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MFC Smart Wealth Magazine ฉบับไตรมาสสาม เริ่มต้นที่ M-Lifestyle กับความหมายลึกซึ้ง
ของดอกไม้จันทน์ที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ขึ้นเพื่อน�ำไปถวายในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เอ็มเอฟซีได้เปิดส�ำนักงานสาขาแห่งใหม่ล่าสุดที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา M-Scoop จึง
คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญที่น่าสนใจในอ�ำเภอหาดใหญ่มาแนะน�ำให้รู้จัก เพื่อเป็นทางเลือกในการ
พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งสถานที่ส�ำคัญทางศาสนา พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดสงขลา
ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจรอคอยการไปเยือนของนักท่องเที่ยว
M-Exclusive ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณยุทธเดช เวชพงศา หนึ่งในทายาทของตระกูลเวชพงศา
ที่จะมาบอกเล่าถึงแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจครอบครัวให้รากฐานมั่นคงแข็งแกร่งจากรุ่นสู่รุ่น จาก
ร้านยาสมุนไพรเวชพงศ์โอสถที่ก่อตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี จนปัจจุบันถึงรุ่นที่สามได้ขยายต่อกิจการสู่
ร้านยาสมุนไพรจีน และก�ำลังส่งต่อประสบการณ์ที่สั่งสมจากบรรพบุรุษสู่รุ่นที่สี่อีกด้วย
ในไตรมาสสี่ปีนี้ เตรียมพบกับบูธเอ็มเอฟซีได้ในงาน SET in the City ช่วงระหว่างวันที่ 16-19
พฤศจิกายน 2560 รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5
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กิจกรรมจิตอาสา
MFC เปิดสำ�นักงานสาขาหาดใหญ่
MFC เพิ่มช่องทางสื่อสารทาง Line
CRM: MFC Fund Family
MFC จ่ายเงินปันผล 15 กองทุน

กองบรรณาธิการ

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร
(สุวรรณา ชีวนันทชัย, วราวรรณ์ อุไรวรรณชัย, กัลยรัตน์ วงศ์ชินศรี, กมลพร เรืองสุข)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นจี และชั้น 21 - 23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 - 2649 - 2000
โทรสาร 0 - 2649 - 2100
www.mfcFUND.com		 www.facebook.com/mfcfunds		 www.twitter.com/mfcfund
ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
Smart Wealth Magazine จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อผู้ถือหน่วยและลูกค้า ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ของผู้เขียนที่ปรากฏบนนิตยสารเล่มนี้
ถือเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) ไม่จำ�เป็นต้องเห็นด้วย
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ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ

ถวายพ่อของแผ่นดิน
เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์ค�ำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความรูส้ กึ ของประชาชนชาวไทยว่า ยังคงร�ำลึกถึง
พระองค์มเิ สือ่ มคลาย และมีความประสงค์ทจี่ ะกระท�ำสิง่ ทีแ่ สดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้
จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร ด้วยฝีมือการสร้างสรรค์และถ่ายทอดโดยข้าราชบริพาร โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง)
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) และหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตลอดจนพสกนิกร
ทุกหมูเ่ หล่าเพือ่ แสดงออกถึงความสามัคคีและการมีสว่ นร่วมทัง้ ก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด และสติปญ
ั ญา
ด้วยจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อเป็นพระราชกุศล อุทิศถวายครั้งสุดท้าย
ซึ่งในแต่ละแบบของดอกไม้จันทน์นี้ล้วนมีความหมายลึกซึ้ง ดังนี้
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ดอกดารารัตน์

ดอกกุหลาบ

“ดอกดารารั ต น์ หรื อ ดอก
Daffodil เป็ น ดอกไม้ ท รงโปรดของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร และ
พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อ
ครั้ ง ยั ง ทรงศึ ก ษาและประทั บ อยู ่ ที่
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นิยมใช้มอบให้
แก่บคุ คลอันเป็นทีร่ กั เพือ่ บอกว่าไม่เคย
หวั ง สิ่ ง ใดตอบแทน และยั ง หมายถึ ง
เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์
ของความหวัง ชื่อดอกดารารัตน์ยังมี
ความหมายที่ลึกซึ้ง โดยค�ำว่า ดารา
หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่อยู่สูงสุด
ค�ำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ สิง่ ทีม่ คี า่ ”

“ดอกกุ ห ลาบเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอานุภาพ
แห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ข องทวยราษฎร์
ที่ ร ะลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ใน
องค์ พ ระประมุ ข ของชาติ เพื่ อ ถวาย
ความอาลัยเป็นครัง้ สุดท้ายแด่ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย”
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ดอกพุดตาน

ดอกกล้วยไม้

“ดอกพุ ด ตานเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์
ชาวจี น เชื่ อ ว่ า เป็ น ไม้ ม งคลเพราะ
ดอกพุดตานเปลีย่ นสีได้ถงึ สามสีภายใน
วันเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของ
ชีวิตมนุษ ย์ที่เริ่มต้นเปรียบเหมือนเด็ก
ที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่
แต่งแต้มขึน้ มาจนกระทัง่ สูงอายุมากขึน้
พร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่งร่วงโรย
จากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และพระราชกุ ศ ลอุ ทิ ศ
ถวายครั้งสุดท้ายแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร”

“ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของ
ความมัน่ คง ความรัก และความสง่างาม
สมดังพระมหากรุณาธิคณ
ุ ในการบ�ำเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ ต ร ให้ ข จรขจายไปทั้ ง
แผ่ น ดิ น ไทยตลอดถึ ง นานาประเทศ
ทั่วโลก”
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ดอกชบาทิพย์

ดอกชบาหนู

“ดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้ที่สร้างสรรค์
ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อสื่อถึงการดับสูญและความ
เป็นทิพย์และเพือ่ เป็นการถวายความอาลัยเป็น
ครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระผู้ทรงสถิตในดวงใจของ
ประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์”

“ดอกชบาหนู เปรียบเสมือนความอาลัย
ในการสูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ ทนดวงใจไทยทุ ก ดวงในการ
น้ อ มส่ ง เสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”

ดอกลิลลี่
“ดอกลิ ล ลี่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ที่ บ ริ สุ ท ธิ์
เช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาว อีกทั้งดอกลิลลี่สีขาว
ยังแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอานุภาพ
แห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ข องพสกนิ ก รชาวไทยที่ มี ต ่ อ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และความส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น”

ที่มา : district.cdd.go.th/thawung/wp.../คู่มือประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน.pdf
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Victoria And Abdul
เรื่องย่อหนัง
หนัง Victoria And Abdul หรือชื่อไทยว่า ราชินีและคนสนิท เรื่องราว
ของความสัมพันธ์อนั ละเอียดอ่อนและค่อนข้างเป็นความลับของ สมเด็จ
พระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษ กับคุณครูหนุ่มชาวอินเดียผู้ ใกล้ชิด
มีหน้าที่เป็นเลขานุการอินเดียประจ�ำพระองค์ คอยถวายค�ำปรึกษาและ
ค�ำแนะน�ำต่างๆ เกีย่ วกับกิจการของอินเดีย ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม รวมทั้งยังมีการสอนภาษาฮินดีและอูรดูแก่ราชินีอีกด้วย
เด็กหนุ่มมุสลิมผู้นั้นมีนามว่า Abdul Karim

ผู้ก�ำกับ :
สตีเฟน เฟรียรส์
ประพันธ์ดนตรีโดย :
โธมัส นิวแมน
เข้าฉาย :
28 กันยายน 2560

ดูหนังทำ�เงิน หนังสือน่าอ่าน

Category 5
เรื่องย่อหนัง
หนัง Category 5 เรื่องราวของกลุ่มแฮ็คเกอร์มือโปรทีบ่ กุ โจรกรรมโรงกษาปณ์
แห่งอเมริกา เพือ่ หวังชิงเงินสดกว่า 200 ล้านเหรียญ ในเวลาเดียวกันกับพายุ
เฮอริเคนระดับ 5 ก�ำลังเข้าโจมตีและพังทุกอย่างในเมืองให้ราบเป็นหน้ากลอง
ผู้รอดชีวิตทีย่ งั ติดค้างในเมืองสองคน “วิล” นักอุตนุ ยิ มวิทยา และ “เคซีย์”
นายธนาคารหนุ่มต้องเอาชีวิตรอดจากพายุที่เลวร้ายลูกนี้และต้องร่วมกัน
ช่วยน้องชายของ “วิล” แถมยังต้องหาทางหยุดยั้งหัวขโมยกลุ่มนี้ไม่ให้ปล้น
ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้

