมายเลข 2 ยกมือขวาชูนิ้วเลข 2
ชักเท้าซ้ายกลับมาวางบนหมายเลข 5
ก้าวเท้าขวาแตะที่หมายเลข 2 ยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 2

จังหวะที่ 3

ก้าวเท้าซ้ายแตะที่หมายเลข 1 ยกมือขวาชูนิ้วเลข 1
ชักเท้าซ้ายกลับมาวางบนหมายเลข 5
ก้าวเท้าขวาแตะที่หมายเลข 3 ยกมือซ้ายชูเลข 3

จังหวะที่ 2

ชักเท้าขวากลับมาวางบนหมายเลข 5

จังหวะที่ 4

ชักเท้าขวากลับมาวางบนหมายเลข 5

ท่าไขว้ขาด้านหน้า ซ้าย-ขวา

เริ่มต้น

จังหวะที่ 1

4
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ยืนด้วยเท้าทั้ง 2
บนหมายเลข 2

ยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 2

จังหวะที่ 2

ก้าวเท้าขวาไขว้ ไปข้างหน้า
วางบนหมายเลข 1
บิดลำ�ตัวไปทางซ้ายและ
ยกมือซ้ายชูเลขนิ้วเลข 1

จังหวะที่ 3

ชักเท้าขวากลับมาวางที่
หมายเลข 2 หันตัวกลับ
พร้อมกับยกมือขวาชูนิ้ว
เลข 2

จังหวะที่ 4

ก้าวเท้าซ้ายไขว้ ไปข้าง
หน้าวางบนหมายเลข 3
บิดลำ�ตัวไปทางขวาและ
ยกมือขวาชูนิ้วเลข 3

จังหวะที่ 5

ชักเท้าซ้ายกลับมาวางที่
หมายเลข 2 หันตัวกลับ
พร้อมกับยกมือขวาชูนิ้ว
เลข 2
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ท่าไขว้ขาด้านหลัง ซ้าย-ขวา

เริ่มต้น

ยืนด้วยเท้าทั้ง 2
บนหมายเลข 2

จังหวะที่ 1

ยกมือซ้ายชูนิ้ว
เลข 2

จังหวะที่ 2

ก้าวเท้าขวาไขว้ ไปข้างหลัง
วางบนหมายเลข 1
บิดลำ�ตัวไปทางขวาและ
ยกมือซ้ายชูเลขนิ้วเลข 1

จังหวะที่ 3

ชักเท้าขวากลับมาวางที่
หมายเลข 2 หันตัวกลับ
พร้อมกับยกมือซ้ายชูนิ้ว
เลข 2

จังหวะที่ 4

จังหวะที่ 5

ก้าวเท้าซ้ายไขว้ ไปข้าง
หลังวางบนหมายเลข 3
บิดลำ�ตัวไปทางซ้ายและ
ยกมือขวาชูนิ้วเลข 3

ชักเท้าซ้ายกลับมาวางที่
หมายเลข 2 หันตัวกลับ
พร้อมกับยกมือขวาชูนิ้ว
เลข 2

ท่าห้าเหลี่ยม 5 ตัวเลข

เริ่มต้น

ยืนด้วยเท้าทั้ง 2
บนหมายเลข 5

จังหวะที่ 5

จังหวะที่ 1

ก้าวเท้าซ้ายไปวางที่
หมายเลข 4 พร้อมกับ
ยกมือขวาชูนิ้วเลข 4

ก้าวเท้าซ้ายไปแตะบน
หมายเลข 2 พร้อมกับ
ยกมือขวาชูนิ้วเลข 2

จังหวะที่ 2

ชักเท้าซ้ายกลับมาไว้บน
หมายเลข 5 พร้อมกับ
ยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 5

จังหวะที่ 6

ชักเท้าซ้ายกลับมาไว้บน
หมายเลข 5 พร้อมกับ
ยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 5

จังหวะที่ 3

ก้าวเท้าขวาไปวางที่
หมายเลข 6 พร้อมกับ
ยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 6

จังหวะที่ 7

ก้าวเท้าขวาไปด้าน
หลังแตะบนหมายเลข 8
พร้อมกับยกมือซ้ายชู
นิ้วเลข 8

จังหวะที่ 4

ชักเท้าขวากลับมาไว้บน
หมายเลข 5 พร้อมกับ
ยกมือขวาชูนิ้วเลข 5

จังหวะที่ 8

ชักเท้าขวากลับมาไว้บน
หมายเลข 5 พร้อมกับ
ยกมือขวาชูนิ้วเลข 5
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9 ท่า 9 สเต็ป (เคลื่อนเท้าตามตัวเลข 1-9 ที่ก�ำหนดไว้บนพื้น)

เริ่มต้น

ยืนด้วยเท้าทั้ง 2
บนหมายเลข 5

จังหวะที่ 1

ก้าวเท้าซ้ายไปแตะที่หมายเลข 2 พร้อมกับยกมือขวาชูนิ้วเลข 2
ชักเท้าซ้ายกลับมาที่หมายเลข 5 ก้าวเท้าขวาไปแตะที่หมายเลข
2 พร้อมกับยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 2

จังหวะที่ 4

ชักเท้ากลับมาที่หมายเลข 5 ก้าวเท้าซ้ายถอยไปแตะ
ที่หมายเลข 8 พร้อมกับยกมือขวาชูนิ้วเลข 8 ชักเท้า
ซ้ายกลับมาที่หมายเลข 5 ก้าวเท้าขวาถอยไปแตะที่
หมายเลข 8 พร้อมกับยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 8

จังหวะที่ 5

ชักเท้าขวากลับมาที่
หมายเลข 5 ก้าวเท้าซ้ายถอย
ไปแตะที่หมายเลข 7 พร้อม
กับยกมือขวาชูนิ้วเลข 7

จังหวะที่ 2

ชักเท้าขวากลับมาที่
หมายเลข 5 ก้าวเท้าซ้าย
ไปแตะที่หมายเลข 1 พร้อม
กับยกมือขวาชูนิ้วเลข 1

จังหวะที่ 6

ชักเท้าซ้ายกลับมาที่หมายเลข
5 ก้าวเท้าขวาถอยกลับไปแตะ
ที่หมายเลข 9 พร้อมกับยกมือ
ซ้ายชูนิ้วเลข 9

จังหวะที่ 3

ชักเท้าซ้ายกลับมาที่
หมายเลข 5 ก้าวเท้าขวาไป
แตะที่หมายเลข 3 พร้อมกับ
ยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 3

จังหวะที่ 7

ชักเท้าขวากลับมาที่หมายเลข
5 ก้าวเท้าซ้ายไปแตะที่
หมายเลข 4 พร้อมกับยกมือ
ขวาชูนิ้วเลข 4

ลองฝึกทำ�กันนะคะ ช่วยให้เรามีสมาธิ ผ่อนคลายจาก
อาการเครียด จัดระเบียบความคิดตัวเองไม่ให้สะเปะ
สะปะได้ แถมได้ออกกำ�ลังกายแบบสนุกๆ อีกด้วย
* จากนิตยสารหมอชาวบ้าน
โดยอาจารย์สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
จังหวะที่ 8

ชักเท้าซ้ายกลับมาที่หมายเลข 5
ก้าวเท้าขวาไปแตะที่หมายเลข 6
พร้อมกับยกมือซ้ายชูนิ้วเลข 6
6
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จังหวะที่ 9

ชักเท้าขวากลับมาที่หมายเลข
5 ยกมือขวาชูนิ้วเลข 5
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Spider-Man: Homecoming
สไปเดอร์แมน: โฮมคัมมิ่ง
เข้าฉาย 06/07/2017
ผู้ก�ำกับ Jon Watts (จอน วัตต์)
เรื่องย่อหนัง
หนัง Spider-Man: Homecoming หรือชื่อไทยว่า
สไปเดอร์แมน: โฮมคัมมิ่ง หนังรีบู๊ตแยกเดี่ยวของ
สไปเดอร์แมนในจักรวาลมาร์เวลก็ได้ชอื่ เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว งานนีท้ อม ฮอลแลนด์ประกาศอย่างเป็นทางการ
ด้วยตัวเองในงาน CinemaCon ที่ลาสเวกัสกันเลย
โดยหนังแยกเดีย่ วนีจ้ ะใช้ชอื่ ว่า Spider-Man: Homecoming ซึง่ ตามตัวนัน้ แปลตรงๆได้วา่ งานคืนสูเ่ หย้า
ซึง่ แฝงความหมายถึงการกลับไปในช่วงสมัยมัธยมของ
ปีเตอร์ พาร์คเกอร์ และถือเป็นการต้อนรับสไปดี้
กลับสู่อ้อมอกดิสนีย์

