


ความสุขการเงินหลังเกษียณ ภารกิจที่ต้องเตรียมการด้วยตัวเอง ที่ต้อง

รู้มากกว่าการออม คือ ต้องออม+ลงทุน ต้องรู้เท่าทันปีศาจความโลภที่อยู่

ในตัวเรา และอาจแฝงอยู่รอบกายในสังคมโลกการเงิน การลงทุน

โครงการ CSR ของบริษัท ที่มุ่งสร้างความกินอยู่ดีแก่สังคมไทยด้วย  

ความรู้ทางการเงิน เริ่มจาก (1) โครงการ WealthMagik ในปี 2012  

ภายใต้แนวคิด Wealth for the Mass สร้างนักออมลงทุน ผ่าน 

www.wealthmagik.com โดยการย่อส่วนระบบงาน Bonanza ที่ใช้

บริหารเม็ดเงินการลงทุนกว่า 4 ล้านล้านบาท (2) โครงการ Software 

Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award มุ่งสร้างจิตส�านึกการ 

ออมลงทุนให้เยาวชนไทย ผ่านการประกวด Animation และ Short VDO 

จนเป็นหนึ่งในงานประกวดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

การให้ความรู้ด้านการเงินผ่านการ์ตูนฉบับแรก ต้านเกษียณจน เน้น 

ส่งเสียงดังให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ว่า สังคมไทยก�าลังเข้าสู่นิยามใหม ่

คือ สังคมชรา ชราเร็วมาก และส่วนใหญ่เกษียณจน จึงต้องออมและลงทุน

ให้เร็ว หนังสือการ์ตูนฉบับที่สอง เกษียณไวอารมณ์ดี ด้วย 4 Shortcuts 

เน้นขั้นตอนการสู ่จุดหมายเกษียณสุขทางการเงิน (How to) โดยเริ่ม 

จากการรู้เป้าหมายการลงทุนที่เหมาะกับตัวเรา (Investment Objective 

Setting) ที่ไม่ใช่รู้แค่ความเสี่ยง (Risk Profile) เพราะมีอีกหลายปัจจัยที่

ต้องใช้ประกอบ หากปัจจยัในการสร้างเป้าหมายการลงทุนไม่ครบ เป้าหมาย 

การลงทุนก็ไม่ถูกต้อง การเลือกกลยุทธ์การลงทุนก็ไม่ถูกต้อง (Aggressive, 

Balance, Conservative etc.,) การท�า Asset Allocation ก็ไม่ถูกต้อง
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การเลือกกองทุนที่ดี กองทุนในฝันก็ผิดทาง เพราะกองทุนที่ดีหมายถึง

กองทุนที่เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของเราต่างหาก

นั่นหมายความว่า กองทุนที่ผลตอบแทนดี กองทุนที่เหมาะกับเพื่อนเรา 

หรือแนะน�าต่อ ๆ กันมา อาจไม่เหมาะกับเราเพราะกองทุนนั้นมีความเสี่ยง

เกนิกว่าเป้าหมายการลงทนุ ต้องไม่ลมืว่ากองทนุย่ิงเส่ียง นอกจากไม่เหมาะ

กับเรา ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีแพงเกินความจ�าเป็นให้คนขาย การลงทุน 

 ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมการผลิต คือสินค้าท่ีดีเกิดจากกระบวนการผลิต 

 ทีด่ ี การออมลงทนุทีป่ระสบความส�าเรจ็ต้องเน้นกระบวนการลงทุนทีถ่กูต้อง 

4 ขั้นตอน ต้องเริ่มจากก้าวแรกท่ีส�าคัญคือเป้าหมายการลงทุนที่ถูกต้อง 

ไม่เสี่ยงเกินความจ�าเป็น ต้องรู ้วิธีใช้ Wealth Health Check และ  

เครื่องมือง่าย ๆ  และสนุกใน WealthMagik Service เพื่อให้เงินท�างานเต็ม

ศักยภาพ เพื่อให้เป็นนักออมลงทุนท่ีเกษียณไว อารมณ์ดี และ….. 