ผู้ก�ำกับ:
ร็อบ โคเฮน
เข้าฉาย :
5 ตุลาคม 2560

เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง

ผู้เขียน :
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านก�ำลังเผชิญกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีครั้งใหญ่
จอทีวีกลายเป็นเรื่องขี้ผงไปเลยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพร้อม
แอพลิเคชั่นใหม่ๆ พวกเราควรเลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี คุณมีเวลาที่ลูกจะ
อนุญาตให้เลีย้ งจริงๆ เพียงสิบปีเท่านัน้ ใช้ให้คมุ้ ค่า เลีย้ งให้ถกู วิธี แล้วลูกคุณ
จะเป็นคนเก่ง
หนังสือเล่มนีม้ ี 3 ส่วน ส่วนแรกคือแบบแผนการเลีย้ งลูก ส่วนทีส่ อง เป้าหมาย
ของการเลีย้ งลูกและการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และส่วนทีส่ าม ความตระหนัก
ถึงศักยภาพของสมองลูกและพร้อมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ท�ำไงดี! อยากมีตังค์เก็บเยอะๆ
หนังสือเล่มนี้ สอนวิธีใช้เงินเป็นออมเงินเก่ง ส�ำหรับคุณผู้หญิงที่เก็บเงินไม่อยู่
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการ์ตูนเหมาะส�ำหรับคุณผู้หญิงที่ออมเงินไม่เก่ง
ต้องใช้เงินเกินตัวตลอดเวลา
เนื้อหาในเล่มจะบอกถึงวิธีการใช้เงินและออมเงินอย่างง่ายๆ เผยเคล็ดลับ
การใช้จา่ ยเงินอย่างถูกวิธี เพียงรูจ้ กั พอส�ำหรับทุกสิง่ ไม่ใช้เงินสุรยุ่ สุรา่ ยเหมือน
เทเงินออกจากกระเป๋าอย่างไร้สติ รู้จักท�ำให้เงินงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆ โดย
ไม่ลดน้อยลงไปตามๆ กัน เชิญค้นหาค�ำตอบกันได้ในเล่ม
8
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Thailand
โดย ศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล ฝ่ายตราสารทุน

“ประเทศไทยเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา” ประโยคนี้
เป็นสิง่ ทีค่ นุ้ หูคนไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
ที่ผ่านมา โดยประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ โ มเดล
“ประเทศไทย 1.0” ที่เน้นการเกษตรเป็นหลักไปสู่
“ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา ซึ่งเป็น
ยุคที่มีเครื่องมือเข้ามาช่วย ท�ำให้ประเทศเริ่มมี
ศั ก ยภาพมากขึ้ น และก้ า วสู ่ โ มเดลปั จ จุ บั น
“ประเทศไทย 3.0” ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมหนัก โดยใช้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก
อย่างไรก็ตาม ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0”
ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ ท�ำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ที่ไม่อาจน�ำพา
ประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ โดยสังเกตได้จาก
ในช่วงระยะแรกเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งอยูท่ ี่ 7-8% ต่อปี แต่ในระยะถัดมาเศรษฐกิจ
ไทยเริม่ มีการชะลอตัวลง โดยเติบโตในระดับ 3-4%
ต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้เรายังต้องเจอกับ “กับดัก
ความเหลือ่ มล�ำ้ ของความมัง่ คัง่ ” และ “กับดักความ
ไม่สมดุลในการพัฒนา” จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาล
ต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งก็คือ โมเดล “ประเทศไทย 4.0”
“ประเทศไทย 4.0” เป็นแนวคิดที่จะน�ำโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเปลี่ยน
จากการ “ท�ำมาก ได้น้อย” เป็นการ “ท�ำน้อย
ได้มาก” โดยโมเดลนี้เป็นการขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติส�ำคัญ คือ 1.เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2.เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ 3.เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น โมเดลดังกล่าวถือเป็นเครื่องยนต์
เพือ่ ขับเคลือ่ นการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ หรือ
New Engines of Growth ด้วยการแปลงความได้
เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน
คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน”
โมเดลนี้ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว โดยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่
ต้นน�้ำ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่อยู่กลางน�้ำ และ Startups ต่างๆ ที่อยู่
ปลายน�ำ้ โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลือ่ น
ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มหลั ก จะประกอบด้ ว ยภาคเอกชน
ภาคการเงิ น การธนาคาร มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบั น วิ จั ย ต่ า งๆ โดยเน้ น ตามความถนั ด และ
จุ ด เด่ น ของแต่ ล ะองค์ ก ร และมี ภ าครั ฐ เป็ น
ผู้สนับสนุน
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ประชาชนคนไทยและผูป้ ระกอบการ
ทุกคนควรต้องตระหนักรูแ้ ละเตรียมตัวให้พร้อมรับ
กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ ก�ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น โดยเริ่ ม
จากการรู ้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงของโลก เนื่ อ งจากเราไม่ ส ามารถ
หนีพน้ จากเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หากเราแข็งแรงไม่พอ หรือขีดความสามารถในการ
แข่งขันไม่เพียงพอ ธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้ การขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทยผ่านโมเดล “ประเทศไทย 4.0” เป็น
สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มไปด้ ว ยกั น เพื่ อ ที่ จ ะ
เปลี่ ย นแปลงประเทศไทยจาก “ประเทศก�ำลั ง
พัฒนา” ไปสู่ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว”

ความคิดเห็นและข้อความต่างๆ ในบทความนี้เป็นทัศนะของผู้เขียนเท่านั้น
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย
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Street art
วัดสเตนเลส
พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา

แวะ ชม ชิลล์ ชิลล์

เมืองหาดใหญ่
ในโอกาสทีเ่ อ็มเอฟซีได้เปิดสำ�นักงานสาขาหาดใหญ่ จึงคัดสรร
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วมานำ�เสนอสำ�หรับแวะเยือน เมืองสงขลา

สะท้อนวิถีชีวิตคนสงขลา
ด้วยภาพวาดย่านเมืองเก่า
Street art ย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นการ
เนรมิตฝาผนังของบ้านเรือนบนถนน 3 สาย
คือ ถนนนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม
ภาพฝาผนังสามารถถ่ายทอด บอกเล่าเรือ่ งราว
วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต คนสงขลาในอดี ต และ
ปัจจุบนั ผ่านภาพวาดทีส่ วยงามมากทัง้ 15 จุด
อาทิเช่น อาแปะเปิดประตู ยื่นหมวกกันน็อค
ภาพเด็ก 3 สามเชื้อชาติ ไทย มุสลิม และจีน
ภาพเรื อ ส�ำเภา โรงสี แ ดงภาพร้ า นบะหมี่
(หมี่เปียก) ภาพการท�ำข้าวเกรียบ ภาพการท�ำ
บูดู ภาพหมาแมวหนู ภาพก�ำแพงศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง เป็นต้น
12
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พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ
ไตรมงคล
คนส่วนใหญ่นยิ มเรียกกันว่า “เจดียส์ เตนเลส”
หรือ “วัดสเตนเลส” เป็นการน�ำสเตนเลส
เส้ น กลมหลายขนาดจ�ำนวนมาก มาเรี ย ง
เชื่อมต่อกันเป็นรูป 3 เหลี่ยมของเจดีย์ เป็น
สีเงินส่องประกายแวววาวเป็นเงางาม
เจดียอ์ งค์นเี้ ป็นเจดียส์ เตนเลสองค์แรกของโลก
สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนือ่ งในโอกาสทรงครองสิรริ าช

สมบัติ 60 ปี และเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสาน
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เจดียส์ เตนเลสมีการท�ำส่วนยอด
เป็นเส้นวงคล้ายปล้องไฉนและมีฉัตรอยู่บน
ยอดสูงสุด ขณะที่ด้านล่างมีฐานวงกลมก่ออิฐ
ฉาบปูนทาสีเหลืองทอง มีการเจาะช่องประตู
หน้าต่างเป็นวงกลม ให้คนสามารถเดินเข้าไปชม
สิง่ ทีน่ า่ สนใจภายในได้ โดยประตูแต่ละบาน (ช่อง)

จะเป็นช่องประตูประจ�ำวันเกิดรวม 8 ช่อง
(วันพุธมี 2 ช่อง พุธกลางวัน-กลางคืน) พร้อม
มีพระประจ�ำวันเกิดอยู่ข้างในให้สักการะบูชา
ภายในฐานเจดี ย ์ มี ท างเดิ น เป็ น บั นไดเวี ย น
สเตนเลสอย่างสวยงามน�ำสู่ชั้น 2 ซึ่งสามารถ
ขึ้ น ไปถ่ า ยรู ป ดู ส ่ ว นที่ เ ป็ น โครงสร้ า งเจดี ย ์
ดูสิ่งตกแต่งประดับประดาอื่นๆ รวมถึงท�ำบุญ
ในบาตรสเตนเลสที่มีอยู่ทั่วไป เจดีย์สเตนเลส
ตั้ ง อยู ่ บ นยอดเขาคอหงส์ ถ.ปุ ณ ณกั ณ ฑ์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขอบคุณข้อมูลจาก https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/พระมหาธาตุเจดีย์ ไตรภพ-ไตรมงคล--5664
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พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ให้ความรู้
ด้านธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เรื่องราวของชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ ความ
สัมพันธ์ของสิง่ แวดล้อมและชีวติ อันเป็นจุดก่อ
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
การปรับตัว ชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งอุปนิสัย