วางได้ก็ไร้ทุกข์
ผ ู้เขียน : หวงถง
ผู้แปล : รุ่งอรุณ สินธทียากร
“วางได้ก็ไร้ทุกข์” เล่มนี้ เป็นหนังสือขายดีในไต้หวัน
โดยมียอดขายมากกว่า 20,000 เล่ม ภายในระยะเวลา
3 เดือน พบกับ 80 เรื่องเล่าน่าอ่าน ที่จะท�ำให้คุณมี
ความสุขเป็นทวีคูณ ลดความทุกข์ให้กลายเป็นศูนย์
เน้นเรื่องของการรู้จักปล่อยวาง
โดยเนื้อหาภายในเล่มนั้นจะบอกถึงวิธีการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงนิสยั ของตนเอง ให้รจู้ กั การปล่อยวาง ให้
ข้อคิดเพื่อน�ำกลับมาพิจารณาตนเอง แบ่งออกเป็น 4
ตอน ได้แก่
1. เลี้ยวสักนิดก็พบทางขึ้นเนิน
2. ปล่อยวางไม่ยาก กลัวแต่ว่าเราไม่ยอมปล่อยวาง
3. วางลงแล้วค่อยยกขึ้นจะยกได้มากขึ้นกว่าเดิม
4. คุณนั่นแหละ เป็นเจ้าของตราชั่งแห่งชีวิต
วิธกี ารท�ำให้ชวี ติ มีความสุขขึน้ ไร้ทกุ ข์กงั วล เริม่ ทีก่ าร
เปลี่ยนแปลงความคิด มุมมองใหม่ๆ ปล่อยวางเป็น
เริ่มต้นง่ายๆ ได้จากเล่มนี้
8
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The Dark Tower

เดอะ ดาร์ก ทาวเวอร์
เข้าฉาย 27/07/2017
ผู้ก�ำกับ Nikolaj Arcel
(นิโคลาจ อาร์เซล)
เรื่องย่อหนัง
The Dark Tower ไอดริส เอลบา รับบทเป็น โรแลนด์
เดสเชน หรือ สิงห์ปืนไว (The Gunslinger) พระเอก
ของเรื่อง ที่มีอายุราว 200 ปี ซึ่งออกเดินทางตามหา
หอคอยผ่านประตูมิติต่างๆ และมีแมทธิว แมคคอน
นาเฮย์ รับบทเป็นบุรุษ ชุดด�ำตัวร้ายของเรือ่ ง ทั้งสอง
มาจากต่างโลกกัน และต้องมาแย่งชิงเด็กน้อยจาก
โลกที่เราอยู่ชื่อ เจค แชมเบอร์ (ทอม เทย์เลอร์) ที่มี
ความสามารถพิเศษในการ ‘‘ส่องแสง’’ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทั้ งโรแลนด์ กั บ บุ รุ ษ ชุ ด ด� ำ ต้ อ งการ โดยโรแลนด์
ต้องการใช้มันพิทักษ์หอคอยเพื่อให้เขาได้เดินทาง
ข้ามมิติ ได้ ส่วนบุรุษ ชุดด�ำต้องการใช้มันท�ำลาย
หอคอย
Digital Marketing Concept
& Case Study 4.0
ผู้เขียน : ณัฐพล ใยไพโรจน์
เทรนด์ 4.0 ซึ่งว่าด้วยความเป็นดิจิตอล และมุ่งเน้น
ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ คลืน่ ความเปลีย่ นแปลง
ก�ำลังถาโถมเข้าสู่ทุกธุรกิจจาก 4.0, 5.0, 6.0 ต่อไป
ไม่มีวันจบ อะไรๆ ที่เคยเป็นเพียงนิยายวิทยาศาสตร์
ตอนนี้ ได้เกิดขึ้นจริง และที่ส�ำคัญเกิดขึ้นเร็วมาก
เสียด้วย ทุกธุรกิจค่อยๆ ผันตัวเองมาพึ่งดิจิตอล
โดยเอาระบบดิจิตอลเข้ามามีส่วนในกระบวนการ
ลดต้นทุนตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ รวมไปถึงการน�ำ
เครื่องมือต่างๆ บนโลกออนไลน์ อาทิ การพัฒนา
เว็บไซต์ สร้างแอพพลิเคชัน และการน�ำโซเซียลมีเดีย
มาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนงาน
การตลาดกันอย่างกว้างขวาง

M-Wealth

การลงทุนที่ให้

ผลตอบแทนสูงและสม�่ำเสมอ

ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
ฝ่ายตราสารหนี้ต่างประเทศ

จากแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ ด้วยอายุเฉลี่ย
ของนักลงทุนที่สูงขึ้น ท�ำให้ความสามารถในการ
ยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนลดลงประกอบกับ
ความต้องการรักษาอ�ำนาจการซือ้ อาจเป็นค�ำอธิบาย
ผลการส� ำ รวจความเห็ น ของนั ก ลงทุ น ที่ พ บว่ า
มีนกั ลงทุนจ�ำนวนมากทีต่ อ้ งการอัตราผลตอบแทน
ที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อในระดับหนึ่งในทุกสภาวะ
ตลาด
อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดทุนมี
ความผันผวนสูง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่
เติบโตระดับต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ด้วย
อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ท่ามกลางการค้า
ระหว่างประเทศที่ลดลง ตลอดจนความไม่
แน่นอนของนโยบายแนวลั ทธิคุ้มครองการค้า
(Protectionism) ของประธานาธิบดีสหรัฐ
ปั ญ หาการเมื อ งและการเลื อ กตั้ ง ในยุ โ รป
ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ภาวะตลาดและปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว เป็น
ความท้าทายในการลงทุนเพื่อพิชิตเป้าหมาย
ผลตอบแทนสูงและสม�่ำเสมอ
การลงทุ น ให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทนสู ง กว่ า
เงินเฟ้อในทุกสภาวะตลาด นักลงทุนควรเริ่ม
จากจัดสรรการลงทุนส่วนใหญ่ไปในสินทรัพย์
10
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ทีส่ ร้างรายได้สม�ำ่ เสมอ และส่วนทีเ่ หลือลงทุน
ในสินทรัพย์เพือ่ การเติบโตในระยะยาว รวมทัง้
การกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่มีความ
หลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อลดความผันผวน
ของการลงทุนโดยรวม
นอกจากนี้ ใ นการพิ จ ารณาลงทุ น ควร
ค�ำนึงถึงการรักษาเงินต้น ด้วยแนวการลงทุน
แบบเน้นคุณค่า (Value Investment) โดย
คัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีราคาต�่ำกว่ามูลค่าที่
แท้จริง โดยมีสว่ นเผือ่ ความปลอดภัย (Marginal
of Safety) โดยพิจารณาปัจจัยพืน้ ฐานระยะยาว
ของธุรกิจ ด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกเรียบง่าย
ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกัน และการลงทุนแบบ
เน้นคุณค่าเป็นการลงทุนระยะยาว (อาจใช้เวลา
มากกว่า 5 ปี) ที่นักลงทุนต้องมีวินัย อดทน
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2. หุ้นสามัญ/กองทุนรวมตราสารทุน
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เติบโตในระยะยาว
3. สินทรัพย์ทางเลือก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้าง
กระแสเงินสดที่มั่นคง แม้ว่ามีสภาพคล่อง
ไม่มากนัก และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผลตอบแทน
มักปรับตัวไปในทิศทางเดียวกับเงินเฟ้อ

ติดตามการเปลีย่ นแปลงทีค่ าดไม่ถงึ และหมัน่
ทบทวนการลงทุนเพื่อปรับแก้ ไขให้เหมาะสม
ต่อไป
สิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศที่ลงทุนควรมีความหลากหลาย
และมี อั ต ราผลตอบแทนที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กันน้อย โดยจ�ำแนกประเภท ดังนี้
1. หุ ้ น กู ้ / กองทุ น รวมตราสารหนี้ ที่ มี
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต แต่ ใ ห้ ด อกเบี้ ย สู ง
ส�ำหรับสร้างรายได้อย่างสม�่ำเสมอพอเพียง

ผู้ลงทุนควรมีความสามารถวิเคราะห์
แนวโน้มการลงทุน และบริหารการลงทุนได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ หรืออาจมอบหมายให้มืออาชีพ
บริหารการลงทุนแทน โดยเลือกลงทุนผ่าน
กองทุ น รวมคุ ณ ภาพสู ง โดยพิ จ ารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานในอดีต รวมถึงข้อมูลจาก
สถาบันทีเ่ ป็นผูจ้ ดั อันดับกองทุน เช่น Morningstar
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาแนวโน้ม
และข้ อ มู ล การลงทุ น รวมถึ ง นโยบาย
กระบวนการ แนวทางลงทุน (style) เพื่อให้
เข้าใจความเสี่ยง ที่มาของผลตอบแทนที่จะได้
รับ และที่ส�ำคัญผู้ลงทุนควรเลือกนโยบายที่
ตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้

ความคิดเห็นและข้อความต่างๆ ในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
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11

M-Scoop

“ชัยภูมิ”

บรรยากาศสดชื่นท่ามกลางสายฝนและม่านหมอก
อากาศเย็ น ฉ�่ ำ สดชื่ น ยามฝนโปรยปราย
บรรยากาศหน้าฝนในบ้านเรามีธรรมชาติสวยที่สุด ดู
มีชีวิตชีวา มองไปทางไหนก็เขียวขจี มีดอกไม้ป่าสีสัน
สวยงามตัดกับสีเขียวของทุ่งหญ้าและป่าใหญ่ จะมัว
นั่งมโนอยู่ท�ำไม รีบไปสัมผัสอากาศแบบนี้กันเลยที่
“ชัยภูมิ”

“หยิ บ หมอก หยอกดอก
กระเจียว” คือชื่องานชวนท่องเที่ยวเทศกาล

ชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ประจ�ำปี 2560 ณ อุทยาน
แห่งชาติป่าหินงาม อ�ำเภอเทพสถิต และอุทยาน
แห่งชาติ ไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ซึ่ ง งานในปี นี้จั ด ขึ้ นระหว่างวัน ที่ 1 มิถุนายน-30
กันยายน 2560