 ต้องไม่ลืมท่องคาถาก่อนนอน

“ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี” คาถาป้องกันภัยจากเหล่าปีศาจร้ายใน 

โลกการเงิน เพื่อสู่จุดหมาย เกษียณไว อารมณ์ดีของทุกคน ขอบคุณครับ

(สมเกียรติ  ชินธรรมมิตร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จ�ากัด

พฤษภาคม 2565



เตชินท์ พ่อค้าขายของเก่า
ออนไลน์ ผู้หลงใหลการผจญภัย

และการแกะรอยต�านาน
ที่ถูกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นในตระกูล

สิ่งนั้นถูกขนานนามว่า
หงส์ด�า หากใครได้พบ
จะพลิกชีวิตจากยาจก
สู่มหาเศรษฐี พร้อมสิ่ง

มีค่านานัปการ

น่าเสียดายที่พ่อของเขาจากไปก่อนจะสอน
วิธีการหาหงส์ด�าให้ลูกชายเพียงคนเดียว
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เมื่อกี้พิมพ์
พาสเวิร์ดอะไร

ไปเนี่ย?!!!
ในที่สุดก็เจอแผนที่แล้ว ยะฮู้วววววว

และนี่คือสิ่งที่เตชินท์
พยายามค้นหามาตลอด
หลายปี

ทว่าดินแดนที่หงส์ด�าอาศัยอยู่นั้น
รายล้อมไปด้วยอันตราย ต้องผ่าน
เหล่าปีศาจร้ายไปให้ได้จึงจะได้พบ

ถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วกัน
ยิ่งไม่รู้พาสเวิร์ดอยู่ด้วย



แล้วนี่มัน
อะไรอีกเนี่ย???

ถ้านายมาคนเดียว
ไม่มีทางเจอเราหรอก…

คนที่จะพานาย
มาหาเราได้มีเพียง

พ่อมดน้อยเว็ลธ์เมจิก
และนางฟ้ามันนี่

เท่านั้น

แล้วพวกเขา
เป็นใคร อยู่ที่ไหน

นายต้องหา
ค�าตอบเอง

5555

จะไปหาจาก
ไหนว้าาา!!!
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ขอบคุณ
ที่หาให้นะ

พี่ชิน
ไม่เป็นไร
ขอบใจที่

อุดหนุนนะ

เอ้อเจ้าภัทร
แกพอรู้ไหมว่า

ฉันจะเจอ
พ่อมดน้อย

เว็ลธ์เมจิก กับ
นางฟ้ามันนี่

ได้ยังไง

พี่รู้จักด้วยเหรอ?

ไม่อ่ะ 

แต่จ�าเป็น
ต้องหาให้เจอ
มันเป็นภารกิจ
ของตระกูล

งั้นก็ได้
เปิดคอม

แล้วพิมพ์ url
พร้อมกับท่อง

ตามนี้นะ

ผมไปก่อนนะ
จะรีบเอาไข่นี่
ไปกองถ่าย

แล้วเจอกันพี่

อื้อ โอเค!
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ไหนลองดูซิ

อะไรเนี่ย?!!

คุณเรียกเรา
มาใช่ไหม?

ม…มาจริงด้วย

คือ ผมอยาก
ตามหาหงส์ด�าให้เจอ

เพราะถ้ารู้จัก
จัดการมันให้ดี

ผมจะเกษียณได้ไว
และมีเงินใช้ไปจนแก่ตาย
ตามที่บรรพบุรุษบอกไว้

www.wealthmagik.com
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แต่หงส์ด�าบอกว่า หนทางอันตรายมาก
ต้องให้พ่อมดน้อยเว็ลธ์เมจิก กับนางฟ้ามันนี่น�าทางไป

ถึงจะปลอดภัยและได้เจอกับหงส์ด�าครับ

จะว่าอันตรายก็ถูก
เพราะถ้าคุณไม่มีสติ
อาจไปไม่ถึงจุดหมาย

เรามีเครื่องมือช่วยดูแลคุณ
แต่คุณต้องตัดสินใจเอง

“เงินเรา เราต้องดูแลเอง”
เก็ตมั้ย?

เก็ตครับ!
เป็นไงเป็นกัน
ไปกันเลยมั้ย?

ยังไม่ได้
วางแผนกันเลย
อย่างนี้จะไม่รอด
ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

นะครับ

เคยบอกวิธีสมัครคุณณภัทรไปแล้ว
ตอนแนะน�าเรื่องต้านเกษียณจน

คลิกเลย

แล้วต้องเริ่มยังไงอ่ะ?

ถึงว่า เจ้าภัทร
ดูชิลล์มาก หึ ๆ

สมัครเป็นสมาชิกที่
www.wealthmagik.com

ขั้นตอนง่ายเฟร่อ
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คุณเตชินท์
ก่อนอื่นขอถามหน่อยว่า
คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน?