และถิน่ ทีอ่ ยู่ นับเป็น 1 ใน 4 ของพิพธิ ภัณฑ์พชื
ในประเทศไทยที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
พิพิธภัณฑ์พืชนานาชาติ ปัจจุบันมีตัวอย่าง
พื ช เก็ บ รวบรวมไว้ โดยเฉพาะพื ช ที่ พ บใน
คาบสมุ ท รไทยประมาณ 30,000 ตั ว อย่ า ง
สำ�หรับตัวอย่างสัตว์ ได้มีการเก็บรวบรวมไว้
จำ�นวนมาก จัดเก็บเป็นระบบสำ�หรับการศึกษา
อ้างอิง และนำ�ความรู้ที่ ได้จากการศึกษามา
เผยแพร่ เพื่อสร้างจิตสำ�นึกให้เยาวชนและ
บุ ค คลทั่ ว ไปได้ เ ข้ า ใจถึ ง ความสำ � คั ญ และ
ประโยชน์ ข องพั น ธุ ก รรมที่ มี อ ยู่ ใ นภาคใต้
ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำ�ไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำ�คัญต่อการจัดการ
การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.museumsiam.org/mdn-detail.php?MDNID=205
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ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแบ่งเรื่องราวต่างๆ ดังนี้
1.ห้องมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ แสดงการผลิต
เครื่องมือมนุษ ย์ ในยุคต่างๆ วิวัฒนาการของ
บรรพบุรุษ การเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดต่างๆ
สิง่ มีชวี ติ ทีค่ น้ พบได้ในภาคใต้ของประเทศไทย
2.ห้องกำ�เนิดโลกและมาตราธรณีการแสดง
แบบจำ�ลองธรณีการแบบจำ�ลองวิวัฒนาการ
ชีวติ ในยุคต่างๆ ภาพถ่ายดาวเทียมพืน้ ทีภ่ าคใต้
ของประเทศไทย ตัวอย่างหินและแร่ 3.ห้อง
ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต จั ด แสดง
นิทรรศการชุดปะการัง ตู้โชว์สัตว์ชนิดต่างๆ
ทั้งแบบจำ�ลองและของจริง สัตว์ชนิดใหม่ ใน
เอเชีย นิทรรศการแมลง 4. ห้องระบบนิเวศ
จัดแสดงระบบนิเวศป่าชายเลน การค้นพบ
ธรรมชาติของประเทศไทย นิทรรศการค้างคาว
และนกในเมืองไทย

วันและเวลาทำ�การ
พุธ - อาทิตย์
เวลา 09:30 - 16:30

ค่าเข้าชม

เด็ก 15 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท
ชาวต่างชาติ 30 บาท

จดหมายขออนุญาต/โทรศัพท์แจ้ง
การนัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
ทำ�การ
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0 7444-6682, 0 7428-8067-8
www.sc.psu.ac.th/units/museum/index.htm
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ยุทธเดช เวชพงศา
รองกรรมการผูจ
้ ด
ั การ
บริษท
ั เป่ยจิน ถงเยิน
๋ ถัง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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“
หากกล่าวถึงร้านเวชพงศ์ โอสถร้านขายยาชื่อดังที่ก่อตั้งมายาวนานกว่าร้อยปี น้อยคนนัก
ที่จะไม่รู้จัก วันนี้ MFC Smart Wealth Magazine มีโอกาสได้พูดคุยกับทายาทรุ่นที่สาม ซึ่งได้
โลดแล่นสั่งสมประสบการณ์ชีวิตการทำ�งานจากองค์กรต่างๆ ด้วยความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิจากสายตาผู้ ใหญ่ ในตระกูล จึงกลับมาสืบทอด
การขยายธุรกิจของครอบครัวสู่บริษั ท เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง (ประเทศไทย) จำ�กัด คุณยุทธเดช
เวชพงศา รองกรรมการผู้จัดการ จะมาเล่าถึงแนวทางหลักสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจครอบครัว
ให้รากฐานมั่นคงยั่งยืน และพร้อมส่งไม้ต่อไปยังทายาทรุ่นหลังได้สานธุรกิจให้ยาวไกล
		
”
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ขอเริ่มต้นเรื่องการทำ�งานค่ะ

ผมเกิ ดในครอบครัวเวชพงศา ซึ่งทำ�ธุร กิจ
ด้านยาจีน ผมเองจบปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และต่ อ ปริ ญ ญาโทด้ า น
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้น
ได้ ข ออนุ ญ าตที่ บ้ า นเพื่ อ เริ่ ม ต้ น ทำ � งานนอกบ้ า น
เนื่องจากผมเรียนมาทางด้านวิทยาศาสตร์มาตลอด
และที่ บ้ า นมี ธุ ร กิ จ เรื่ อ งยา หลั ง จากเลิ ก งานด้ า น
เภสัชฯ ตอนเย็นก็ได้ ไปเรียนด้านบริหารธุรกิจ ซึง่ เป็น
ความรู้คนละด้านกันจากที่เคยมีและที่เคยเห็นคือ
ด้านการแพทย์ ด้านยา การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
ทำ�ให้มองเห็นความสำ�คัญของงานด้านอื่นๆ เช่น
บุคคล การเงิน การตลาดฯลฯ นอกเหนือไปจาก
การมองเฉพาะด้านเภสัชกรอย่างเดียว งานเภสัชกร
จะก้าวหน้าไปไม่ ได้ถ้าหากธุรกิจไปไม่ ได้ ถือเป็น
การเปิดโลกอีกข้างหนึ่งของผม โลกเดิมของผมคือ
นักวิชาการเภสัชกรที่มาจากการเรียนปริญญาตรี
อี ก โลกคื อ การบริ ห ารจั ดการที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย น
ปริ ญ ญาโท ทำ � ให้ ผ มเข้ า ใจว่ า ทำ � ไมต้ อ งจั ด การ
เรื่องคน การตลาด โดยเฉพาะเรื่องการเงินที่เหมือน
เป็นจุดอ่อนของผมครับ
ก่อนที่ผมจะมาทำ�งานเภสัชกร ผมเคยเป็น
พนั ก งานขายมาก่ อ นในช่ ว งเวลาสั้ น ๆ ซึ่ ง ทำ � ให้
ได้ทราบว่าผมไม่ชอบงานด้านนี้ ส่วนความรู้ด้าน
บริหารธุรกิจทำ�ให้ทราบว่าบัญชีและการเงินบอกเรือ่ ง
สุขภาพของธุรกิจ และคือรากฐานของอนาคตธุรกิจ
จึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ ใจ เดิมเป็นเภสัชกรแล้วจะทำ�
บัญชี จัดสต็อกสินค้า หรือบริหารลูกน้อง ผมทำ�
ไม่เป็นเลย การที่ผมเรียนด้านเภสัชฯ นั้นเป็นสาย
วิชาชีพ ซึ่งเป็นข้อดีคือคนอื่นมาเป็นเภสัชกรแทนผม
ไม่ได้ ส่วนการเรียนด้านบริหารธุรกิจนั้นสามารถไป
ทำ�อย่างอื่นได้อีก ถือเป็นการเปิดโลกแห่งความรู้
และโอกาสเพิ่มเติม
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เล่าถึงประสบการณ์การทำ�งานบ้างค่ะ

มีเพือ่ นสนิทกำ�ลังเปิดโรงเรียนสอนภาษา และอยาก
ได้คนที่รู้คอมพิวเตอร์มาร่วมงาน ตอนนั้นประมาณ 35 ปี
ที่แล้วคอมพิ ว เตอร์ เ พิ่ ง เริ่ ม เข้ า มาราคาเครื่ องละ 3-4
หมืน่ บาท ซึง่ ผมสนใจในเรือ่ งนีเ้ นือ่ งจากมองว่าคอมพิวเตอร์
จะเข้ า มามี บ ทบาทสำ � คั ญ สมั ย นั้ น การทำ � งานยั ง ใช้
เครื่องพิมพ์ดีด ถ้าใครสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้กจ็ ะได้เปรียบคนอืน่ ผมได้เรียนรูก้ ารใช้โปรแกรมต่างๆ
ด้วยตนเอง โดยการอ่านซึ่งเป็นภาษาอังกฤษหมด จึงได้
ไปทำ�งานกับเพื่อน ผมจึงได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน
ให้เริ่มประสบความสำ�เร็จจนกลายเป็นสถาบันภาษาและ
คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งที่นี่การเรียนภาษาจะได้เรียน
กั บ ผู้ ส อนจริ ง ๆ และการเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ จ ะได้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง ไม่ ใช่สองสามคน
ต่ อ เครื่ อ ง ปั จ จุ บั น สถาบั น แห่ ง นี้ น่ า จะขยายสาขาไป
ทั่วประเทศครับ
จากนั้ น ผมได้ มี โ อกาสไปทำ � งานที่ บ ริ ษั ท บั น เทิ ง
ขนาดใหญ่ ซึ่ ง เพิ่ ง เข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ไ ม่ นาน
โดยรับผิดชอบวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการใหม่
ต่ า งๆ และต่ อ มาได้ รั บ หน้ า ที่ ต ามที่ ผู้ ใ หญ่ ม อบหมาย
รวมถึงการไปต่างประเทศเพื่อโรดโชว์แนะนำ�หุ้นเป็นงาน
ที่สนุกทั้งเพื่อนร่วมงานและตัวงานด้วยครับ
แล้วก็ได้ ไปทำ�งานที่บริษัทด้านสื่อเพื่อความบันเทิง
แห่งหนึ่งในช่วงปี 2540 โดยเข้าไปทำ�ด้านการตลาดก่อน
และได้รับผิดชอบงานใหญ่เพิ่มขึ้น มีการขยายสาขา เพิ่ม
ยอดขายขึ้นมามากมาย เนื่องจากช่วงนั้นผู้บริหารเก่ง
เจรจาได้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนตร์ ดัง ฟอร์ ม ใหญ่ ห ลายเรื่ อ ง
บริษั ทจึงพลิกฟื้นจากขาดทุนขึ้นมาเป็นกำ�ไร ยอดขาย
ปีละ 6-700 ล้านบาท และมีความมั่นคงได้ ในยุคนั้น
ถือเป็นอีกประสบการณ์หนึง่ ในการทำ�งานที่ได้พบผูบ้ ริหาร
มากความสามารถและเพื่อนฝูงที่มีความเก่งครับ
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ก้าวมาเริ่มต้นธุรกิจของ
ตนเองได้อย่างไรคะ