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
ตั้ ง อยู ่ บ นเทื อ กเขาพั ง เหยบนแนวยกตั ว
ที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นการยกตัว
ยาวขนานผ่านตั้งแต่อ�ำเภอปากช่อง ผ่านอุทยาน
แห่งชาติ ไทรทอง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค�ำ
สิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ

ป่าหินงามเป็นเนินเขามีความสูงจากระดับน�้ำทะเล
ปานกลางระหว่าง 200-800 เมตร โดยมียอดสูงสุด
เรี ย กว่ า “สุ ดแผ่ น ดิ น ” ซึ่ ง สู ง จากระดั บน�้ ำทะเล
ปานกลาง 846 เมตร
ไฮไลท์ ข องที่ นี่ คื อ ทุ ่ ง ดอกบั ว สวรรค์ หรื อ
ดอกกระเจียวสีชมพูสดใส ขึน้ มาชูชอ่ และบานสะพรัง่
เต็มลานทุง่ บนผืนป่าทีเ่ ขียวขจี ในหนึง่ ปีดอกกระเจียว
จะออกดอกบานชูช่อมาอวดโฉมเพียงหนึ่งครัง้ ในช่วง
ฤดูฝนเท่านั้น ถ้าอยากเห็นดอกกระเจียวบานเยอะๆ
แน่นเต็มทุ่ง ควรเดินทางมาช่วงปลายเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนสิงหาคม หากช่วงเวลาที่มาเจอฝนหน่อยๆ
ISSUE 29 : April - June 2017
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ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ และ
ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่
รอยต่อ 3 ภาคของประเทศไทย จึงเรียกพืน้ ทีต่ รงนีว้ า่
ผาสุ ด แผ่ น ดิ น จากจุ ด นี้ ส ามารถชมทิ ว ทั ศ น์ ไ ด้
อย่างสวยงาม ถัดจากผาสุดแผ่นดิน เชิญแวะกันที่
“ลานหิ น งาม” ซึ่ ง ถื อ เป็ น จุ ด ส� ำ คั ญ อี ก แห่ ง ของ
อุทยานแห่งชาติปา่ หินงาม เพราะชือ่ ของอุทยานก็พอ
จะเดาได้ว่าที่นี่จะต้องมีหินสวยๆ แปลกๆ แน่นอน
จะได้เห็นหมอกฟุ้งกระจายอยู่เต็มพื้นที่ เพิ่มความ
งดงามของภาพที่เห็นเบื้องหน้าขึ้นไปได้อีกเท่าตัว
ตลอดเส้นทางเดินชมทุ่งดอกไม้ ทอดยาวไปตาม
จุดต่างๆ สามารถแวะถ่ายรูปกันได้อย่างจุใจ
เดิ น จากทุ ่ ง ดอกกระเจี ย วต่ อ ไปอี ก เพี ย ง
เล็กน้อย จะพบกับ “ผาสุดแผ่นดิน” อุทยานแห่งชาติ
ป่าหินงามตัง้ อยูบ่ นเทือกเขาพังเหยซึง่ ยอดเขาพังเหย
นี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างภาคกลาง จังหวัดลพบุรี
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ลานหินงามมีกอ้ นหินน้อยใหญ่ รูปร่างแปลกตา
กระจายอยู่ในบริเวณพื้นที่มากกว่า 10 ไร่ เกิดจากน�้ำ
กัดเซาะเนื้อดินและหินมาเป็นเวลาหลายล้านปี จน
เกิดเป็นหินรูปต่างๆ เช่น หินรูปถ้วยฟุตบอลฟีฟ่า หิน
เรด้าร์ มอห�ำตัง้ เป็นต้น แต่วา่ การมองรูปทรงของหิน
ต้องอาศัยประสบการณ์และจินตนาการของแต่ละ
บุคคลประกอบกันไปด้วย จึงจะมองเห็นความงามและ
รูปทรงแตกต่างกันออกไป จุดนี้นอกจากรูปทรงของ
หินที่น่าสนใจแล้ว ทิวทัศน์ที่มองเห็นจากบนลานหิน
นี้ก็สวยงามไม่แพ้กัน
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อุทยานแห่งชาติไทรทอง
ทุ่งบัวสวรรค์หรือทุ่งดอกกระเจียวของที่อุทยาน
แห่งชาติไทรทอง เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดชัยภูมิ มีความพิเศษตรงที่มีทั้งดอกสีชมพู
(ดอกบัวสวรรค์) และดอกสีขาว (ดอกบัวเทพอัปสร)
อยู่บริเวณสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตก มีทั้งหมด 4 ทุ่ง
ใหญ่ๆ ห่างจากที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 12
กิ โ ลเมตร ดอกสี ข าวอยู ่ ทุ ่ ง ที่ 4 ดอกสี ช มพู อ ยู ่ ทุ ่ ง ที่
1 2 และ 3 ทุ่งที่มีดอกกระเจียวหนาแน่นคือทุ่งที่ 1 และ 2
จะออกดอกสวยงามเต็มทุ่งประมาณปลายเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี อุทยานแห่งชาติจัดให้มีการ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ คือจัดเจ้าหน้าทีน่ ำ� ทางผูส้ นใจเดินขึน้
ไปตั้ ง แคมป์ พั ก แรมบนทุ ่ ง บั ว สวรรค์ ในช่ ว งฤดู ห นาว
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม บริเวณทุ่งบัวสวรรค์
ทั้ง 4 ทุ่งจะมีพรรณไม้ดอกแข่งขันกันออกดอก มีทั้ง
ดุสิตา สร้อยสุวรรณา จุกนารี กระดุมเงิน กระดุมทอง
เอื้องนวลจันทร์ หงอนไก่แจ้ สามพันตึง และดาวเรืองภู

เส้ น ทางเดิ น ชมที่ นี่ ส ะดวกเดิ น ง่ า ยผ่ า น
ป่ า เต็ ง รั ง สลั บ กั บ จุ ด ชมวิ ว ตามแนวผาให้ ช ม
ตลอดทางโดยเส้ น ทางการเดิ น เท้ า เริ่ ม จาก
ผาพ่อเมืองไปตามริมผาตามสันเขาพังเหยด้าน
ตะวันตก ผ่านผาเพลินใจ ผาอาทิตย์อัสดง และ
หน้าผาที่ขึ้นชื่อที่สุดของอุทยานแห่งชาติไทรทอง
ก็ต้องยกให้ ผาห�ำหด ซึ่งมีแผ่นหินยื่นออกจาก
ภูผา ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของสันเขา
สวยงาม และมองเห็นพื้นที่ราบด้านล่าง ให้ ได้
พั ก ถ่ า ยรู ป ท้ า ความเสี ย วกั น อย่ า งเต็ ม ที่ ต าม
ชื่อเรียก “ผาหíำหด”
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มอหินขาว
อีกหนึง่ สถานทีท่ หี่ า้ มพลาด
หนึ่งสิ่งมหัศจรรย์กับกลุ่มหินทรายสีขาว
ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกันในนาม “มอหิน
ขาว” หรือ “สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เมืองไทย”
อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิเพียง 40 กิ โลเมตร
ซึ่งถนนหนทางในปัจจุบันสะดวกขึ้นมากเป็นทาง
ลาดยางเกือบตลอดทางถึงมอหินขาว แต่ถนน
ในบางช่วงก็ยังเป็นทางลูกรังเต็มไปด้วยกรวดหิน
และลาดชันอยู่ ดังนั้นการไปเที่ยวชมยังจุดอื่นๆ
ควรเตรียมตัวให้พร้อมในการเดินทาง
มอหินขาวอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติภแู ลนคา
เป็นกลุม่ หินขนาดใหญ่จำ� นวน 3 กลุม่ เมือ่ เดินทาง
มาถึงหินกลุม่ ที่ 1 จะมีหนิ ทรายก้อนใหญ่เป็นสีขาว
และโดดเด่นเป็นที่มาของค�ำว่า มอหินขาว ใน
บริเวณมีเสาหินขนาดใหญ่จ�ำนวน 5 เสา ตั้งเรียง
รายกันเป็นแถว มีความสูงประมาณ 12 เมตร ถัด
จากหินกลุ่มที่ 1 ไป ยังมีหินกลุ่มที่ 2 และ 3 มีชื่อ
ว่า “หินโขลงช้าง / หินเจดีย”์ และ “หินต้นไทร”
แท่นหินจะมีรปู ร่างแปลกแตกต่างกันออกไป และ
ห่างออกไปอีกประมาณ 1,500 เมตร จะเป็นกลุ่ม
หินที่ 3 ที่เป็นแท่นหินและเสาหินขนาดเล็ก โดย
ลาดเอียงขึ้นไปจดหน้าผาที่มีชื่อว่า ผาหัวนาก
บริเวณนีย้ งั เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงามอีกแห่ง
หนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ
16
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ขอบคุณข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
• สนง.อุทยานแห่งชาติ
• Thetrippacker
• Chaiyaphumcity

