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ทักทายกันเปนครั้งที่สองของปนี้ สำหรับ MFC Smart Wealth Magazine
ที่จะพาทุกทานไปพบกับขาวสาร และความหลากหลายของสาระตางๆ เพื่อ
ความรูและความเพลิดเพลินกันเชนเคย
นับเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอ็มเอฟซีที่ไดแสดงฝมือบริหารกองทุน
เปดเอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ อินคัม (SMART) จนสามารถควารางวัล Morningstar Thailand Fund Awards ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ติดตอกัน
สองปซอน และกองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด ยังโชวผลงานระดับ
ยอดเยี่ยมอยางตอเนื่องจากการจายเงินปนผลมาอยางสม่ำเสมอ เฉพาะปนี้
ถึงตนเดือนเมษายนจายไปแลว 3 ครั้ง รวมเกือบ 1,300 ลานบาท หรือ 2.25
บาทตอหนวยลงทุน ซึ่งวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกุมภาพันธไดจัดให
กองทุนเปด HI-DIV เปนกองทุนยอดเยี่ยมแหงปอันดับ 1 ของกลุมกองทุน
ตราสารทุนหุนปนผลจากผลการดำเนินงานในปที่ผานมาอีกดวย
ทั้งสองกองทุนไดรับความสนใจจากผูถือหนวยลงทุนเปนอยางดี เอ็มเอฟซี
จึงไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยปจจุบันกองทุน
เปด SMART มีเงินทุนโครงการทั้งสิ้น 10,000 ลานบาท และกองทุนเปด
HI-DIV มีเงินทุนโครงการทั้งสิ้น 12,000 ลานบาท เพื่อรองรับความตองการ
ลงทุนของผูสนใจที่มีเขามาตลอด
จากการเติบโตของจำนวนผูสนใจลงทุนกับกองทุนของเอ็มเอฟซี โดยเฉพาะ
กลุมคนรุนใหมที่หันมาสนใจลงทุนกับกองทุนรวมเพิ่มมากขึ้น เอ็มเอฟซีจึงได
พัฒนาชองทางการซื้อขายหนวยลงทุนทางอินเตอรเนตหรือ ระบบ MFC
Smart Trade ชวงตนเดือนพฤษภาคมที่ผานมา เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริการลูกคาไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
MFC Smart Wealth Magazine ฉบับนี้ขอนำเสนอบทสัมภาษณของบุคคล
สำคัญผูอยูเบื้องหลังแผนพัฒนาการศึกษาไทย แผนพัฒนาชนบท และทัพ
หลังกำลังสำคัญผูสนับสนุนความสำเร็จใหสมาชิกในครอบครัว คุณนารี
กวิตานนท ซึ่งทุกวันนี้มีความสุขกับการใชชีวิตหลังเกษียณอยางคุมคา และ
นาสนใจวา “เจากระตาย VS เจาเตา” เกี่ยวของอะไรกับการลงทุน ใน
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10 เคล็ดลับดีๆ ในการจัดการ
ความเครียด
ดูหนังทำเงิน/หนังสือนาอาน
10 วิธีการใชงาน SmartPhone
อยาง “Smart”
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MFC ควารางวัล Morningstar
Thailand Fund Awards กองทุน
ตราสารหนี้ระยะสั้น
MFC รวมบริจาคสิ่งของให
สถานสงเคราะห
MFC ประชุมผูถือหุน
MFC Fund Family
MFC Movie for You

(สุวรรณา ชีวนันทชัย, วราวรรณ อุไรวรรณชัย,
กัลยรัตน วงศชินศรี)

กองบรรณาธิการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน
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หากคุณรูสึกเคร�ยดกับ
เร�่องตางๆ ไมวาจะเปน
เร�่องงาน ครอบครัว
สิ่งรอบขาง ก็อยาไปว�ตก
กังวลมากเกินไป เพราะเรา
มีว�ธ�ที่ชวยใหคุณคลายเคร�ยด
คลายกังวลได

ในการจัดการความเครียด
http://ninlaya159.exteen.com/20090715/entry-2

1.

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ความเครียดคือปฏิกิริยา
โตตอบจากภายในรางกายของเรา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
เกิดขึ้น การออกกำลังกายจะชวยใหรางกายของเราปลดปลอย
ความเครียดออกมา และยังชวยใหมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกดวย
รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อพิชิตความเครียดที่ดีที่สุด คือ
แอโรบิค คุณอาจไปเขาคลาสแอโรบิค หรือนัดเพื่อนตีเทนนิส
สัปดาหละ 2-3 ครั้ง ก็จะชวยใหคุณคลายเครียดลงไดมาก

คุณนารี กวิตานนท
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เคล็ดลับดีๆ

www.facebook.com/mfcfunds
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Smart Wealth Magazine จัดพิมพขึ้นเพื่อผูถือหนวยและลูกคา ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ของผูเขียนที่ปรากฏบนนิตยสารเลมนี้ ถือเปนความคิดเห็นของผูเขียน
ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไมจำเปนตองเห็นดวย

2.