ผู้ ใหญ่ที่บ้านได้เรียกตัวกลับมาตอนผม
อายุประมาณ 40 ต้นๆ ว่าถึงเวลาที่จะต้องมา
ช่วยธุรกิจของครอบครัวได้แล้ว คือการตั้ง
บริษัท เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง (ประเทศไทย) จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างจีนและไทย โดย
นำ�ยาดีจากเมืองจีนเข้ามาขายในเมืองไทย และ
ใช้ โ มเดลลั ก ษณะแบบจี น ต่ า งไปจากร้ า น
เวชพงศ์ โ อสถของครอบครั ว ที่ เ ปิ ด มานาน
กว่าร้อยปี และเป็นร้านยาสไตล์ ไทย ผู้ ใหญ่
ต้องการให้มาทำ�ธุรกิจนี้เนื่องจากมองว่าผม
อายุเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ
ถ้าผมไม่ทำ�โครงการนี้ก็จะพับไป
ผมมานั่ ง คิ ด ว่ า โครงการนี้ น่ า สนใจ
เนื่องจากผมมองว่าถึงเวลาแล้ว ก่อนหน้านี้
ผมมองว่าทำ�งานในครอบครัวนัน้ ไม่สนุก เพราะ
ผู้ใหญ่มองเราเป็นเด็กตลอดเวลา แต่พอเวลา
ผ่านไปผมมีความรู้และมีความมั่นใจมากขึ้น
จากเดิมมองว่าประตูนั้นปิด แล้วเราก็เลยเดิน
ออกมา จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย นั่นเป็นความคิด
ของเราในตอนนัน้ ทีจ่ ริงประตูปดิ ก็จริง แต่ไม่ได้
ล็อกไว้ เราเป็นผู้เปิดประตูเมื่อเราอยากทำ�
อีกอย่างคือเราเองต้องเป็นผู้พิสูจน์ด้วยว่าเรา
มีความสามารถที่จะทำ�ได้ ประตูนั้นก็เปิดได้
จากการที่ ผู้ ใ หญ่ ฟั ง เสี ย งเรามากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
จนผมได้รบั การยอมรับจากผู้ใหญ่ในครอบครัว
ในที่สุด
ผมได้เรียนรู้ด้วยว่าครอบครัวคือสิ่งที่
ยัง่ ยืนทีส่ ดุ ธุรกิจทีเ่ ราไปรับจ้างเขาเราไม่ได้เป็น
ผู้ลงทุน เมื่อเราเดินออกมาก็จบ แต่สำ�หรับ
ธุ ร กิ จ ครอบครั ว เราสามารถที่ จ ะส่ ง ต่ อ ให้
22
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ลู ก หลานได้ ซึ่ ง ขณะนี้ ก็ ไ ด้ มี ก ารพู ดคุ ย กั บ
หลานๆ ทำ�ให้ผมนึกย้อนถึงตอนทีผ่ ู้ใหญ่ได้คยุ
กับผม เราได้มีการเตรียมรุ่นต่อไปให้กับธุรกิจ
ครอบครัวแล้วครับ
ช่ ว งที่ ผ มกำ � ลั ง ตั ด สิ น ใจลาออกเพื่ อ
หันทำ�ธุรกิจครอบครัวนั้น ผู้ ใหญ่ที่ผมทำ�งาน
ด้วยสังเกตเห็นความวิตกกังวลของผม เพราะ
ผมมีความผูกพันกับบริษัทที่ได้มีโอกาสได้สร้าง
ระบบและคน ผมเคยพบน้ อ งที่ ทำ � งานเก่ า
เขาดี ใจมากเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทิ้งไว้ ให้เขาคือ
Think Positive พี่ จ ะพู ด เสมอว่ า ทุ ก อย่ า ง
แก้ ไขได้ คิดให้เป็นบวกเท่านัน้ ถ้าเรามองอะไร
เป็นลบก็จะพัง แต่ถ้าเรามองอะไรเป็นบวก
ถึงแม้จะพังก็พังน้อยหรือไม่พังเลย เราต้อง
มองหาสิ่ ง ที่ เ ป็ น บวกให้ ไ ด้ ผมได้ ยิ น แล้ ว
ดีใจมากที่เมื่อออกไปแล้ว ยังได้ทิ้งบางสิ่งดีๆ
ไว้ให้พวกเขาครับ

M-Exclusive
ปรับตัวเข้าหากันทำ�งานด้วยกันอย่างสนุกสนาน
ปัญหาอีกอย่างคือเรื่องภาษา ตอนผมเป็นเด็ก
ยุคนั้นโรงเรียนภาษาจีนถูกปิด รุ่นผมจะได้
ภาษาจีนจากการพูดคุยกับพ่อแม่ แต่รนุ่ พ่อแม่
จะได้เรียนภาษาจีนจากโรงเรียน เวลาผมเรียน
โรงเรียนแถวบ้านก็ ไม่มีอะไร แต่พอไปเรียน
ไกลออกไป ผู้ใหญ่เขาจะปฏิบัติต่อเราอีกแบบ
สมัยนัน้ คนจีนในไทยถูกมองเป็นอีกชนชัน้ หนึง่
ต่างจากสมัยนี้ครับ
ร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะ
ธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างคะ

ที่ผ่านมาผมทำ�งานไม่ได้ ใช้ความรู้ด้าน
เภสัชกร พอมาทำ�ร้านยาจีน จึงค่อยๆ เรียนรูก้ นั
ยาจีนไม่ ใช่ โลกวิทยาศาสตร์ที่ผมได้เรียนมา
ยาจี น แม้ ไ ม่ มี ฐ านรองรั บ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
แต่พิสูจน์แล้วว่าใช้รักษาได้จริง จึงสามารถ
อยู่มาได้จนทุกวันนี้ ผมจึงลองหันมาทำ�ยาจีน
และยังได้เป็นการตอบแทนบุญคุณครอบครัว
ที่ให้โอกาสผม
การมาทำ�ธุรกิจร่วมทุนนี้มีทั้งคนจีนและ
คนไทย ภูมิรู้ภูมิปัญญาเรื่องยาเป็นของจริง
สิ น ค้ า ดี จ ริ ง แต่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งวั ฒ นธรรมที่
แตกต่างกัน พอเราตั้งต้นว่าเราอยากทำ�ร้าน
ยาจีนแบบจีนในเมืองไทย คนจีนก็มากันแบบ
จีนแท้ เราต้องปรับให้เข้ากับคนไทย ในช่วง
ปีแรกๆ จึงเป็นช่วงของการปรับตัว ผมเอง
ก็เช่นกันแม้ผมเป็นลูกจีนก็จริง แต่ไม่ได้สมั ผัส
กับจีนแผ่นดินใหญ่ เดิมมีสองทีมไทยกับจีน
แยกกันไปทำ�งาน แล้วมานัง่ คุยกัน ต่อมาค่อยๆ

ร้านเปิดมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 ช่วงธุรกิจ
เริม่ ต้นมีปญ
ั หาบ้าง ต่อมาพอธุรกิจไปได้ดว้ ยดี
ผูค้ นเชือ่ ถือ ก็โดนเวนคืนทีด่ นิ จึงต้องย้ายร้าน
ซึง่ ยังคงอยู่ในแถบเยาวราชนี้ เพราะกลุม่ ลูกค้า
คือกลุ่มคนจีน แนวทางธุรกิจของร้านนี้คือ
เป็นร้านยาจีนที่เน้นยาคุณภาพดี คัดสรรและ
ตรวจสอบมาอย่างดี โดยเฉพาะโสมและถัง่ เช่า
นอกจากนี้การที่ผมจะขายอะไรแล้วพูดว่าดี
ผมเองต้ อ งไปขอดู ต้ น ทางถึ ง โรงงานผลิ ต
เพราะเวลาเราไปซื้อของจากคนกลาง ถ้าเขา
ไม่รวู้ า่ ของเขาดีหรือไม่ ทำ�ให้เราไม่รตู้ ามไปด้วย
ส่วนของอื่นทั่วไป ซื้อจากตัวกลางที่ ไหนก็ ได้
ซึ่งมีของที่ได้มาตรฐาน แต่ของบางอย่าง ผม
จำ�เป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกผู้ผลิตที่ดีหรือ
ตัวกลางทีด่ ี เนือ่ งจากเป็นของแพงและเกีย่ วกับ
สุขภาพ จึงต้องซีเรียสเรื่องแหล่งที่มาว่าดีจริง
ตามที่เขาพูดหรือไม่ อย่างโสมเขาจะสงวน
ไม่ ให้เข้าไปดูถึงแหล่งต้นตอ ผมจะดูจนถึง
ระดับทีเ่ ราสบายใจได้โดยให้ถงึ จุดตัง้ ต้นให้มาก
ที่สุด นี่เป็นแนวทางของทั้งเวชพงศ์โอสถ และ
เป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง
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การที่ จ ะเอายามาขาย ไม่ ใ ช่
คุยกันแค่ผ่านอีเมลไปมา แต่ต้องไป
คุยให้รู้จักเจ้าของ ดูถึงหลังบ้านว่ายา
เขามาจากไหน ต้นปีทผี่ า่ นมาผมอยาก
รู้จักอุตสาหกรรมถั่งเช่าว่าจริงอย่างที่
เขาพูดกันหรือไม่ จึงไปเมืองจีนขึน้ เขา
ไป 4-5 พันเมตร เพื่อไปดูแหล่งผลิต
ถั่งเช่า ผมยั ง เตรี ย มจะไปดูงานอีก
หลายที่ เ พื่ อ ไปหาความรู้ ด้ว ย เมื่ อ
ก่อนนี้นัดคุยธุรกิจที่ฮ่องกง แต่ตอนนี้
นั ดเจอที่ จี น เพื่ อ ไปดู ถึ ง แหล่ ง ผลิ ต
จริงๆ ก่อนที่จะสั่งของครับ
สิ่งที่เป็นหัวใจสำ�คัญ
ของร้านคืออะไรคะ