น�้ำตกตาดโตน
เป็นน�้ำตกที่ไหลมาตามล�ำธารหินกว้าง ก่อนจะไหล
ตกลงหน้าผาอย่างสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย ตั้งอยู่
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน การเดินทางสะดวกสบาย
เพราะมีทางลาดยางยาวตลอดไปจนถึงบริเวณน�้ำตก มี
น�้ำไหลตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามมากที่สุด
น�้ำตกมีความสูง 6 เมตร กว้าง 50 เมตร ด้านบนเป็นธาร
น�้ ำ ไหลผ่ า นสองฝั ่ ง หิ น มี ต ้ น ไม้ ใ หญ่ อ ยู ่ ทั้ ง สองฝั ่ ง
ให้บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนในวันสบายๆ
จะนั่งชื่นชมธรรมชาติหรือจะลงเล่นน�้ำให้ชุ่มฉ�่ำ สนุกสนาน
ได้ตามสะดวก

M-Exclusive

คุณสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จ�ำกัด

จากวิ ศ วกรวั ย หนุ ่ ม ที่ เ ริ่ ม ต้ น ชี วิ ต วั ย ท� ำ งานด้ ว ยโครงการก่ อ สร้ า งใหญ่
ระดับมาตรฐานสูงหลายโครงการ เป็นโอกาสที่ดีในการสะสมประสบการณ์ส�ำคัญ
และน�ำมาผสมผสานกับหลักวิชาการ จึงน�ำมาด้วยความส�ำเร็จของบริษัทรับสร้าง
บ้านหรูคลาสสิก ด้วยเงินทุนแรกเริ่มเพียงหลักหมื่นบาท ปัจจุบันคุณสุรัตน์ชัย
กึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ ได้สร้างผู้บริหาร
มืออาชีพรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดธุรกิจให้เติบโตต่อไป
18
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ขอให้เล่าประวัตกิ ารศึกษาและเริม่ ต้นธุรกิจ
สร้างบ้านค่ะ
ผมเป็นคนอ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
จบชัน้ มัธยมศึกษาทีส่ ระบุรแี ล้วมาต่อปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ผมเริม่ ต้นท�ำงานในระดับ
อินเตอร์ เช่น สะพานแขวนพระรามเก้า ตึก
ใบหยกทาวเวอร์ ตึกนวมินทร์ที่ โรงพยาบาล
ศิรริ าช จึงได้เก็บเกีย่ วประสบการณ์งานก่อสร้าง
ในระดับมาตรฐานสูง
พอผ่านไปสักระยะหนึ่ง ในใจผมคิดอยู่
เสมอว่าจะไม่ทำ� งานรับเงินเดือนไปตลอด ต่อมา
จึงได้เปลี่ยนงานไปท�ำหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็น
บ้านส�ำหรับกลุ่มลูกค้าระดับบน ซึ่งก่อนหน้านี้
ผมท�ำงานก่อสร้างในบริษั ทข้ามชาติ พอมา
ท�ำงานกับบริษัทคนไทย ได้พบว่ามีความแตกต่าง
กันมาก ด้วยประสบการณ์การท�ำงานกับบริษัท

ข้ามชาติ และผมก็มีความต้องการที่จะสร้าง
บ้านที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็มีคนสนใจ
มาร่วมกันเปิดบริษั ท ผมจึงตัดสินใจลาออก
ตอนนัน้ ผมอายุเพิง่ 25 ปี ได้เริม่ รับงานสร้าง
บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 พอปี พ.ศ. 2531 จึง
มาเปิดบริษั ทสร้างบ้านชื่อ “เอ็มไพร์ กรุ๊ป”
ด้วยเงินเก็บส่วนตัวเพียงสองหมืน่ บาทจากการ
ท�ำงานบริษัท 3 ปี โดยเริ่มรับงานตั้งแต่หลัก
แสนบาท สองแสนบาท ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ
ต่อมามีลกู ค้าอยากได้บา้ นคุณภาพดีในราคาสูง
ทีล่ กู ค้าสามารถให้ ได้ ซึง่ ตรงกับบริษัทเราทีร่ บั
สร้างบ้านคุณภาพ ซึ่งตอนนั้นผมอายุเพียง
27 ปีเอง แต่ลูกค้าเขาไว้วางใจให้ผมสร้างบ้าน
ผมจึงไปติดต่อสถาปนิกมาช่วยออกแบบบ้าน
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เล่าถึงประสบการณ์การท�ำงานทีป่ ระทับใจ
ค่ะ
เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ในยุคพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณเป็นนายกรัฐมนตรี คิงพาวเวอร์
จะสร้างร้านดิวตีฟ้ รีทอี่ าคารมหาทุนพลาซ่า และ
เราต้องท�ำให้เสร็จภายในเวลาจ�ำกัดเพียงแค่
45 วันเท่านั้น ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นห้างสรรพสินค้า
บิ๊กเบลล์ที่โดนไฟไหม้ คนที่มารอรถเมล์เป็น
ประจ�ำหน้าร้าน ถึงกับตะลึงว่าร้านเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผมรับผิดชอบในเรื่องการก่อสร้าง ส่วน
งานตกแต่งร้านค้าจะเป็นรายอืน่ ๆ อีก 4-5 ราย
งานทุกด้านเร่งทัง้ หมด และพืน้ ทีแ่ คบ จึงท�ำให้
เกิดขยะล้นในไซต์ ผมต้องสัง่ ปิดไซต์ 1 วัน เพือ่
ขนขยะออกให้หมด ท�ำให้เวลาท�ำงานน้อยลง
ไปอีก ผมต้องเรียกผูร้ บั เหมาทุกรายมาคุยใหม่
และวางแผนให้ทุกรายท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
เดี ย วกั น สุ ดท้ า ยงานก็ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ยและ
ทันวันเปิดงานพอดีครับ วันที่มีพิธีเปิดร้าน
ผมท�ำงานถึงสว่าง ขับรถออกจากงานมาถึงแค่
เซ็นทรัลชิดลม ผมหลับคาสีแ่ ยกไฟแดงเลยครับ
20
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หลังจากนัน้ ลูกค้าเห็นว่าเราทุม่ เทท�ำงาน
อย่างเต็มที่ จึงให้เราสร้างบ้านหลังแรกให้เมื่อ
28-29 ปีก่อน ซึ่งทุกวันนี้เรายังเข้าไปบริการ
เจ้าของบ้านหลังแรกอยู่เลย บ้านที่สร้างเป็น
สไตล์ยโุ รปคลาสสิก ซึง่ เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นอมตะ
นับร้อยนับพันปี ช่วง 7-8 ปีแรก เรารับสร้าง
บ้านเป็นงานส่วนใหญ่ แต่กย็ งั รับงานอืน่ ๆ ด้วย
เช่น โรงงาน อาคารส�ำนักงาน อพาร์ตเม้นท์
ต่างๆ

มีช่วงที่ต้องพบอุปสรรคอะไรบ้างคะ
มาถึงประมาณปี พ.ศ. 2538 เศรษฐกิจ
เริม่ ไม่ดี ลูกค้าหายไป เช็คเริม่ เด้ง ต้องกูธ้ นาคาร
ดอกเบี้ยร้อยละ 21 ผมเองมีความรู้เฉพาะ
ด้านการก่อสร้าง แต่ไม่มีความรู้ด้านการเงิน
ใช้จ่ายแบบไม่วางแผน ใช้จ่ายเงินผิดประเภท
ไปซือ้ คอนโดมิเนียม ซือ้ ทีเ่ พือ่ เก็งก�ำไร เล่นหุน้
สุดท้ายบริษั ทเริ่มอาการไม่ดี แต่ โชคยังดีที่
ช่วงนัน้ ผมก�ำลังเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหาร
ธุรกิจทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบมาปี พ.ศ.
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2539 เริม่ รูจ้ กั การบริหารอย่างมืออาชีพ เปลีย่ น
วิธคี ดิ แบบวิศวกรเป็นวิธคี ดิ แบบผูป้ ระกอบการ
ผมเขียนแผนธุรกิจใหม่หมด เชิญเพื่อนที่จบ
MBA มาด้วยกัน 5 คน มาฟังแผนธุรกิจของผม
ช่วยกันแนะน�ำแก้ ไขอีกนิดหน่อย สุดท้ายทุกคน
บอกลุยเลย จากเอ็มไพร์ กรุ๊ป เปลี่ยนเป็น
ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ ตั้งแต่วันนั้น
ต่ อ มาผมได้ แ ถลงข่ า วเปิ ด ตั ว บริ ษั ท
ในปลายปี พ.ศ. 2539 ก่อนที่จะเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจต้มย�ำกุ้ง โดยมีนักข่าวมาร่วมงานกัน
อย่างมากมาย เพราะเขาแปลกใจ ว่าเราเป็นใคร
จึงมาเปิดบริษั ทรับสร้างบ้านหรู ระดับสูงถึง
20 ล้านบาทขึ้นไป ในช่วงที่ฟองสบู่ใกล้แตก
ขณะที่บริษัทอื่นก�ำลังจะแย่ครับ

ก่ อ นเปิ ด บริ ษั ท ทราบก่ อ นหรื อ ไม่ ว ่ า
เศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้ว
ทราบมาก่อนครับ แต่เราไม่มีทางเลือก
สถานการณ์คือ Do or Die เมื่อเราเขียนแผน
ธุรกิจ เราตั้ง Assumption ว่าความต้องการ