มีค�าถามนิดเดียวเอง ถึงจะไม่กี่ข้อ
ก็ต้องตอบตามความจริงนะ

เพราะค�าตอบของคุณคือจุดเริ่มต้น
ในการเดินทางครั้งนี้

ก็ต้องรู้จักดีสิครับ
ตัวผมเองนี่นา

แน่ใจนะ?
งั้นมาท�า

แบบทดสอบ
ประเมินตัวเองกัน

 แค่คลิก
My IOS
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เสร็จแล้ว!

คิดก่อนตอบ
ไหมเนี่ย?!

ผลสรุปคือ
คุณรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
และสอดคล้องกับความเป็นตัวคุณ

ก็ผมมันนักผจญภัย
เสี่ยงได้อยู่แล้ว 5555

ทีนี้ไปกันได้ยัง?
ยัง! ต้องวางแผนที่
My Plan ก่อน

คุณควรใช้กลยุทธ์ในการลงทุน
โดยแบ่งการลงทุนเป็น 3 ส่วน คือ
-สินทรัพย์ความเสี่ยงต�่า 20%
-สินทรัพย์ความเสี่ยงปานกลาง 30%
-สินทรัพย์ความเสี่ยงสูง 50%
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นี่มัน… เสื้อวิน lineman?!!!

ใช่ที่ไหนล่ะ นี่คือ
เกราะไหมทอง IOS ตัวช่วย

ส�าคัญในการลงทุน
ช่วย

ป้องกันอันตราย
จากเหล่าปีศาจร้าย
ที่สร้างภาพลวงตา

จนคุณโลภ

ถ้าคุณไม่รู้เป้าหมาย หรือความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง คุณจะไม่รู้กลยุทธ์

การลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง
และตกเป็นเหยื่อได้ง่าย ๆ

คนส่วนใหญ่บอกว่า
จะลงทุนเพื่ออนาคต
แต่กลับตอบไม่ได้
ว่าเป้าหมายใน

การลงทุนคืออะไร

My Plan
จะช่วยให้เห็น

เป้าหมายชัดเจนขึ้น
เพราะมีให้เลือกหลายแบบ

ช่วยวางแผนการลงทุน
ให้เหมาะสมกับตัวคุณ

โดยเฉพาะ

มีทั้ง
การวางแผน
เพื่อซื้อบ้าน

การศึกษา ภาษี
และแผนส�าหรับ
เกษียณด้วยนะ

คลิก
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ถ้าคุณเลือกวางแผนเกษียณไว
ให้คลิกไปที่ Retirement Plan

แล้วกรอกข้อมูลตามความจริงได้เลย ได้ ผมจะ
ตั้งใจท�า…

เสร็จแล้ว!!!

เร็วไปมั้ยเนี่ย!
จากข้อมูลของคุณ

เป้าหมายที่จะเกษียณ
ตอนอายุ 55

สรุปว่าตอนนี้
ยังติดลบอยู่ถึง

671,509.92 บาท

หา!
เงินขนาดนั้น
ผมหาไม่ได้
หรอกครับ

เอ... หรือผมต้องลงทุนแบบ
High Risk High Return ครับ
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ไม่จ�าเป็นต้อง
เสี่ยงขนาดนั้น
แค่คุณปรับ

แผนใหม่ก็พอ

เพราะถ้าคุณ
ได้รับผลตอบแทน
9.8% หลังเกษียณ
คุณก็จะมีกินมีใช้

จนอายุ 80 ปีอย่าง
ที่ตั้งใจไว้แล้วล่ะ

ค่อยยังชั่ว
แล้วผมต้องท�า

ยังไงครับ?

ในเมื่อเรารู้จักตัวเอง และมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนแล้ว คุณก็แค่คัดสรรกองทุนที่

จะท�าให้ได้รับผลตอบแทน 9.8% ยังไงล่ะ

อย่างนี้นี่เองงง
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เข้าใจง่ายแบบนี้
ผมว่าคุณพร้อมที่จะ
ออกเดินทางตามหา

หงส์ด�าแล้วล่ะ

เย้! ไปเลยครับ
พ่อมดน้อยเว็ลธ์ เมจิก…

นางฟ้ามันนี่

ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี
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โห!!! สวยจัง
ไหนหงส์ด�าบอกว่า
น่ากลัวและอันตราย
มากไง ออกจะสวย

เดี๋ยวก็รู้!