ธุรกิจของผมเป็นธุรกิจที่พิเศษ
ไม่ใช่ขายของแล้วจบ คนทีม่ ากินยาจีน
คือคนไม่สบาย และคนทีอ่ ยากแข็งแรง
ซึ่ ง เกี่ ย วพั น กั บ ชี วิ ต ของคน เราไม่
สามารถหลอกขายยาให้ กั บ เขาได้
การใช้ ย าแล้ ว ไม่ ได้ ผลทำ�ให้เขาเสีย
เวลาและโอกาสในการรักษาไป นี่เป็น
สิ่งที่ผมคำ�นึงเพราะได้รับการปลูกฝัง
จึงนำ�มาสอนน้องๆ ในร้านตลอด ผม
กำ�หนดบุคคลไว้เลยว่าใครจะสามารถ
อ่านใบยาภาษาจีนได้ และคีย์ข้อมูล
เข้าคอมพิวเตอร์ ซึง่ ต้องมีความรูเ้ รือ่ ง
ยาจีนในระดับหนึง่ เพือ่ ทราบว่ายานัน้
ถูกต้องหรือไม่ ปริมาณใช่หรือไม่ หรือ
ยาบางอย่างไม่สามารถใช้พร้อมกันได้
เป็ น ต้ น ไม่ ใ ช่ ว่ า ลู ก ค้ า ต้ อ งการยา
อย่างไร ก็จดั ไปให้เขาตามนัน้ เราต้อง
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จัดยาไม่ ให้เป็นอันตรายกับลูกค้า ผมจึงลงทุนจ้าง
เภสัชกรจากเมืองจีนมาดูใบยา และมีคนไทยอีกคนหนึง่
ที่รู้เรื่องยาจีนด้วย พอจัดยาเสร็จแล้ว ต้องมีอีกคน
ตรวจสอบยาที่จัดว่าใช่หรือไม่ ถูกต้องตรงกันหรือไม่
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด เราเน้ น เรื่ อ งสุ ข ภาพที่
ยาวนานของลูกค้า ซึ่งมีผลต่อชีวิตของเขา
อากงสอนผ่านมาทางคุณพ่อและญาติผู้ ใหญ่
ของผมซึ่งดูแลธุรกิจเวชพงศ์โอสถว่า คนที่มาซื้อยาคือ
คนที่เจ็บป่วย เขาลำ�บากมาแล้ว เรามีหน้าที่ต้องทำ�ให้
เขาสุขภาพดีขึ้น และต้องไม่ทำ�ให้เขาต้องลำ�บากมาก
ไปกว่านี้อีก เรื่องยาคุณภาพไม่ดี เรื่องค้ากำ�ไรเกินควร
ห้ า มเด็ ด ขาด นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นใจประจำ � ตระกู ล เรา
มาโดยตลอด
อากงยังบอกอีกว่าร้านยานั้นไม่รวยรวดเร็ว แต่
เป็นน้ำ�ซึมบ่อทราย ตักกินนานเท่าไรก็ไม่หมด ถ้าเรา
รักษาบ่อน้�ำ นี้ไว้ให้ดี ซึง่ เป็นเรือ่ งจริง ร้านเวชพงศ์โอสถ
ไม่ได้รวย แต่สามารถอยู่ได้อย่างสบายๆ และมีความสุข
ครับ
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ความสำ�เร็จยังมาจากการที่เรานำ�ยาจีน
ที่ ดีม าปรั บ ใช้ กั บ เมื อ งไทย ปรั บ วิ ธี ก ารขาย
การจัดการ และยังเพิ่มบริการเช่น การต้ม
ยาจี น ให้ ลู ก ค้ า เพื่ อ ความสะดวกให้ ลู ก ค้ า ที่
ไม่ชอบต้มยา หรือการบริการส่งยาให้กบั ลูกค้า
นอกจากนี้ก็ยังแก้ ไขเรื่องภาษาที่อาจพูดกัน
ไม่รู้เรื่อง โดยจัดคนบริการให้มีทั้งคนรุ่นเก่า
และคนรุ่ น หนุ่ ม สาวเพื่ อ รั บ ลู ก ค้ า ได้ ห ลาย
ระดับอายุ นอกจากนี้เรายังให้บริการลูกค้า
ด้วยความจริงใจครับ
ทำ�งานมากแล้วพักผ่อน
อย่างไรคะ
อนาคตของยาจีน
เป็นอย่างไรคะ

ยาจีนยังคงไปได้ดีเพราะยาทั้งไทยและ
จี น มี ค นหั น มาใช้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และมี ก ารนำ �
องค์ความรูเ้ ข้ามาใช้กบั ยาจีนมากขึน้ ร้านยาจีน
จึงเฟื่องฟูอยู่ ได้ แม้มีบางร้านจะปิดไปบ้าง
เพราะรุ่นหลังไม่ทำ�ต่อ มองว่าร้านยาจีนต้อง
โบราณมืดๆ ดูคร่ำ�ครึ แต่ร้านเราสะอาดสว่าง
เรามีการจัดเก็บยาอย่างถูกต้องระมัดระวัง
ตอนนี้กำ�ลังลงทุนทำ�คลังเก็บยาใหม่มีพื้นที่
กว้างขวาง เพื่อหยิบง่าย จัดเก็บสะดวก และ
กำ�หนดเวลาในการตรวจเช็คการจัดเก็บเพื่อ
คุณภาพยาที่ดี
ผมมองว่ า ร้ า นประสบความสำ � เร็ จ
ในระดั บ หนึ่ ง ซึ่ ง ส่ ว นหนึ่ ง มาจากรากฐาน
ของเวชพงศ์ โอสถที่ครอบครัวได้สร้างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ดี ผมเป็ น รุ่ น ที่ ส ามของตระกู ล
มุ่งมั่นจะทำ�ให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นที่สี่และห้า
ให้ ได้ และก็มีรุ่นต่อๆ ไป จะมาสานต่อครับ

ย้อนไปสมัยเด็กๆ คุณพ่อผมมีหนังสือ
ภาษาอังกฤษชื่อ Life เล่มใหญ่มีรูปสวยๆ และ
คำ�บรรยายสั้นๆ หนังสือเล่มนั้นทำ�ให้ผมชอบ
ถ่ายรูปและยังได้ภาษาอีกด้วย ทั้งสองอย่าง
กลายเป็ น สิ่ ง ที่ ชื่ น ชอบของผมและคุ ณ พ่ อ
ซึ่งคุณพ่อเก่งด้านภาษาและต้องมาทำ�ด้าน
การค้าขาย สำ�หรับผมหนังสือภาษาอังกฤษ
ไม่ใช่ยาขม แต่เป็นหน้าต่างไปสู่โลกภายนอก
ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านภาษาอังกฤษจาก
หนังสือต่างๆ ครับ
เมื่อก่อนผมทำ�งานหนักมาก ไม่ค่อยได้
เที่ยวพักผ่อน ผมเดินทางไปจีนกว่า 20 ครั้ง
แต่ ไ ปเรื่ อ งงาน จะมี เ วลาว่ า งแค่ ค รึ่ ง หรื อ
ค่อนวันได้ ไปดูแพนด้าบ้าง กำ�แพงเมืองจีนบ้าง
แต่ถ้าตั้งใจจะเที่ยวจริงๆ ไม่เคยครับ
ช่วงหลังผมเริ่มได้เที่ยวมากขึ้น ธุรกิจ
อยู่ตัว น้องๆ ในร้านสามารถดูแลร้านได้ถ้าผม
ไม่อยู่สัก 5-7 วัน และลูกก็โตแล้ว ปีหนึ่งๆ จึง
กำ�หนดว่าจะไปเที่ยวสัก 1-2 ครั้ง หรือไม่ก็
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หาเวลาหยุดพักสัก 2-3 วัน ขับรถไปเที่ยว
ในไทย ใช้ชวี ติ สบายๆ ไม่วางแผนเทีย่ วอะไร
อยากแวะเที่ยวหรือกินที่ไหนก็ได้ แค่มีที่พัก
ก็พอ
แต่ถ้าไปต่างประเทศ ผมมีแผนไว้
เป็นโครงคร่าวๆ จะไปไหน เดินทางอย่างไร
ที่พักจะเน้ นเป็ นโรงแรมเล็กๆ 2-3 ดาว
มีสัก 20-30 ห้อง และหาโอกาสพูดคุยกับ
คนที่ นั่ น ผมชอบโรงแรมแห่ ง หนึ่ ง ที่ เ คย
ไปพักอายุประมาณ 200 ปี ไม่มีแอร์แต่ก็
อยู่ ได้ ผมจะชอบไปเมืองเล็กๆ มากกว่า
เมืองใหญ่ที่นิยมกัน แต่ก็จะเหนื่อยเรื่อง
เดินทางหน่อยครับ
ผมไม่ชอบไปกับทัวร์ เพราะใช้เวลา
กับการกินและซื้อของ หรือการนัดหมาย
มากไป ผมชอบดูตึกเก่าๆ หรือพิพิธภัณฑ์
ซึ่งทัวร์ ไม่พาไป และผมยังชอบใช้ชีวิตแบบ
ชาวเมื อ งนั้ น ๆ ถ้ า เราศึ ก ษาข้ อ มู ล ก่ อ น
เดินทาง จะสามารถเที่ยวได้ตามต้องการ
แต่ผมก็เคยพลาดบ้าง เช่น ซื้อตั๋วซ้ำ�บ้าง
นึกว่าตั๋วหมดอายุเพราะในยุโรปบางแห่ง
ตั๋วนับเป็นวัน แต่บางแห่งนับเป็นชั่วโมง
และเคยหลงทางครั้งหนึ่ง เพราะลงรถเมล์
ก่อนถึงที่หมาย ทั้งมืดทั้งหนาวและฝนตก
อีกด้วย
ภรรยาผมก็ ช อบเที่ ย วและชอบถู ก
ถ่ายรูป ส่วนผมชอบถ่ายรูป กลับจากเที่ยว
บางครั้งจะมีแต่รูปเขา ตอนลูกเด็กๆ ผม
เที่ยวในประเทศบ่อยมาก แบบ One Day
Trip ชอบไปอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
ได้เล่าเกร็ดความรู้ให้ลูกๆ ฟังครับ
26