บ้านในระดับสูงยังมีอยู่ ซึ่งบริษัทรับสร้างบ้าน
ในระดับ 20 ล้านบาทในยุคนัน้ ไม่มคี รับ มีเพียง
เราบริษัทเดียว เมื่อเปิดบริษัทได้ 4-5 เดือน ก็
มีลูกค้าเข้ามา ผมเองก็ออกตลาดไปกับฝ่าย
ขายด้วย ผมไม่มีประสบการณ์ด้านการขายมา
ก่อน แต่ผมเชื่อว่า Product ขายตัวเองได้อยู่
แล้ว จึงบอกลูกค้าว่าเรามีประสบการณ์อะไร
อย่างไร ถนัดอะไรก็บอกลูกค้าไป แล้วลูกค้า
ก็ซื้อเราครับ
บ้านหลังแรกสร้างในปี พ.ศ. 2540 ในยุค
ฟองสบู่แตกแล้ว เมื่อเราน�ำแบบบ้านไปเสนอ
ลูกค้ารายแรกในราคา 22 ล้านบาท ลูกค้าไม่
ต่อสักบาทเดียว เนื่องจากลูกค้าท�ำธุรกิจด้าน
การส่งออกจึงได้ประโยชน์จากการทีค่ า่ เงินบาท
อ่อนค่าลง จาก 25 บาทต่อดอลล่าร์ เป็น 35-40
บาทต่อดอลล่าร์ ลูกค้าบอกว่าเหมือนได้บ้าน
ราคา 40 ล้านบาทแบบได้ฟรี เรารับสร้างบ้าน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หลังละ 20 ล้านบาท
จากนัน้ มีลกู ค้าเข้ามาเรือ่ ยๆ ตลอด ตัง้ แต่บา้ น
30 ล้าน 50 ล้าน 100 ล้านบาท จนมาถึงปัจจุบนั
500 ล้านบาทแล้วครับ

มองว่าโอกาสความส�ำเร็จทางธุรกิจมาจาก
ไหนคะ
เพือ่ นทีเ่ รียน MBA ด้วยกันเคยมาถามผม
ว่าหาลูกค้าอย่างไร ผมตอบไปว่า เรียนมาอย่างไร
ก็ทำ� อย่างนัน้ ท�ำตามทีอ่ าจารย์สอน แต่เราต้อง
ละเอียดรอบคอบ ต้องแม่น เราก็ประสบความ
ส�ำเร็จครับ ทุกวันนีผ้ มยังระลึกถึงบุญคุณครูบา
อาจารย์ที่สอนผมมา
ในอดี ต คนมั ก พู ดกั น ว่ า มี วิ ช าการแล้ ว
ต้องมีประสบการณ์ดว้ ย แต่ในปัจจุบนั นอกจาก
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ประสบการณ์ แ ล้ ว เราต้ อ งทั น ในเรื่ อ งของ
วิชาการด้วย จะหวังพึ่งประสบการณ์เก่าๆ ใน
อดีตนัน้ หมดสมัยไปแล้ว เพราะโลกเปลีย่ นแปลง
ไปเร็วมาก ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อ 35 ปีที่แล้ว
สมัยนั้นเพิ่งรู้จักไมโครคอมพิวเตอร์ มาจนถึง
วันนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว ชนิดที่ไม่
หลงเหลืออะไรเลย เช่น เครื่องโทรสารที่ส่ง
เอกสารจากทีแ่ ห่งหนึง่ ไปพิมพ์ออกเป็นเอกสาร
ในอีกที่หนึ่ง เป็นเรื่องแปลกใหม่ในยุคนั้น แต่
สมัยนี้กลายเป็นล้าสมัยไปแล้ว
ส�ำหรับยุคนี้ นอกจากเรื่องเทคโนโลยี
ดิจิตอลแล้ว ยังต้องเก่งในเรื่องของการเงิน
เพราะต่ อ ไปผมคิ ด ว่ า จะแข่ ง กั น ที่ ก ารเงิ น
คนไทยเก่งเรื่องการเงินน้อยมาก เนื่องมาจาก
ต้องมีพื้นฐานเรื่องการค�ำนวณ คนไทยอ่อน
เรื่องนี้ครับ การตลาดก็แข่งกันที่สื่อดิจิตอล
การท�ำธุรกิจในยุคนี้เปลี่ยนไปหมดแล้ว ถ้าเรา
ไปช้านิดเดียว เราก็จะล้าสมัยทันที

วางแผนอนาคตไว้อย่างไรคะ
ปกติแล้วการจะเริม่ ธุรกิจนัน้ เริม่ ต้นทีก่ าร
ตลาด ถ้าการตลาดดีกส็ ามารถเข้าตลาดได้ แต่
ธุรกิจจะอยู่รอดได้ ต้องอยู่ด้วยการผลิต เช่น
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ถ้าจะเปิดร้านกาแฟเราก็ตดิ ป้ายบอก มีการจัด
โปรโมชั่นลดราคา นี่คือการตลาด ก็จะมีคน
มาซื้อ ต่อมากาแฟเราจะต้องอร่อยด้วย เพื่อ
ให้ลูกค้ามาซื้อซ�้ำ บอกต่อ ร้านก็อยู่รอดได้
ต่อมาต้องดูต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ยอดขายสูงแต่ไม่มกี ำ� ไร นีค่ อื บัญชี จากนัน้
มาถึงการขยายตัวทางธุรกิจก็ต้องสร้างคนที่มี
คุณภาพขึ้นมา นี่คือ HR (Human Resource)
สุดท้ายถ้าอยากให้ธุรกิจมั่นคง เป็นมืออาชีพ
เต็มตัวต้องระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ตรง
นี้ต้องเก่งเรื่องการเงิน
ส�ำหรับบริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ ที่
ผมเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น แต่ไม่ได้หวังว่าลูกหลานจะ
ต้องเข้ามาท�ำธุรกิจนี้ เพราะเป็นธุรกิจที่ยาก
คนที่เข้ามาท�ำต้องรู้จริง มาถึงวันนี้เราอยู่ ใน
ขั้นที่ค่อยๆ เติบโต เริ่มจะมีก�ำไรและสร้ าง
คนรุ่นใหม่ขึ้นมา
เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้เปิดตัวผู้บริหาร
ใหม่ 7 ราย ทีเ่ ติบโตมาจากพนักงานของเราเอง
ผมให้เขาได้มสี ว่ นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
โดยให้เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท ถือเป็นเจนเนอเรชัน่ ทีส่ อง ต่อไปเราก็จะต้องสร้างเจนเนอเรชัน่
ที่สาม ส่วนตัวผมก็จะค่อยๆ ถอยออกมาเป็น
แค่ผู้ถือหุ้นครับ
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ใครจะเหนือกว่ากันอยูท่ ตี่ อ้ งทันกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงครับ

มองแนวโน้มธุรกิจนี้อย่างไรคะ

การเข้ า มาในวงการนี้ ผมมาด้ ว ย
ประสบการณ์ลว้ นๆ จากการก่อสร้างโครงสร้าง
ระดับใหญ่ ผมเป็นวิศวกรก็จริง แต่ก็เข้าใจ
ในเรื่องสถาปัตยกรรม ผมสะสมประสบการณ์
มายาวนานจากการสร้างบ้านระดับสูง และใน
อนาคตอันใกล้ผู้บริหารทั้งเจ็ดรายนี้จะขึ้นมา
แทนผม แต่ละคนถนัดและลึกซึง้ กันคนละด้าน
เขาจะท�ำงานกันเป็นทีม ทั้งเรื่องตลาด ลูกค้า
ออกแบบ ก่อสร้าง HR และการเงิน ดังนั้น
ทุกคนรวมกันจึงต้องเก่งกว่าผม เหนือกว่าผม
เราคาดหวังไว้อย่างนั้น
เดิมเรามีวิชาการเชิงลึกคือการก่อสร้าง
บ้ า น เชิ ง กว้ า งคื อ การบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
ประสบการณ์ที่เราล้มลุกคลุกคลานมา เรารู้
Product ข้อดีข้อเสียต่างๆ ตลาดและลูกค้า
วิชาการและประสบการณ์รวมผสมผสานกัน
ท�ำให้เราเติบโตมาทุกวันนี้ ถ้ามีค�ำอธิบายถึง
การท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จคือ คุณต้อง
รู้ลึกในสิ่งที่คุณท�ำ ทั้งในเรื่องสินค้าและตลาด
แล้วยังต้องรู้จักคู่แข่ง นอกจากนี้ต้องดูว่า
อนาคตจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรซึง่ ส�ำคัญมาก
หลายธุรกิจรูจ้ กั สินค้า ตลาดและคูแ่ ข่ง แต่ไม่รู้
อนาคตว่าตลาดจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร การ
ท�ำธุรกิจต้องทันกับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