ว่าแต่ผมจะรู้ได้ไงว่า
กองทุนไหนจะท�าให้
ความฝันผมเป็นจริง

My Screener จะช่วยคุณหา
กองทุนที่ตอบโจทย์แผนของคุณ

คุณสามารถเทียบ
ผลตอบแทนของ

แต่ละกองทุนได้ถึง
10 กองทุนพร้อมกัน
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สิ่งส�าคัญที่มัก
ถูกมองข้ามคือ
การเช็กสุขภาพ
การลงทุนของ

ตัวเอง

แล้วจะรู้ได้ไง
ว่าสุขภาพการลงทนุ

ของผมเป็นยังไง

รวมถึงแนะน�ากองทุน
เพื่อให้คุณปรับลดระดับ

ความเสี่ยงให้เหมาะสมกับ
ผลตอบแทนตามกลยุทธ์ลงทุน

ที่สอดคล้อง (Suitability)
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ (IOS)

เข้าไปใน My Portfolio
แล้วเลือกตรวจสุขภาพพอร์ต

ระบบจะบอกคุณว่า ตอนนี้กองทุนต่าง ๆ
ที่คุณลงทุนไป เสี่ยงเกินความจ�าเป็น

และเหมาะสมหรือไม่ หากเสี่ยงเกินหรือ
จ่ายค่าธรรมเนียมแพงเกิน ควรปรับ
เพิ่ม-ลดการลงทุนในกองทุนไหน

Wealth Health Check
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะ

ท�าให้คุณรู้ว่าการลงทุนของคุณ
ยังสบายดีอยู่ไหม ยังได้รับผลตอบแทน

ตามแผนที่วางไว้อยู่หรือเปล่า

ร่างกายเรายังต้องตรวจสุขภาพทุกปี
การลงทุนก็เหมือนกัน ต้องตรวจสุขภาพบ่อย ๆ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการลงทุน
คลิก
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ของมันต้องมีอีกอย่างก็คือ
ขนมชั้นกองทุน คลิก ก�าลังหิวพอดี 

ขอ 2 ชิ้นนะ
คุณนางฟ้า

ไม่ใช่ของกินค่า!

ขนมชั้นกองทุน เป็นเครื่องมือ
ที่จะบอกเราได้ว่า กองทุนที่อยู่ใน
พอร์ตเราแต่ละตัว อยู่อันดับไหน

ของกองทุนประเภทเดียวกัน
จะได้ซื้อขายอย่างเหมาะสม

ไม่ใช่เห็นว่า
หน่วยลงทุนราคาลง

แล้วกลัวอารมณ์ตลาด
รีบเทขายแบบขาดทุน

ทั้ง ๆ ที่กองทุนที่เราถืออยู่ ราคาหน่วยลงทุนลดลงก็จริง
แต่ยังท�าเงินได้สูงกว่ากองทุนอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน

ทุกการลงทุน
มีความเสี่ยง

ต้องศึกษาข้อมูล
ก่อนลงทุนจริง ๆ
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ได้ยินว่าหิว…

โอ้วว้าววว!!!

รับหนมจีบ ซาลาเปา
หรือกองทุนเราดีคะ?

รับทั้งคู่
ได้ไหมครับ

หึ ๆ

น่ารักมากค่า มีคนบอกอย่างนี้
บ่อยเหมือนกันครับ

หืม!? ค่าธรรมเนียม
9,999 บาท
ต่อการลงทุน
10,000 บาท ท�าไมแพง

อย่างนี้?!!!

17



ช่วยผมด้วยยย
ตัวอะไรก็ไม่รู้!!!

พวกเธอเป็นปีศาจมาจิ้น
ชอบกินคนเป็นอาหารล่ะ

แบร่! สมน�้าหน้า
แล้วเกราะไหมทอง IOS
หายไปไหนแล้วล่ะจ๊ะ?

ลืมไปเลย!!!

คุณพี่เซ็นเอกสารนิดเดียว
ก็จะได้เป็นเจ้าของกองทุน
สุดฮิตของปีนี้แล้วนะค้า

พวกเธอ
จะเอาเปรียบ
คนไม่มีความรู้
ด้านการลงทุน

ไม่ได้นะ

ถ้าวันนี้ไม่มีใคร
ซื้อหน่วยลงทุน

ทุกคนต้อง
เข้ามาอยู่
ในท้องฉัน

!!!