ISSUE 30 : July - September 2017

ออกกำ�ลังกายบ้างไหมคะ

เมือ่ ก่อนผมวิง่ บ่อยมาก พอเจ็บเข่าก็หนั มา
ขี่จักรยานแทน ซึ่งไม่แพงมากเพราะซื้อชิ้นส่วน
มาทีละชิน้ ผมมีความสุขกับการประกอบจักรยาน
เอง งานอดิ เ รกของผมก็ ยั ง เป็ น การเรี ย นรู้
ด้วยตนเองให้มากที่สุดเหมือนเรื่องงาน หลังๆ
ผมไม่ค่อยได้ออกกำ�ลัง ก็คิดว่าจะหันกลับไป
ขี่จักรยานอีกครั้งครับ
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เล่าถึงพื้นเพทางบ้านบ้างค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ผมเป็นคนจีนแท้ 100%
คุ ณ พ่ อ ผมเกิ ด เมื อ งไทย สมั ย นั้ น คนจี น จะ
รักบ้านเกิด คุณพ่อจึงถูกส่งไปเรียนที่ฮกเกี้ยน
ซัวเถา และต่อปริญญาทีป่ กั กิง่ ส่วนคุณแม่เป็น
คนเมืองซูโจว เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาและมี
น้องสาวอีกคน คุณแม่ผมอยากเรียนหนังสือมาก
แต่ได้เรียนจบแค่ชั้นมัธยมต้นเท่านั้น จึงต้อง
ไปสมัครเป็น red guard เพื่อที่จะได้เรียน
หนังสือ จึงได้เรียนสายอักษรศาสตร์ เรียน
ภาษารัสเซีย สมัยผมเด็กๆ ยังเคยเห็นคุณแม่
ผมอ่านหนังสือภาษารัสเซีย เช่น War and
Peace หนังสือคลาสสิกของลีโอ ตอลสตอย
ซึ่งสมัยนั้นต้องแอบอ่าน เพราะรัสเซียเป็น
ประเทศคอมมิวนิสต์ ต่อมาคุณพ่อคุณแม่ได้
พบกัน และแต่งงานกันทีป่ กั กิง่ ซึง่ สมัยนัน้ ต้อง
ไปขออนุญาตคอมมูนท้องถิ่นเพื่อลงทะเบียน
รอที่พักสำ�หรับคู่แต่งงาน เพราะที่นั่นคนโสด
จะอยู่ที่พักของคนโสดแยกชายหญิง
ช่วงนั้นเป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม การ
เดินทางลำ�บาก แต่อาม่าผมหาทางไปพบคุณพ่อ
และคุณอาผมจนได้ พอเห็นสภาพแวดล้อม
แล้วจึงบอกว่าต้องหาทางกลับประเทศไทยทันที
ตอนนั้นที่จีนยากลำ�บากมาก คุณพ่อเล่าว่า
ตอนคุ ณ แม่ กำ � ลั ง ท้ อ งผมอยู่ เกิ ด อยากกิ น
กล้วยหอมมาก คุณพ่อเลยต้องไปเข้าคิวนาน
ค่อนวันเพื่อรับกล้วยหอมเพียงใบเดียวมาให้
คุณแม่ ที่เมืองจีนขาดแคลนกันขนาดนั้น เดิม
คุณพ่อผมไม่คดิ ว่าจะได้กลับเมืองไทย แต่อาม่า
ก็หาทางจนกลับมาได้ ส่วนคุณอาผมอีกคนหนึง่
ซึ่ ง สนิ ท กั น กั บ คุ ณ พ่ อ ผมถู ก ส่ ง ไปทำ � งานที่
ซินเกียงแถวตะวันตก แร้นแค้นยากลำ�บาก

ผอมมาก ต้ อ งติ ด ค้ า งอยู่ ที่ เ มื อ งจี น เพราะ
ออกมาไม่ ทั น เขาปิ ดประเทศ ทั้ ง ที่ อาม่ า ได้
เดินทางไปพบกันแล้วในรอบหลายสิบปีที่ไม่ได้
เห็นหน้ากัน ตอนนี้คุณอาก็ยังอยู่เมืองจีนเลย
ครับ
จากนัน้ คุณพ่อคุณแม่ได้ยา้ ยไปทีฮ่ อ่ งกง
ก่อน ผมไปคลอดทีน่ นั่ แล้วจึงกลับมาเมืองไทย
คุ ณ พ่ อ ผมพู ดจี น และไทยได้ เลี้ ย งลู ก แบบ
อิสระ คุณพ่อเป็นจีนแบบเปิดโลก อ่านหนังสือ
เยอะมาก ไม่เคร่งครัดในระบบ ทำ�ตามประเพณี
แต่ ไม่ ได้บังคับลูกหลานว่าจะต้องทำ� เวลา
จัดงานอะไร ก็ ไม่บังคับว่าจะต้องมา แต่จะ
จัดงานให้นา่ มา หากจัดงานแล้วไม่นา่ มา เด็กๆ
ก็ไม่อยากมา เช่นงานเช็งเม้งเราทำ�ให้สนุกได้
ใครว่างก็มากันอย่างสนุกสนานครับ
ขอสอบถามเรื่องครอบครัว
บ้างค่ะ

ภรรยาผมชือ่ “อุษาจรัส” จบธรรมศาสตร์
แล้วไปทำ�งานธนาคารอยูส่ น้ั ๆ แล้วมารับราชการ
อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาตลอด เขา
จบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษาที่ Keio
University เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เก่ า แก่ ที่ สุ ด
ในประเทศญี่ ปุ่น ปั จ จุ บัน เป็ น ผู้ อำ� นวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์ ดูแลเรื่องความสัมพันธ์กับ
มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ เช่ น โครงการ
แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ธรรมศาสตร์ มี
สัญญากับต่างประเทศในการส่งนักศึกษาไป
ต่างประเทศ โดยจ่ายเงินเป็นค่าเทอมไทย
เหมือนไปเรียนหลักล้านแต่จ่ายเงินหลักหมื่น
ปี ห นึ่ ง ๆ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปหลายประเทศทั้ ง
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี
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เป็นโครงการที่น่าสนใจสำ�หรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ที่ ดีแ ละผ่ า นเกณฑ์ ก ารคั ดเลื อ ก เพราะได้
ประสบการณ์และสามารถวางแผนเรื่องเวลาให้ดีเพื่อกลับ
มาเรียนต่อให้จบภายในสี่ปีได้ด้วย
ผมกับภรรยาเป็นเพือ่ นกันมาก่อน ต่อมาสนิทสนมกัน
มากขึน้ ก็เปลีย่ นสถานะมาเป็นแฟนกัน และแต่งงานก่อร่าง
สร้างตัวด้วยกันมา ตอนนี้เราแต่งงานกันมา 25 ปีแล้ว
ช่วงที่ลูกยังเล็ก ผมทำ�งานหนักมาก ต้องขอบคุณภรรยา
ที่ช่วยดูแลบ้านและครอบครัว พออายุมากขึ้นภรรยาผม
หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น ขณะที่ ง านผมมั่ น คงขึ้ น และ
มีเวลามากขึ้นจึงมาช่วยภรรยาดูแลครอบครัวได้ โชคดี
ที่ทำ�งานเราสองคนและโรงเรียนลูกอยู่ ใกล้กัน ยิ่งผมทำ�
ธุรกิจครอบครัวทำ�ให้ยืดหยุ่นเวลาได้อีก จึงเดินทางไปกลับ
พร้อมกัน และมีเวลาของครอบครัวด้วยกันมากขึ้นครับ
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มีลูกกี่คนและเรียนจบ
หรือยังคะ

สองคนครับ ลูกชายคนโต
ชื่ออิสริยะ อายุ 25 ปี เพิ่งจบ
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
คนเล็ ก ชื่ อ อายุ ส ม์ อายุ 23 ปี
ใช้อักษรของพ่อแม่มาตั้งชื่อ โดย
คุณยายเป็นคนตัง้ ชือ่ ให้ทง้ั สองคน
ครับ คนเล็กเพิ่งจบปริญญาตรี
คณะและมหาวิทยาลัยเดียวกัน
กับคนโต ทั้งสองคนไม่ได้มาทาง
เภสั ช กรเลย เนื่ อ งจากคุ ณ อา
ของเขาจบจากที่ นี่ เ ป็ น วิ ศ วกร

M-Exclusive
ดู แ ลผู้ ใ หญ่ แ ละรั ก คุ ณ ยายมาก พอโตมาก็ ย้ า ยมา
เข้าที่สวนกุหลาบ ซึ่งเด็กๆ ไม่ว่าจะลูกคนใหญ่โตหรือ
คนธรรมดาจะได้รับการหล่อหลอม สามารถเข้ากับ
คนได้ ห ลากหลาย จนมี บุ ค ลิ ก พิ เ ศษเดี ย วกั น ทำ � ให้
มองออกว่าเป็นสวนกุหลาบ
อยากให้เขามาต่อยอดธุรกิจ
หรือไม่คะ