บ้านหลังแรกที่สร้างมูลค่า 5 ล้านบาท
30 ปีผ่านไปเราสร้างบ้านมูลค่า 500 ล้านบาท
เท่ากับโตร้อยเท่า ถ้าเราเทียบอัตราการเติบโต
ด้วยสัดส่วนเดียวกันอีก 30 ปีขา้ งหน้า ในอนาคต
ก็ควรจะเป็น 50,000 ล้านบาทนั้น ซึ่งมันเป็น
ไปไม่ได้ เราอย่าไปหลงกับตัวเลขเหล่านี้ครับ
เช่นทุกวันนี้คงจะไม่มีใครมาให้สร้างบ้านหลัง
ละ 1,000 ล้านบาท เราต้องดูแนวโน้มของกลุม่
ลูกค้า เขาจะมาลงทุนเรื่องบ้านหรือ เพราะ
ปัจจุบนั ขนาดของครอบครัวเล็กลงเรือ่ ยๆ สมัย
30 ปีก่อนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีสามรุ่น
ตั้งแต่ปู่ย่า พ่อแม่ และลูกหลาน ปี พ.ศ. 2544
ผมได้สร้างบ้านมีถึง 9 ห้องนอน แต่ปัจจุบันนี้
หนุ่มสาวอยู่ห้องคอนโดกันแค่สองสามีภรรยา
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แล้ ว ถึ ง เวลาจึ ง ไปเยี่ ย มพ่ อ แม่ Life style
คนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปหมดแล้ว
แต่แนวโน้มครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง
ไม่ ได้เปลี่ยนไปในทันที เราจึงยัง Position
ตัวเราคือ “บ้านคู่บารมี” เป็นสโลแกนของ
บริษั ทที่จะสื่อให้โดนใจกับลูกค้าว่า ท�ำไมเขา
ต้องสร้างบ้านกับเอ็มเพอเร่อร์ ลองถามลูกค้า
ดูได้ว่าร้อยละ 90 ตัดสินใจให้เราสร้างบ้าน
เพราะเขาอยากได้บ้านคู่บารมี และท�ำไมเขา
ต้องมาให้เราสร้างบ้านทีแ่ พงกว่าคนอืน่ ถึง 20%
ซึง่ ผมเคยเสนอบ้าน 65 ล้าน ขณะทีค่ แู่ ข่งเสนอ
50 ล้าน โดยผมไม่ลดราคาเลย แต่ลกู ค้าเลือก
ผมเพราะเราก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ และมี
บริการเหนือกว่า และเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้ามา
ผมสามารถพาไปดูบา้ นลูกค้ารายเก่าๆ ของเรา
ได้อีกด้วย

มีบ้านหลังไหนที่ประทับใจที่สุด
ผมตอบไม่ได้ว่าประทับใจหลังไหนที่สุด
หรือหลังไหนสวยที่สุด ผมมองว่าทุกหลังสวย
น่าประทับใจประมาณ 90% และอีก 10% ทีเ่ หลือ
ก็จะยังไม่ถูกใจผมเสมอ ผมต้องหาให้ ได้ว่า
10% นั้นคืออะไร เพื่อให้เราได้พัฒนาต่อยิ่งๆ
ขึน้ ไป ทุกอย่างทีท่ ำ� ถ้าเราให้คะแนนตัวเองเต็ม
ก็จะไม่มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง และผมเอง
ก็ไม่เคยให้คะแนนใครเต็มด้วยครับ
การสร้างบ้านคุณภาพสูง ก็ต้องมองหา
ต้นทุนทีถ่ กู ลงด้วยครับ อย่าไปมองว่าทุกอย่าง
ดี ที่ สุ ดแล้ ว ซึ่ ง ผมจะให้ โจทย์ กั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ยุคใหม่ไปคิดอะไรใหม่ๆ ด้วย
24
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มีอะไรที่ท�ำให้ลูกค้าประทับใจคะ
วันนี้ผมพัฒนาธุรกิจสร้างบ้านในเรื่อง
การออกแบบ กระบวนการก่ อ สร้ า ง และ
มาตรฐานการก่อสร้าง ให้สูงกว่าตลาดทั่วไป
มากพอสมควร แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมให้ลูกค้า
เหนือกว่า มากกว่านั้นคืองานบริการของเรา
เรามีทีมบริการลูกค้าที่ใหญ่มากและเราลงทุน
สูงมาก ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทเรา ทีมงาน
บริ ก ารลู ก ค้ า ของเราสร้ า งมานานเป็ น สิ บ ปี
ยี่สิบปี เขาต้องรู้เรื่องทุกอย่างในบ้านและต้อง
ตอบลูกค้าให้ ได้ทุกเรื่อง ลูกค้าของเราจะรู้สึก
สบายใจได้ว่า เราจะให้บริการลูกค้าของเรา
ตลอดไป ทุกวันนี้เรายังคงให้บริการบ้านหลัง
แรกที่เราสร้างเมื่อ 28 ปีก่อนอยู่เลยครับ
แต่จดุ อ่อนของธุรกิจเราคือ ลูกค้าไม่ซอื้ ซ�ำ้
เพราะบ้านของเราถือเป็นทีส่ ดุ ในชีวติ ของลูกค้า
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ขอทราบด้านครอบครัวบ้าง

ของเราแล้ว ซึ่งจะเป็นบ้านคู่บารมีของลูกค้า
ตลอดไป

จุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นคืออะไรคะ
ในกระบวนการก่อสร้าง เราก�ำลังจะ
พัฒนา ISO 9001:2008 ไปสูม่ าตรฐานใหม่ของ
Version 2015 เราเป็นบริษัทเดียวทีพ่ ฒ
ั นาเรือ่ ง
การสร้างบ้านจนได้ “Integrated Home Design,
Construction, and Interior Decoration
Services for High Class Residence” คือ
ทุกฝ่ายของเราท�ำงานประสานกันอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้ ได้บ้าน 1 หลังที่มีมาตรฐานสูงสุด
และจะให้บริการหลังการก่อสร้างตลอดไป
ในส่วนของการสืบสานธุรกิจในช่วงต่อไป
ผมเตรียมสร้างคนรุ่นใหม่ไว้ตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว
และวันนี้ทีมงานกลุ่มนี้ ซึ่งอายุน้อยกว่าผม
10-15 ปี จะมาพัฒนาและดูแลลูกค้าของเรา
ต่อไปครับ

ลูกชายผมคนโตจบด้านสถาปัตยกรรม
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ผมให้เขาไปหา
ประสบการณ์ตา่ งๆ ข้างนอก ตอนนีเ้ ขาท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิตอล และก�ำลังวางแผน
ให้เขาไปเรียนต่อปริญญาโทในล�ำดับต่อไป
ลู ก สาวคนที่ ส องเพิ่ ง จบเกี ย รติ นิ ย ม
อันดับหนึ่งจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคภาษา
อังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท�ำงานกับบริษัท
โฆษณา และก็คงจะไปเรียนต่อในเวลาไม่นาน
นี้เช่นกัน ส่วนลูกสาวคนที่สามเรียนอยู่ปีสาม
ภาคภาษาอั ง กฤษ คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
ผมมองว่ า การลงทุ น ที่ ดีที่ สุ ดคื อ การ
ศึกษา เพราะต่อไปในอนาคตเราเองไม่ต้องมา
รับภาระเขา จึงต้องให้เขาสามารถช่วยตัวเอง
ให้ ได้ก่อน มนุษย์มีภาระที่ยิ่งใหญ่คือเรื่องลูก
ครับ เราต้องสนิทสนมกับเขา คุยได้ทุกเรื่อง
พยายามสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กบั
เขา ถือว่าผมโชคดีที่พวกเขาเป็นคนรักดี รัก
เรียนและมีความรับผิดชอบครับ
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ยามว่างมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ

ถามเรื่องประสบการณ์การลงทุนบ้างค่ะ

ช่วงนี้ผมท�ำงานน้อยลง จะเน้นไปในการ
สร้างทีมงาน แข่งกับตัวเองและมองธุรกิจไป
ข้างหน้า ยกเว้นจะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจเกีย่ วกับ
อนาคตของธุรกิจ มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
บ้าง เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
และ Ultra Wealth ที่สอนเรื่องการลงทุนโดย
เฉพาะ ได้รู้จักคนรุ่นใหม่ที่เก่งๆ พยายามตาม
ให้ทัน เรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ตกยุค เพราะ
ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก
ช่วงเวลาว่างๆ ก็ไปออกก�ำลังกายที่ยิม
ใกล้ บ ้ า น หรื อ ขี่ จั ก รยาน แล้ ว ก็ ท ่ อ งเที่ ย ว
นอกจากนีก้ ส็ ะสมของเก่า เช่น พระเครือ่ ง งาน
ศิลปะ รูปปั้นหรือวัตถุโบราณบ้าง ผมมอง
ว่าการสะสมงานศิลปะหรือของเก่าก็เป็นการ
ลงทุนอย่างหนึง่ ด้วย แถมยังได้ความรู้ ทุกอย่าง
มีเรื่องราว ผมไปเที่ยวดูงานศิลปะต่างๆ เข้า
พิพิธภัณฑ์ ในต่างประเทศอยู่ ได้ครึ่งค่อนวัน
แล้วกลับมาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ศึกษา
เรื่องราวในอดีต ยังได้แนวคิดที่เป็นประโยชน์
มากๆ ครับ