ดูแลเงิน
เสมอตน
นั้นไม่มี…

จงเป็นหิน!
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ท�าไมทุ่ง
ลาเวนเดอร์
กลายเป็น

บ่อโคลนล่ะ

มันเป็น
บ่อโคลน

ตั้งแต่แรกแล้ว
แต่คุณมองไม่เห็น
เพราะหลงเชื่อ
ปีศาจสาวสวย

ขนมชั้นกองทุนถูกสร้างขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาในการเลือก

กองทุนนั่นเอง เพราะเงินเรา
เราต้องดูแลเอง

ในการลงทุน
สติ เป็นเรื่องส�าคัญ

ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล
ให้ดีก่อนตัดสินใจ

ครับ
พ่อมดน้อย

ผมพร้อมเดินทาง
ต่อแล้วครับ
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คูลชะมัด…
ถ้ามีออฟฟิศ
ที่นี่คงดีน่าดู…

แต่คงไม่มีทาง
หาเงินมาซื้อได้หรอก

เห้อออ...

ท�าไมจะซื้อ
ไม่ได้ล่ะ แค่คุณ
ลงทุนในกองทุน

วันเดียวมูน
ของผม

ก็ได้
ผลตอบแทน
300,000%

ต่อวัน
300,000%

ต่อวัน!!!
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ใช่ ผลตอบแทนดีอย่างนี้
แค่สัปดาห์เดียว คุณก็เป็นเจ้าของ

ตึกสวย ๆ พวกนี้ได้แล้ว

แต่รีบ
ตัดสินใจ
หน่อยนะ

เพราะโควต้า
จะเต็ม
แล้ว…

นับถอยหลัง
ล่ะนะ 5…4…3…

นายพราน
ใช้มุกหลอกให้คนโลภ

เอาผลตอบแทนเกินจริง
มาล่อให้ติดกับ

อีกแล้วนะ

มุกเก่าอย่างนี้
ไม่เบื่อบ้างหรือไง?

อย่าไปฟังเขาครับ
เชื่อผมอย่าหลงไปเชื่อใคร
ผมเป็นผู้จัดการกองทุน

มาเป็นพันกอง สร้างก�าไร
มาแล้วหมื่นล้าน

งั้นต้องลงทุนเท่าไหร่ครับ

มีทรัพย์สินอะไร
เอามาลงให้หมดเลยครับ

All in โลดดด
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Disrupting Conflict of Interest
โอมมมม

ภาพลวงตา
จงหายไป

!!!

ผมโดนหลอก
อีกแล้วเหรอ!?

หืม!?
จ๊าก!!!

อร๊ายยย โป๊!
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ไปกันเถอะ
ทุกคน

เซ็งชะมัด

อย่าเพิ่งไป!
ผมไม่ได้หลอกคุณ!!!

ไม่เข้าใจเล้ย
คุณเชื่อตานายพราน

นั่นไปได้ยังไง?

ก็ผลตอบแทน
ตั้ง 300,000%
ใครจะไม่สนล่ะ

นี่ไง
ที่เคยบอก

ไปว่าคุณไม่จ�าเป็น
ต้องลงทุนกับอะไร
ที่มีความเสี่ยงสูง
เกินจ�าเป็นหรือ

เกินรับได้

แค่ผลตอบแทน 9.8%
หลังเกษียณ คุณก็สามารถ
อยู่ได้สบาย ๆ อย่างที่คุณ
วางแผนไว้แล้ว จ่ายแพง
เสี่ยงเกินท�าไม

ใช่ เพราะเรามี
Optimize Portfolio

ที่คอยตรวจเช็กความพร้อม
และแนะน�าการปรับพอร์ต

การลงทุนตามความต้องการ
หรือตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้

ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง หรือเพิ่ม
ผลตอบแทนให้มากขึ้นในแบบ
ที่คุณสบายใจ เพื่อไปให้ถึงเป้า
หมายตามที่วางแผนไว้ได้ไงล่ะ
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ในที่สุด
ก็มาถึงแล้ว!

ยะฮู้!!!

ชูว์ หนีไป
เกือบหมด

แล้วเห็นไหม

เหลือแค่นี้เอง
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เหลือตั้ง 5-6 ตัว แค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาเงิน
ไปเก็บไว้ไหนแล้ว

มีเยอะก็ดี แต่จะให้ดี
ควรเป็นการลงทุนที่

หลากหลายรูปแบบ เช่น
พันธบัตร หุ้นกู้

หรือรูปแบบอื่น ๆ
ที่คุณมีความรู้ความเข้าใจ
และสอดคล้องกับแผน
ที่คุณวางไว้ โดยใช้...