ผอนคลายบาง คุณรูหรือไมวา หากคุณผอนคลายรางกายคุณกอน จะชวย

3.

นอนใหดี รางกายของคุณจะตานทานความเครียดไดนอยลง หากคุณ
ไมไดรับการนอนที่ดีอยางพอเพียง คุณอาจมีปญหาเรื่องการนอนไมหลับ
มักจะงวงนอนในตอนกลางวัน และรูสึกเพลียตลอดทั้งวัน ถาเปนไปได
เราอยากใหคุณเขานอนและตื่นนอนเปนเวลาใหครบ 8 ชั่วโมงตอวัน
การเขานอนและตื่นนอนเปนเวลาจะชวยใหรางกายคุณปรับนาิกาชีวิต
ไดถูกตอง และจะชวยใหคุณนอนไดงายขึ้นอยางไมนาเชื่อ

4.

หัวเราะบาง การหัวเราะเปนวิธีปลดปลอย

ใหคุณผอนคลายจิตใจของคุณไดเร็วมากขึ้น คุณลองหาเวลาแชน้ำในอางอาบน้ำ
ที่ผสมน้ำมันหอมระเหย หรือเขาสปาเพื่อนวดตัว รวมไปถึงการฝกโยคะที่ชวย
ใหคุณผอนคลายทั้งรางกายและเสริมสรางสมาธิ

ความเครียดที่ดีอีกวิธีหนึ่ง คุณลองนึกถึงเรื่องดีๆ
และตลกที่ทำใหคุณหัวเราะได หรืออาจดูหนังหรือ
ละครเบาสมองที่ทำใหคุณยิ้มไดก็ได
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พัฒนาอาหารการกิน อาหารบางอยางอาจเปนตัวเพิ่มความเครียดใหกับคุณ
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สิ่งรอบขางมากเกินไป การลดน้ำตาลลงจะชวยใหรางกายผลิตฮอรโมนคอรติซอล ซึ่งเปน
ฮอรโมนแหงความเครียดไดเปนปกติมากขึ้น การทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ เชน ผัก ผลไม
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พูดคุยกับคนอื่น หากคุณมีความเครียด หรือเปนโรควิตกกังวลใดๆ เราขอแนะนำใหคุณ
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เพราะเขาจะเขาใจความรูสึกของคนที่มีอาการเหมือนกัน และยังสามารถแลกเปลี่ยนความรูในการ
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ยังใหคำแนะนำที่ถูกตองใหกับคุณได กลุมสุดทาย คือ ครอบครัวและเพื่อน การพูดคุยหรือเลาเรื่อง
ตางๆ กับคนที่เขาใจเรา จะชวยใหเราปลดปลอยไมตองเก็บปญหานั้นไวคนเดียว การระบายความรูสึก
ในใจออกมา จะชวยใหคุณผอนคลายไดอยางมาก

เปลี่ยนความคิด คุณไมจำเปน

ตองเปนคนมองโลกในแงดีสุดๆ
แตใหปรับเปลี่ยนมุมมอง ใหเขาใจ
คนอื่นมากขึ้น ปลอยวาง และบอก
ตัวเองวา “ชางมันเถอะ” ซะบาง

10.
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เลิกเปนนักสมบูรณแบบ คุณจะไม

สามารถปลอยวางอะไรไดเลย หากคุณ
ตองการทุกอยางสมบูรณแบบ เพราะใน
ความเปนจริงไมมีอะไรสมบูรณแบบได
หรอก ขอใหคุณทำในสิ่งที่คุณทำใหดีที่สุด
ผลจะเปนอยางไร มันไมไดขึ้นอยูกับ
คุณคนเดียว ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย
ที่คุณไมสามารถควบคุมมันได