ในช่วงแรกที่ท�ำธุรกิจ ผมเองไม่เคยคิด
เรื่องวางแผนการลงทุนเลย พอมาถึงปี พ.ศ.
2540 จึงขาดทุนจากการเก็งก�ำไรซื้อที่ดินและ
คอนโด การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย การท�ำธุรกิจ
สร้างบ้าน ต้องรู้จักวางแผนการใช้เงิน เพราะ
ในช่วงต้นเรารับเงินลูกค้ามาก่อน ถ้าวางแผน
การใช้เงินไม่ดี ใช้เงินผิดประเภท สุดท้ายอาจ
ท�ำให้ธุรกิจเสียหายได้ครับ
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มีค�ำแนะน�ำการลงทุนอะไรบ้างคะ
การออมและการลงทุนเป็นหลักในการ
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต คนที่มีเงินเยอะ
หรื อ คนที่ ท� ำ ธุ ร กิ จไม่ ว ่ า จะเล็ ก หรื อ ใหญ่ ก็ มี
โอกาสที่จะล้มได้ทั้งนั้น ดังนั้นจึงต้องศึกษา
เรื่องการลงทุนระยะยาวไว้ด้วย ซึ่งมีหลาก
หลายประเภทให้เลือกลงทุน เช่น ตราสารหนี้
หุ้น ทองค�ำ เป็นต้น ทุกคนต้องมีการจัดสรร
พอร์ตการลงทุนให้ดี การลงทุนมีหลากหลาย
แต่ถ้าอายุมากขึ้นก็ควรจะลงทุนประเภทที่มี
ความเสี่ยงน้อยและมั่นคงครับ

M-Society

ประชุมผู้ถือหุ้น MFC:
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ ดั การ
ผู้บริหารระดับสูง ของเอ็มเอฟซี ร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 43 เพื่อรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทปี 2559 และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานของปีที่
ผ่านมา

มอบของให้สถานสงเคราะห์:
คุณนิภาพรรณ รี้พลกุล ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล มอบของอุปโภค
บริโภค และของเล่นทีพ่ นักงานและผูบ้ ริหารร่วมบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด โดยคุณจินตนา เจริญธรรม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช�ำนาญงาน เป็นผู้รับมอบ
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CRM: MFC Fund Family

“MFC Fancy Art แก้วสวยหลากสี”

บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
จัดงาน MFC Fund Family ครัง้ ที่ 1/2560
“MFC Fancy Art แก้วสวยหลากสี” ซึ่ง
ผู ้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ เ พลิ ด เพลิ น กั บ การ
ออกแบบลายแก้วและเพ้นท์สีตามสไตล์ที่ชื่นชอบ
และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า โดยมีวิทยากร
ได้แก่ คุณอัญญิกา สุยะตา
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ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ และคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ.
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) น�ำผูบ้ ริหารระดับสูงร่วมแถลงข่าวสือ่ มวลชนสรุปผลงานปี 2559 และแผนงาน
ของเอ็มเอฟซีปี 2560 ซึง่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทุกประเภทภายใต้การจัดการเพิม่ เป็น 426,000
ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 17 จากปี 2558 และตัง้ เป้าหมายเพิม่ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกองทุนทุกประเภท
เป็น 625,039 ล้านบาทหรือร้อยละ 46.8 พร้อมเน้นกลยุทธ์หลักการขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด เพิ่ม
ความร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารออมสิน และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการอ�ำนวยความ
สะดวกให้ลูกค้า

เอ็มเอฟซีตั้งเป้ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิปี 2560

เติบโต 625,039 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.8
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) แถลง
สื่อมวลชนเผยผลงานปี 2559 บริษัทมีรายได้
931 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 209 ล้านบาท
ตั้ ง เป้ า เพิ่ ม มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ ก องทุ น
ทุกประเภท (NAV) เป็น 625,039 ล้านบาท เน้น
กลยุทธ์หลักเรือ่ งการขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด
และการขยายฐานลูกค้าของสาขาต่างจังหวัด

ทีเ่ ปิดบริการมาก่อนแล้ว เพิม่ ความร่วมมือทาง
ธุรกิจกับธนาคารออมสิน พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวกและ
ง่ายต่อการเพิ่มฐานลูกค้า สร้างรายได้และ
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เอ็มเอฟซีในอนาคต
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจ้ ดั การ
บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
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ในปี 2559 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทุ ก ประเภทภายใต้ ก ารจั ด การของบริ ษั ท มี
มูลค่า 426,000 ล้านบาท เติบโตขึน้ ร้อยละ 17
จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 364,000 ล้านบาท แบ่ง
เป็นกองทุนรวม 239,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโต
ขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 194,000
ล้านบาท กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ 154,000 ล้าน
บาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2558 ที่มี
มูลค่า 141,000 ล้านบาท และกองทุนส่วน
บุคคล 32,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ
10 จากปี 2558 ที่มีมูลค่า 29,000 ล้านบาท
โดยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนทุกประเภท
มี ส ่ ว นแบ่ ง การตลาดเป็ น อั น ดั บ 5 ของ
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.68

พื้นฐาน 1 กองทุน มูลค่ารวม 500 ล้านบาท
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้มีการจัดตั้งกองทุน
ใหม่ 4 กองทุน มูลค่ารวม 14,194 ล้านบาท
และกองทุนส่วนบุคคลมีการจัดตัง้ กองทุนใหม่
47 กองทุน มูลค่ารวม 5,599 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา เอ็มเอฟซีได้ร่วมมือกับ
กระทรวงการคลั ง ในการจั ด ตั้ ง กองทุ น รวม
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทย
(Thailand Future Fund) และได้รับคัดเลือก
ให้เป็นผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

เอ็มเอฟซีได้เสนอขายกองทุนใหม่ในปี
ทีแ่ ล้ว 71 กองทุน สามารถระดมเงินได้ 31,143
ล้านบาท เป็นกองทุนรวม 19 กองทุน มูลค่า
รวม 10,850 ล้านบาท กองทุนรวมโครงสร้าง

เอ็มเอฟซีได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 24 กองทุน เป็น
เงินกว่า 1,283.08 ล้านบาท โดยกองทุนรวม
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า เหมราช
อินดัสเตรียล (HPF) จ่ายเงินปันผลรวมสูงสุด
กว่ า 314.67 ล้ า นบาท และกองทุ น เปิ ด
ร่วมพัฒนาสอง (RPF2) จ่ายเงินปันผลต่อ
หน่วยสูงสุด 1.70 บาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
จ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง
จ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี

เงินปันผลรวม

ปี

เงินปันผลต่อหน่วยลงทุน

2557
2558
2559

241.57 ล้านบาท
315.13 ล้านบาท
314.66 ล้านบาท

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

0.67 บาท
งดจ่าย
1.70 บาท

★ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
★ ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมิ ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
32
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นอกจากนีก้ องทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์
เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP)
ภายใต้การจัดการของเอ็มเอฟซียังได้รางวัล
กองทุนยอดเยีย่ มแห่งปี 2016 ประเภทกองทุน
ตราสารทุนโลก จากงาน Money And Banking
Awards 2016 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
และเอ็มเอฟซียังได้รับรางวัลจากงาน The
Asset Award 2016 จัดโดย The Asset
Magazine Research ซึง่ สองรางวัลทีไ่ ด้รบั เป็น
รางวัลประเภทผูจ้ ดั การกองทุนด้านตราสารหนี้
(Pipat Narunant-Most Astute Investor Thai
Baht Bond 2016 และรางวัล Top Investment
House Asian Currency Bonds Thailand 2016
นอกจากนี้เอ็มเอฟซีได้รางวัล บลจ. ดีเด่น
(Outstanding Asset Management Company
Awards) จาก SET Awards 2016 ที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร
การเงินธนาคารอีกด้วย

เอ็ ม เอฟซี ยั ง ได้ เ ปิ ด ส� ำ นั ก งานสาขา
เพิม่ เติมทีเ่ ซ็นทรัลพลาซาปิน่ เกล้าในปีทผี่ า่ นมา
และที่อุบลราชธานีเมื่อต้นปีนี้ เพื่อให้บริการ
ด้านการวางแผนการลงทุนส�ำหรับกลุม่ ผูส้ นใจ
ลงทุนได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคอีกด้วย
กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อไปว่า ในปี
2560 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็น 625,039 ล้านบาท
หรือร้อยละ 46.8 และรักษาระดับรายได้ที่
ประมาณ 1,242.2 ล้านบาท โดยบริษัทจะเน้น
กลยุทธ์หลักคือ การขยายสาขาไปต่างจังหวัด
และการขยายฐานลูกค้าของสาขาต่างจังหวัดที่
เปิดบริการมาก่อนแล้ว การเพิ่มความร่วมมือ
ทางธุรกิจกับธนาคารออมสิน เพื่อสร้างรายได้
และสร้างความแข็งแกร่งให้กบั เอ็มเอฟซี อีกทัง้
การหา Strategic Partners เพื่อพัฒนาธุรกิจ
พั ฒ นากองทุ น รู ป แบบใหม่ ๆ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน การสร้าง
ความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า จากผลงานการ
บริหารกองทุนและผลตอบแทนทุกประเภท
กองทุน เพื่อให้เกิดความสะดวกและเป็นที่
ประทับใจแก่ลกู ค้า และการมุง่ เน้นธุรกิจทีส่ ร้าง
การเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท

★ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ
ลงทุน
★ ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมและกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมิ ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�ำเนินงาน
ในอนาคต
ISSUE 29 : April - June 2017

33

M-Society

ประกันสังคมเยี่ยมชม MFC:
คุณเรวัต พิพัฒวงศ์เจริญ ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารการลงทุน ส�ำนักงานประกันสังคม
น�ำคณะกรรมการบริหารการลงทุนเข้าเยี่ยมชม
และดู ร ะบบงานของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ดการ
กองทุ น เอ็ ม เอฟซี จ� ำ กั ด (มหาชน) โดยมี
คุณพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส และคุณกิตติคม สุทธิวงศ์ ผูช้ ว่ ยกรรมการ
ผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมต้อนรับ