WealthMagik Credit
Ranking (WCR) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อช่วยให้นักลงทุนได้

ศึกษาอันดับเครดิตหุ้นกู้
ในตลาด โดยการจัดอันดับ

หุ้นกู้ทั้งที่มี Rating และ
ไม่มี Rating และช่วย

คัดกรองหุ้นกู้คุณภาพดี
ให้กับนักลงทุนได้เลือก

ลงทุนอย่างมั่นใจ

https://www.wealthmagik.com/Content/ContentDetail-6-568494-wealthmagikcreditrating
https://www.wealthmagik.com/Content/ContentDetail-6-568494-wealthmagikcreditrating
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ปกติคุณจะเห็น
การให้ Rating เป็น
AAA, AAA -, BBB

ใช่ไหม

ใช่ ๆๆ
ผมเคยเห็นใน

ใบชี้ชวน

แต่ที่ WealthMagik จะให้คะแนนเป็นเลขไทย
เพราะประเทศไทยเรายังมีหุ้นกู้อีกหลายตัว

ที่ไม่ได้รับการจัด Rating แต่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
หรือดีกว่าหุ้นกู้ที่มี Rating หลาย ๆ ตัวด้วยซ�้า

และหุ้นกู้เหล่านี้
ก็ถูกเรียกว่า “หงส์ด�า”

อย่างนี้นี่เอง!!!
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แล้วคุณคิดว่า
หงส์ด�าตัวไหน
เป็นของคุณล่ะ

หุ้นกู้ไม่มี Rating หงส์ด�า
เสี่ยงน้อยกว่า แต่ดอกเบี้ย

ดีกว่ามีอยู่จริง
อืม...

อยู่นี่ไง
นั่น!!!

คุณอดัม หงส์ด�า
ของคุณไตรภพนี่เอง
ไม่เจอกันมา 25 ปี

ได้แล้วนะ

หงส์ด�าตัวนี้แหละครับที่ให้แผนที่
แล้วบอกให้ตามหาพ่อมดน้อยเว็ลธ์เมจิก

กับนางฟ้ามันนี่มาให้ได้
เดี๋ยวนะ…

หงส์ด�านี่…!?

อดัม
ฉันชื่อ อดัม

อ่ะ คุณอดัม
เป็นหงส์ด�าของพ่อผม?

ใช่!!!



28 จบ

เงินปันผลที่ได้ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา หลังพ่อนายเสีย แม่นายก็มี
เงินปันผลส่งนายเรียนจนจบ เหลืออีกแค่ 2 วัน สัญญาหุ้นกู้ก็จะ

สิ้นสุด นายจะได้รับปันผลและเงินต้นคืน

บอกเลยว่า พ่อนายเก็บเงินเก่ง
ลงทุนก็เก่ง คงเพราะสอนต่อ ๆ กันมา

ตั้งแต่รุ่นปู่ จนมาถึงพ่อนาย
และสุดท้าย

หงส์ด�าของนาย
จะกลายร่างเป็น

หงส์ทองค�า ที่สร้าง
มูลค่าให้กับนาย

จ�าไว้สอนลูก
หลานด้วยล่ะ

ได้ครับ
สิ่งที่ได้เรียนรู้

จากพ่อคือประโยค
ที่ท่านพูดกับผม

บ่อย ๆ ว่า…

ดูแลเงินเสมอตนนั้นไม่มี



พ่อมดน้อยเว็ลธ์เมจิก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการลงทุนในกองทุนรวม
ที่สามารถเนรมิตให้ทุกความฝัน
ด้านการเงินของทุกคนเป็นไปได้ดังใจหวัง

เตชินท์
พ่อค้าขายของเก่าบนโลกออนไลน์
ผู้หลงใหลการผจญภัย และการแกะรอยต�านาน
ที่ถูกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นในตระกูล
สิ่งนั้นถูกขนานนามว่า หงส์ด�า

นางฟ้ามันนี่
ผู้ช่วยของพ่อมดน้อยเว็ลธ์เมจิก

นางฟ้าสาวสวย สายฮา อารมณ์ดี ตอบได้
ทุกค�าถามด้านการลงทุนในกองทุนรวม

ณภัทร
Director โฆษณา หนุ่มอนาคตไกล ขี้เล่น

รักความ Hi Technology ไม่สนใจเรื่องการลงทุน
กระทั่งได้พบกับพ่อมดน้อยเว็ลธ์เมจิก

พฤติกรรมด้านการเงินของเขาก็เปลี่ยนไป