จัดการเวลา คุณจะตองจัดการเวลา

ของคุณใหยืดหยุนพอ เพราะการทำ
อะไรที่เรงรัดมากเกินไปจะทำใหคุณ
เครียด พยายามตัดกิจกรรมที่ไมมีประโยชนออกไป เรียงลำดับความสำคัญของ
สิ่งที่ตองทำ แลวทำสิ่งที่สำคัญและดวน
กอน อยาทำอะไรหลายๆ อยางในเวลา
เดียวกัน เพราะจะทำใหคุณสับสน และ
เครียดในทายที่สุด การทำอะไรตรงตอเวลา
จะชวยใหคุณคลายเครียดไดโดยไมรูตัว
อีกทั้งยังเปนนิสัยที่ดีอีกดวย และอยาลืม
“ปฏิเสธ” คนอื่นบาง หากเราไมสามารถ
ทำใหเขาได หรือลำบากใจที่จะทำจริงๆ

ยังมีว�ธ�ลดความเคร�ยดที่ไดผลอีกมากมาย แต 10 ว�ธ� ที่นำเสนอนี้ เปนว�ธ�ที่
ทำไดงายและเห็นผล เพียงแคเร�่มฝกวันละ 1-2 ว�ธ�ตอวัน ก็จะชวยใหคุณ
ลดความเคร�ยดลงได…
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ภาพยนตรสรางขึ้นจากตัวละคร
ที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งโด ง ดั ง จากหนั ง สื อ
การตูนมหากาพยแอ็คชั่นผจญภัย
ครั้งนี้ ไดนำวูลฟเวอรีน (ฮิวจ
แจ็คแมน) ตัวละครในจักรวาล
แหงเอ็กซ-เม็น ที่มีภาพติดตาที่สุด
ช�่อ :
ไปอยูในประเทศญี่ปุน ยุคปจจุบัน
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วันเขาฉาย :
ที่ตองอยูในโลกลึกลับ และตอง
2013-07-25
พบกับความพายแพในสมรภูมิรบ
ผูกำกับ : James
ที่เสี่ยงตอความเปนตาย ซึ่งจะ
Mangold
ทำใหเขาตองกลายพันธุไปตลอด
กาล นี่เปนครั้งแรกที่เขาจะออนแอ
และตองผลักดันทั้งกายและใจตัวเองใหถึงขีดสุด เขาไมเพียง
พบกับซามูไรเหล็กตัวฉกาจเทานั้น แตยังตองสูกับความ
เปนอมตะในตัวเอง ครั้งนี้เขาจะมีพลังมากกวาที่เราเคยเห็น
มากอน

MOVIE

ช�่อ : Pacific Rim
วันเขาฉาย : 2013-07-11
ผูกำกับ : Guillermo del Toro
เร�่องยอ Pacific Rim
Paciﬁc Rim เปนภาพยนตรที่เกี่ยวกับหุนยนตยักษที่รูจักกัน
ในนามวา เจเกอรส และตองมีคนควบคุมเจเกอรสดวยกันถึง
2 คน ซึ่งพวกเขาตองรับมือที่จะตอสูกับสัตวประหลาดตัวยักษ
ที่มีชื่อวา ไคจู ที่กำลังจะทำลายโลก และรวมไปถึงทำลายทรัพยากร
ของมนุษยดวย ดังนั้นในการที่ตองตอสูกับสัตวประหลาดยักษ
ทำใหตองมีการประดิษฐคิดคนอาวุธพิเศษขึ้นมา เพื่อที่จะรับมือ
กับพวกสัตวประหลาดยักษ อาวุธที่วานั่นคือ เจอเกอรส หุนยนต
ยักษพรอมดวยคนควบคุม เรื่องราวการตอสูครั้งนี้จะเปนอยางไร
หุนยนตยักษจะสามารถรับมือกับสัตวประหลาดยักษไดหรือไม

BOOKS
กลาที่จะเปลี่ยน…กลาที่จะเกง / The Confident Leader ผูเข�ยน : Larina Kase
ผูแปล : ดร.ศาศวัต มหบุญพาชัย และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ สำนักพิมพ : แมคกรอ-ฮิล