ที่ เ ก่ ง และใจดี กั บ หลานๆ จึ ง เป็ น
แบบอย่างให้กับเขาครับ
ทั้ ง สองคนจบจากโรงเรี ย น
สวนกุหลาบเช่นเดียวกับผม ผมเป็น
รุ่นที่ 95 เข้าเมื่อปี พ.ศ. 2519 ซึ่ง
ลูกคนเล็กก่อนเข้าสวนกุหลาบ ผม
ให้ เ ขาเรี ย นโรงเรี ย นธรรมดา ซึ่ ง
คัดเลือกแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่ดีและ
อยู่ ใกล้กับบ้านคุณยายของเขา ผม
กับภรรยาต้องทำ�งานทัง้ คูจ่ งึ ไม่มเี วลา
ดู แ ลเท่ า ที่ ค วร จึ ง ฝากให้ คุ ณ ยาย
ช่วยดูแล การอยูก่ บั คุณยายทำ�ให้เป็น
ข้อดีคอื เขาซึมซับจากคุณยาย เขาจะ
เป็นคนใจเย็น เข้าหาผู้ ใหญ่ได้ รู้วิธี

ผมอยากให้เขามาต่อยอดธุรกิจครอบครัว แม้
เขาจะจบด้านวิศวกรรม ผมเองจบด้านเภสัชศาสตร์
แต่เคยไปทำ�งานด้านอื่นๆ ที่ ไม่ต้องใช้วิชาชีพด้านนี้
ดังนั้นจึงไม่ ได้มองว่าความรู้ด้านอื่นจะเป็นการปิดกั้น
การทำ�ธุรกิจร้านยา อนาคตธุรกิจครอบครัวเวชพงศา
อาจปรับรูปแบบไปเป็นธุรกิจที่แยกความเป็นเจ้าของ
ออกมา ซึ่งตอนนี้เราเริ่มแยกออกมาแล้ว เพียงแต่
ขณะนี้คนที่เป็นหลักในการทำ�งานยังเป็นคนนามสกุลนี้
หมดหรือเกี่ยวพันเป็นเขยสะใภ้ ซึ่งค่อยๆ ปรับเพิ่ม
คียแ์ มนเป็นบุคคลอืน่ ๆ เข้ามาได้ ตอนนีผ้ มเป็นผูถ้ อื หุน้
คนหนึ่ง ส่วนลูกผมอาจทำ�งานที่นี่ หรือเข้ามาเป็น
กรรมการอย่างเดียวแบบผมก็ได้
คุ ณ ลุ ง ผมซึ่ ง สานต่ อ ธุ ร กิ จ จากอากงบอกว่ า
ธุรกิจครอบครัวและธุรกิจรูปแบบอืน่ จะพังเพราะปัญหา
ภายนอก แต่ธุรกิจครอบครัวจะมีอีกปัจจัยคือปัญหา
ภายใน วิธีแก้ปัญหาภายในคือต้องตั้งกติกาของความ
เป็นเจ้าของ โดยกำ�หนดเรื่องหุ้นไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ทุ ก คนยอมรั บ จึ ง เป็ น ต้ น แบบของธุ ร กิ จ ครอบครั ว
ต่อไปคือเรือ่ งการบริหารอยูท่ คี่ วามอาวุโส ซึง่ ครอบครัว
จะมี Hierarchy และเรื่องความสามารถที่มี ได้ ไม่ว่า
อาวุโสหรือไม่ก็ตาม เวชพงศาที่เป็นอาวุโสจะยอมรับ
ในความสามารถของคนรุ่นใหม่ ผมจึงเชื่อมั่นว่าธุรกิจ
จะส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นได้เรื่อยๆ ครับ
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เล่าเรื่องการบริหารเงิน
ของร้านบ้างค่ะ

ผมโชคดีเข้ามาบริหารงานในช่วงทีธ่ รุ กิจ
ไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน แต่ผมเห็นช่วงปี พ.ศ.
2528 มีการลดค่าเงินบาท ร้านเรามีการสัง่ ของ
เข้ า มา แต่ พ อจะจ่ า ยเงิ น ค่ า สิ น ค้ า เพิ่ ม จาก
20 บาท กลายเป็น 25 บาท และช่วงปี พ.ศ.
2540 ช่วงค่าเงินบาทลอยตัว ทำ�ให้ ได้เรียนรูว้ า่
วินัยการเงินสำ�คัญ และธุรกิจต่อให้ดีอย่างไร
ถ้าบริหารการเงินไม่รอด ธุรกิจก็หลุดจากมือไป
ผมมีเพือ่ นทีส่ ร้างธุรกิจมาด้วยมือตนเอง
เขาเก่งแต่ ไม่เข้าใจเรื่องการเงินมากนัก จึง
ชวนคนมาร่วมลงทุน แต่ต่อมาเขากลายเป็น
ผู้ถือหุ้นรายเล็กไป
เรือ่ งการเงินต้องระมัดระวังเสมอ เพราะ
เปรียบเสมือนเลือด ถ้าเลือดออกแล้วหยุด
ไม่ ได้ ธุรกิจก็พังทลาย ตอนปี พ.ศ. 2528
ธุรกิจนำ�เข้าของครอบครัวเรามีปญ
ั หาจนเกือบ
ดึงธุรกิจอื่นให้เซไปด้วย ตอนนั้นผู้ ใหญ่ยอม
ขายทิ้งไป เพื่อเก็บธุรกิจหลักคือร้านเวชพงศ์
โอสถเอาไว้ครับ
มาที่การบริหารเงินส่วนตัว
บ้างค่ะ

ผมเพิ่งมาออมเงินในช่วงหลังแต่งงาน
นี้เอง ภรรยาผมเก่งในเรื่องนี้ เพราะเป็นคน
มองลึกมองกว้างเพือ่ อนาคตมากกว่าผม ผมมี
หลักคิดง่ายๆ คือ เราต้องใช้จ่ายเงินเท่าไร จะ
ตัง้ เป้าไว้วา่ เทีย่ วเมือ่ ไรก็จะเก็บเงินไว้เพือ่ เทีย่ ว
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และออมเงินเพื่อการเกษียณ ผมโชคดีว่าทำ�
ธุรกิจครอบครัวจึงไม่มเี กษียณ ผมคงจะทำ�งาน
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำ�ไม่ไหว ส่วนภรรยาผม
มีเงินบำ�นาญหลังเกษียณ นอกจากนี้มีการ
ประกันชีวิตบ้าง ผมเป็นห่วงเรื่อง Disable
มากกว่า เพราะจะกลายเป็นภาระให้ลูกหลาน
ต้องใช้ทรัพยากรมาดูแลเราแทนที่เขาจะไปใช้
ชีวิตของเขา ผมมีทั้งการลงทุนระยะสั้นและ
ระยะยาว ซึ่งระยะยาวคือการเตรียมเงินเอาไว้
ใช้ ในยามชราหรือยามเจ็บป่วยด้วย เพราะ
คนเราอายุยืนมากขึ้นต้องระวังไม่ให้เป็นความ
ยุ่งยากให้ลูกหลาน
ผมไม่คดิ ว่าจะมีเงินมากๆ เพือ่ ให้ลกู หลาน
ตอนลูกยังเด็กผมให้เงินรายสัปดาห์ ตั้งแต่
เขาอายุน้อยๆ เรียนอยู่ ป.3-4 แล้วปรับเป็น
รายสองสัปดาห์และรายเดือน โดยผมจะไม่ให้
เงินเขามากเกินจำ�เป็น เพื่อให้เขาได้รู้จักคิด
วางแผนการใช้เงินในวันต่อๆ ไป และรู้จัก
หยอดกระปุกออมเงินสำ�หรับซือ้ ของทีอ่ ยากได้
เขาจะได้คิดว่าเงินไม่ ใช่ ได้มาง่ายๆ เงินมี ได้
ก็ ห มดได้ ซึ่ ง พ่ อ สามารถให้ ลู ก อยู่ กิ น อย่ า ง
สบายๆ แต่ต้องฝึกให้เขาเรียนรู้เรื่องเงินครับ
มีอะไรจะฝากให้ผู้อ่านไหมคะ

เวชพงศ์ โอสถ และเป่ยจิน ถงเยิ๋นถัง
ซึ่งมาจากเป่ยจินเมืองจีน เราได้รับการสอนว่า
เราต้ อ งนึ ก ถึ ง ลู ก ค้ า เสมอ ของที่ นำ � มาขาย
ต้ อ งดี กั บ ลู ก ค้ า หรื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ผ มคั ดกรอง
มาแล้วว่าดี และเรายังมีบริการอย่างครบวงจร
อีกด้วยครับ

M-Society

กิจกรรมจิตอาสา
บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) รวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์ (ดอกแก้ว) ๑,๐๐๐ ดอก ส�ำหรับ
ส่งมอบให้โครงการตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ
๙๙ วัน ๙๙,๙๙๙ ดอก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย
ในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุลยเดช

32

ISSUE 30 : July - September 2017

M-Society

เอ็มเอฟซี

เปิดส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสำ�นักงานสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคใต้ เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้านการลงทุนในกองทุน
รวมรูปแบบต่างๆ รองรับความต้องการลงทุนของนักลงทุนภาคใต้ พร้อมนีไ้ ด้จดั สัมมนาให้ความรู้
ด้านการลงทุนและแนะนำ�กองทุนเด่นที่น่าสนใจให้กับกลุ่มลูกค้า
เอ็มเอฟซีส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 18, 20 ถนนจุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ 0 7423-2324-25
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เอ็มเอฟซีเพิ่มช่องทางสื่อสารทาง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่มช่องทางการสื่อสารทาง Line
กับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ติดตาม Line ของเอ็มเอฟซีได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ
1.	Add friend พิมพ์ @mfcline แล้วกด search/ค้นหา
2.	Scan QR Code จากในรูปด้านบน