CRM: MFC Fund Family

DIY
Aroma
Spa
candle
โดยคุณรินทรัตน์ พลอยศรี
จัดเดือนกันยายน 2560

มาท�ำเทียนสปากันเถอะ กับกิจกรรม
MFC DIY Aroma Spa Candle เรียนรู้พื้นฐาน
การท�ำเทียนสปา การเลือกวัตถุดิบที่จะผสม
รวมกันออกมาเป็นเทียนสปา รวมถึงคุณสมบัติ
ต่างๆ ของกลิน่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้เพือ่ การผ่อนคลาย

รายละเอียดการส�ำรองที่นั่ง
โปรดติดตามได้ที่
www.mfcfund.com
และ www.facebook.com/mfcfunds

หมายเหตุ

ที่นั่งมีจ�ำนวนจ�ำกัด MFC ขอสงวนสิทธิ์จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามระบบ First come First Serve
★ ขอสงวนสิทธิ์ส�ำหรับลูกค้า MFC ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม MFC
Fund Family ในปี 2560 เป็นอันดับแรก
★ MFC จะติดต่อลูกค้า โดยการส่ง SMS เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วม
กิ จ กรรมตามหมายเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ลู ก ค้ า ลงทะเบี ย นไว้
ภายใน 5 วันท�ำการก่อนวันกิจกรรม
★ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
★
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เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด

M-INCOMEAI

ทุกวันท�ำการ หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด M-INCOMEAI
ลงทุนหุน้ และตราสารหนีท้ งั้ ในและต่างประเทศใน
สัดส่วนตัง้ แต่ 0-100 โดยลงทุนในต่างประเทศได้
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 79 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ
หลังการเสนอขายครั้งแรก โดยเปิดขายทุกวัน
ท�ำการ
คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ
บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่ากองทุน
เปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
หรือกองทุนเปิด M-INCOMEAI เป็นกองทุนรวมผสม
ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้
เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม หน่วยของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับ
อสังหาริมทรัพย์ (หน่วย Property/REITs) หน่วย
ของกองทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐาน
(หน่วย Infra) และหรือกองทุนรวม ETF โดย
สามารถลงทุนได้ทงั้ ในและต่างประเทศในสัดส่วน
ตั้งแต่ 0-100 ซึ่งขึ้นกับการตัดสินใจของบริษั ท
จั ด การตามความเหมาะสมกั บ สภาวการณ์
แต่ละขณะ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
ทั้ ง นี้ ก องทุ น อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม
สภาวการณ์ ขึ้ น อยู ่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้ จั ดการ
กองทุ น กองทุ น อาจลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ มี
อันดับความน่าเชื่อถือต�่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้
36
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(non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบั
การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ และตราสารทุนที่ไม่ได้
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
เอ็มเอฟซี คาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวม
ในปีนจี้ ะเติบโตในอัตราทีส่ งู ขึน้ กว่าปี 2559 เล็กน้อย
ขณะทีม่ คี วามเสีย่ งด้านความไม่แน่นอนการด�ำเนิน
นโยบายประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ
ปัญหาการเมืองและการเลือกตั้งในยุโรป ปัญหา
ภูมริ ฐั ศาสตร์ในภูมภิ าคต่างๆ ของโลก ท�ำให้ตลาด
ทุนมีความผันผวนสูง ในภาวะดังกล่าวการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายและยืดหยุ่น
เพื่อลดความผันผวนโดยรวมและให้ผลตอบแทน
ที่น่าสนใจ กองทุนเปิด M-INCOMEAI จึงเป็น
ทางเลื อ กส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น ที่ ค าดหวั ง โอกาส
ผลตอบแทนสม�ำ่ เสมอ และการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนในระยะยาว ทัง้ นีก้ องทุน M-INCOMEAI
มีกลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1.สร้างรายได้สม�่ำเสมอ 2.ช่วยลดความเสี่ยง
โดยรวมของกองทุน 3.มีศักยภาพเติบโตในระยะ
ยาว (อาจผันผวนในระยะสั้น)
นอกจากนี้กองทุน M-INCOMEAI มีความ
ยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุน ปรับพอร์ตให้
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สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยการลงทุนในส่วนของกองทุนนัน้
จะเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศคุณภาพ
สูง
ตัวอย่างเช่น กองทุน GAM Star Credit
Opportunities ที่ได้รบั การจัดอันดับ Rating 5 ดาว
และมีความยั่งยืนสูง (Sustainability High โดย
Morningstar โดยกองทุนดังกล่าวเน้นลงทุนใน
หุ้นกู้เอกชน (Non-Investment Grade) ที่ ให้
ผลตอบแทนสูงโดยผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพดี
และลงทุนในตราสารหนีท้ รี่ บั ดอกเบีย้ ลอยตัวแบบ
Fixd-to-floater และ floating rate (ประมาณ 51%
ของสินทรัพย์ลงทุน ณ 31 มีนาคม 2560 ) เพื่อ
รับมือกับดอกเบี้ยขาขึ้น กองทุน BEA UI-Asia
Bond and Currency ที่ได้รบั การจัดอันดับ Rating
5 ดาว โดย Morningstar เน้นลงทุนในหุน้ กูเ้ อกชน
ในเอเชีย กองทุน Vanguard Wellesley Income
Fund ที่ได้รับการจัดอันดับ Rating 5 ดาว และ
มีความยั่งยืนสูง (Sustainability high) โดย
Morningstar เป็นกองทุนผสมตราสารหนี้ (เฉลี่ย
70%) และตราสารทุน (เฉลี่ย 30%) เน้นหุ้น
คุ ณ ภาพและหุ ้ น ปั นผลสูง กองทุนจ่ายปันผล
สม�่ำเสมอ เป็นต้น

ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลเพือ่ ท�ำความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความ
เสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิด
M-INCOMEAI เป็นกองทุนรวมส�ำหรับผู้ลงทุน
ทีม่ ิใช่รายย่อยและผูม้ เี งินลงทุนสูงทีต่ อ้ งการลงทุน
หรื อ แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้ และ
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือ
ทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรือได้รบั ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือได้รบั เงิน
คืนต�่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ผู ้ ส นใจสามารถลงทุ น ขั้ น ต�่ ำ ครั้ ง แรก
ได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยกองทุนจะเปิดให้
ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�ำการ และรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
หรื อ ผู ้ ล งทุ น สามารถขายคื น หน่ ว ยลงทุ น เอง
ภายในช่วงระยะเวลา 5 วันท�ำการสุดท้ายของ
ทุกเดือน

☛ ติดต่อขอรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการลงทุน ความเสีย่ งของกองทุนหรือหนังสือ
ชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
★ โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0
★ สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า	 โทร. 0-2014-3150-2
★ สาขาขอนแก่น โทร. 043-204-014
สาขาภูเก็ต โทร. 076-307-070
★ สาขาระยอง
โทร. 038-942-960
สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2
★ และสาขาอุบลราชธานี โทร. 045-422-890-2 หรือที่ www.mfcfund.com
★
★

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษั ทจัดการ
กองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล 10 กองทุน
กองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเวสท์ เอเชีย
อินฟราสทรัคเจอร์ ฟันด์ (I-ASIA INFRA)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป
(M-MIDSMALL)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ 8 ซีรี่ส์ 1
(M-PROP8S1)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์
(M-PROP DIV)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม (SMART)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
(MNIT)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 (MNIT2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีสแตรทิจิก สโตเรจฟันด์ (M-STOR)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนต์ (M-II)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี ป่าตอง
เฮอริเทจ (M-PAT)

อัตราเงินปันผล
หน่วยลงทุนละ
(บาท)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

0.27

1 มีนาคม 2559- 28 กุมภาพันธ์ 2560

22 มีนาคม 2560

0.57

1 เมษายน 2559- 31 มีนาคม 2560

27 เมษายน 2560

0.20

30 มีนาคม 2559- 31 มีนาคม 2560

27 เมษายน 2560

0.11

1 มกราคม 2560- 31 มีนาคม 2560

11 พฤษภาคม 2560

0.0721

1 มกราคม 2560- 31 มีนาคม 2560

15 พฤษภาคม 2560

0.0194

1 มกราคม 2560- 31 มีนาคม 2560

2 มิถุนายน 2560

0.06

1 มกราคม 2560- 31 มีนาคม 2560

2 มิถุนายน 2560

0.175

1 มกราคม 2560- 31 มีนาคม 2560

5 มิถุนายน 2560

0.148

1 ตุลาคม 2559- 31 ธันวาคม 2559

31 มีนาคม 2560

0.14

1 มกราคม 2560- 31 มีนาคม 2560

5 มิถุนายน 2560

0.175

1 มกราคม 2560-31 มีนาคม 2560

6 มิถุนายน 2560

(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560- 15 พฤษภาคม 2560)
หมายเหตุ
★
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
★
ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคต
★
กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาวการณ์ ใน
แต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ เวลท์ ฟันด์
(M-PROPERTY)
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วันทำ�การรับซื้อคืน

จำ�นวนบาทต่อ
หน่วยลงทุน

วันที่รับเงิน

25 เมษายน 2560

0.25 บาท

28 เมษายน 2560