เอ็มเอฟซี

มอบรางวัลผู้ตอบแบบสอบถาม
การส�ำรวจความพึงพอใจ
คุณนิภาพรรณ รี้พลกุล ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผน
การลงทุนส่วนบุคคล มอบรางวัล Samsung
Galaxy Tab S2 ให้คุณชาติชาย พานิชชีวะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นผู้ โชคดีจากการตอบ
แบบสอบถามการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ มี ต ่ อ การด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2559
ทั้ ง นี้ เ อ็ ม เอฟซี จ ะส�ำรวจความเห็ น ของลู ก ค้ า
เป็นประจ�ำทุกปี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตอบ
แบบสอบถามที่บริษั ทจัดส่งให้ และส่งกลับมา
ยังบริษัทภายในกลางเดือนตุลาคม
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CRM : MFC Fund Family

บริษั ทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
จ�ำกัด (มหาชน) จัดงาน MFC Fund Family
ครั้งที่ 2/2560 “เลือกกินอย่างไรให้ห่างไกล
โรค” วิ ท ยากรโดยอาจารย์ ไ กร มาสพิ ม ล
นักโภชนาการบ�ำบัด ซึ่งมากความสามารถ
ทัง้ ด้านความรูแ้ ละถ่ายทอดได้อย่างสนุกสนาน
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ ได้รบั
ความเพลิดเพลินและสาระประโยชน์ทสี่ ามารถ
น�ำไปใช้ ได้ในชีวติ ประจ�ำวันเพือ่ สุขภาพทีด่ ขี อง
ตนเองและครอบครัว

ISSUE 30 : July - September 2017

35

M-Society

เอ็มเอฟซี
“
กองทุนรวมธรรมาภิบาล
เป็นแรงจูงใจให้บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการ
บริหารจัดการ และด�ำเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล
และตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อผู้ลงทุนและสังคม
”

ร่วมแถลงข่าว
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
บริษัทหลัก ทรัพ ย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน แถลงข่าวเปิดตัว “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย สร้างสรรค์
สังคมไทย ใส่ใจผูล้ งทุน” ซึง่ กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.)
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือตลาดรองอืน่ ๆ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และบลจ. จะน�ำรายได้ 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการ
กองทุนทีไ่ ด้รบั ไปบริจาคให้กบั หน่วยงานทีส่ ง่ เสริมธรรมาภิบาลไทย
และหน่วยงานทีส่ ง่ เสริมการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยคาดว่ากองทุนรวม
ธรรมาภิบาลจะกระตุ้นให้ บจ. ด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เพือ่ ยกระดับตลาดทุนไทยให้ยงั่ ยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ คุณชาคริต พืชพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บลจ. เอ็มเอฟซี ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุน และวิธีจัดการ
กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยของเอ็มเอฟซีด้วย
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กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มีนโยบายลงทุน
ในตราสารทุ น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หรือตลาด
รองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยพิจารณาจากการจัดอันดับ CG
Scoring ที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ใน Stock
Universe ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยนั้น
ทุกบลจ. จะส่งผูแ้ ทนมาบลจ. ละ 1 ราย เพือ่ เป็น
คณะกรรมการก�ำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์
ในการลงทุน ซึ่งมีหน้าที่ก�ำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์เข้า
และออกจาก Universe การลงทุนของกองทุนรวม
ธรรมาภิบาลไทย ซึง่ จะเป็น Universe เดียวกันทุก
บลจ. โดยรายชื่อบริษัทจดทะเบียนเหล่านี้จะเป็น
บริษทั จดทะเบียนทีไ่ ด้รบั Thai IOD (CGR) rating
ตัง้ แต่ 4 ดาวขึน้ ไป ซึง่ ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 มีหลักทรัพย์ที่ผ่านเข้า Stock Universe
123 หลักทรัพย์
ทั้งนี้ ทุกบลจ. สามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนจาก
Universe ร่วมได้ตามนโยบายทีแ่ ต่ละบลจ. มีความ
ช�ำนาญ เช่น แบบ Passive แบบ Active หรือ ETF
เป็นต้น ส�ำหรับการปรับปรุง Stock universe
มีก�ำหนดเวลาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ Thai IOD
ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว

ที่ส�ำคัญคือ บลจ.ต่างๆ จะน�ำรายได้ 40% ของ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนทีไ่ ด้รบั ไปบริจาค
ให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ส ่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลไทย
และหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยพิจารณาถึงความยั่งยืนของโครงการต่างๆ
เป็นส�ำคัญ โดยทุกบลจ. จะส่งผูแ้ ทนแห่งละ 1 ราย
มาเป็นคณะกรรมการพิจารณาการบริจาคเงิน
เพื่อท�ำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุน พิจารณา คัดเลือก
และอนุมัติการสนับสนุนโครงการที่เสนอขอรับ
การสนับสนุน รวมถึงติดตามและประเมินผล
การน�ำเงินบริจาคไปใช้ในโครงการที่สนับสนุน
ดังกล่าว โดยจะเชิญผู้มีประสบการณ์สูงในการ
ท�ำงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาลไทยและต่อต้าน
คอร์รัปชั่น มาเป็นที่ปรึกษาให้คณะกรรมการฯ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการที่ 11 บลจ. ร่วมกัน
จัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย และได้รับ
การสนับสนุนที่ดีจากนักลงทุน จะเป็นแรงจูงใจ
ให้ บ ริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
มีการบริหารจัดการ และด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
มีธรรมาภิบาล และตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อผู้ลงทุนและสังคม พร้อมทั้งเป็นการยกระดับ
ตลาดทุนไทยในเรื่องธรรมาภิบาล และการท�ำ
หน้าที่ที่ดีของผู้ลงทุนสถาบันในการก�ำกับดูแล
กิจการที่กองทุนน�ำเงินไปลงทุนระยะยาว ซึ่งจะ
ท�ำให้ เ กิ ด ผลตอบแทนที่ ยั่ ง ยื น ในการลงทุ น ใน
ระยะยาว
ทั้ ง นี้ กองทุ น รวมธรรมาภิ บ าลของเอ็ ม เอฟซี
จะเปิดเสนอขายในช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
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เอ็มเอฟซีจ่ายเงินปันผล 15 กองทุน
อัตราเงินปันผล
หน่วยลงทุนละ
(บาท)

กองทุน

กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด (SF7)
0.1213
กองทุนเปิดสินภิญโญแปด (SF8)
0.1708
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (M-S50)
0.90
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุน้ ระยะยาว
0.32
(MG-LTF)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอสิ ลามิกหุน้ ระยะยาว
0.57
(MIF-LTF)
กองทุนเปิดนครหลวงไทย (SCIF)
0.06
กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง (SCIF2)
0.05
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
1.42
เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITs)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวเิ ดนด์ ฟันด์
0.13
(HI-DIV)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ
0.09
การเช่าเหมราชอันดัสเตรียล (HPF)
กองทุนเปิดศรีนคร (BMBF)
0.18
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ (SAN)
0.57
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์
0.75
ซีรี่ส์ 5 อี 3 (SI5E3)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม
0.0455
(SMART)
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้
0.13
ดิวิเดนด์ ฟันด์ (M-PROP DIV)
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560-31 กรกฎาคม 2560)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จ่ายปันผล

1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560
1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560
1 พฤษภาคม 2559-30 เมษายน 2560

25 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560

1 มิถุนายน 2559-31 พฤษภาคม 2560

26 มิถุนายน 2560

1 มิถุนายน 2559-31 พฤษภาคม 2560

26 มิถุนายน 2560

1 มิถุนายน 2559-31 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2559-31 พฤษภาคม 2560

26 มิถุนายน 2560
26 มิถุนายน 2560

1 มิถุนายน 2559-31 พฤษภาคม 2560

26 มิถุนายน 2560

1 กุมภาพันธ์ 2560-6 มิถุนายน 2560

28 มิถุนายน 2560

1 มกราคม 2560-30 เมษายน 2560

21 กรกฎาคม 2560

1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560
1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560

26 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม 2560

1 กรกฎาคม 2559-30 มิถุนายน 2560

26 กรกฎาคม 2560

1 เมษายน 2560-30 มิถุนายน 2560

26 กรกฎาคม 2560

1 เมษายน 2560-30 มิถุนายน 2560

26 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ
• การลงทุนมีความเสีย
่ ง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเพือ่ ทำ�ความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่ นไขผลตอบแทนและความเสีย่ ง รวมทัง้ คูม่ อื ภาษี
ก่อนการตัดสินใจลงทุน		
• ผลการดำ�เนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิง่ ยืนยันถึงผลการดำ�เนินงานในอนาคต		
• กองทุนป้องกันความเสีย
่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทัง้ หมด ตามแต่สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ดังนัน้ จึงมี
โอกาสได้รบั ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นได้		

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุน
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้
เวลท์ ฟันด์ (M-PROPERTY)
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วันทำ�การรับซื้อคืน
25 กรกฎาคม 2560

จำ�นวนบาทต่อหน่วยลงทุน
0.25 บาท

วันที่รับเงิน
31 กรกฎาคม 2560