หนังสือนาอานแหงป ที่จะชวยเปลี่ยนชีวิตของผูอานใหกลายเปนผูนำที่มีความมั่นใจ กลาคิด กลาตัดสินใจ และ
สามารถนำศักยภาพของตนเองมาใชไดอยางเต็มที่ จากผลงานของผูเขียนหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ The New
York Times ที่จะพาคุณผานกระบวนการผลักดันตัวเองออกจากความเคยชิน เพื่อที่จะไดเปลี่ยนตัวเอง
ใหเปนคนที่มีพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการทดลองใชกระบวนการ “Growth 6 ขั้นตอน” เพื่อคนใหพบวาทำไมบางครั้งคุณถึง
ไมทำในสิ่งที่ควรจะทำ กระตุนตัวคุณเอง และคนรอบขางใหตื่นตัวตลอดเวลา เปลี่ยนความกลัวการเปลี่ยนแปลงใหกลายเปนพลังงานที่จะชวย
คุณใหประสบความสำเร็จ และเผชิญหนากับสถานการณยากลำบากอยางสงางาม...รับรองไดวาหนังสือเลมนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไดอยางแนนอน
"ฉันทำงานมาแทบตาย แตทำไมไมเคยมีเงินเหลือเก็บอยูเลย?"
เง�น เร�่องใหญที่โรงเร�ยนไมเคยสอน
"ทำไมคนอื่นเคาหาเงินไดเยอะกวาเรานะ ทั้งๆที่อายุก็รุนราว ผูแตง : โจ มณฑาณี ตันติสุข สำนักพิมพ : ออฟฟศเมท
คราวเดียวกัน" หากคุณถามคำถามเหลานี้กับตัวเอง คุณตองกลับ
มายอนดูตนเหตุแหงปญหาการเงินของตัวเอง เชนเดียวกับคุณ
โจ มณฑานี ผูซึ่งเคยประสบปญหาดานการเงินเชนกัน เธอไดพยายามหาคำตอบของปญหาดังกลาว...
แลวก็คนพบวาเปนเพราะ "เงิน เปนเรื่องที่โรงเรียนไมเคยสอน" หนังสือเลมนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ
ตรงของผูเขียน ซึ่งไดศึกษาเรื่องเงินดวยตนเองจากหลากหลายแหลงความรู รวมกับนำประสบการณตรงของตน
มาถายทอด เพื่อใหคุณสามารถนำมาใชปฏิบัติ และปฏิวัติทั้งความคิด และพฤติกรรมการเงิน จนสามารถ
ดำเนินชีวิตอยางมีความสุข โดยไรคำถามคับของใจทางการเงินอีกตอไป เธอใชภาษาเขียนที่เขาใจงายเปยมดวย
อารมณขันทำใหเงินกลายเปนเรื่องที่เขาใจงาย สนุก และนาสนใจ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย แตเปยมดวย
แรงบันดาลใจอันทรงพลังที่จะทำใหเราทุกคนลุกขึ้นมากุมชะตาชีวิตการเงินดวยตัวเอง
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เปลี่ยนความคิด คุณไมจำเปน

ตองเปนคนมองโลกในแงดีสุดๆ
แตใหปรับเปลี่ยนมุมมอง ใหเขาใจ
คนอื่นมากขึ้น ปลอยวาง และบอก
ตัวเองวา “ชางมันเถอะ” ซะบาง

10.

9.

เลิกเปนนักสมบูรณแบบ คุณจะไม

สามารถปลอยวางอะไรไดเลย หากคุณ
ตองการทุกอยางสมบูรณแบบ เพราะใน
ความเปนจริงไมมีอะไรสมบูรณแบบได
หรอก ขอใหคุณทำในสิ่งที่คุณทำใหดีที่สุด
ผลจะเปนอยางไร มันไมไดขึ้นอยูกับ
คุณคนเดียว ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย
ที่คุณไมสามารถควบคุมมันได

จัดการเวลา คุณจะตองจัดการเวลา

ของคุณใหยืดหยุนพอ เพราะการทำ
อะไรที่เรงรัดมากเกินไปจะทำใหคุณ
เครียด พยายามตัดกิจกรรมที่ไมมีประโยชนออกไป เรียงลำดับความสำคัญของ
สิ่งที่ตองทำ แลวทำสิ่งที่สำคัญและดวน
กอน อยาทำอะไรหลายๆ อยางในเวลา
เดียวกัน เพราะจะทำใหคุณสับสน และ
เครียดในทายที่สุด การทำอะไรตรงตอเวลา
จะชวยใหคุณคลายเครียดไดโดยไมรูตัว
อีกทั้งยังเปนนิสัยที่ดีอีกดวย และอยาลืม
“ปฏิเสธ” คนอื่นบาง หากเราไมสามารถ
ทำใหเขาได หรือลำบากใจที่จะทำจริงๆ

ยังมีว�ธ�ลดความเคร�ยดที่ไดผลอีกมากมาย แต 10 ว�ธ� ที่นำเสนอนี้ เปนว�ธ�ที่
ทำไดงายและเห็นผล เพียงแคเร�่มฝกวันละ 1-2 ว�ธ�ตอวัน ก็จะชวยใหคุณ
ลดความเคร�ยดลงได…
4

ISSUE 13

APRIL - JUNE 2013

เร�่องยอ The Wolverine
ภาพยนตรสรางขึ้นจากตัวละคร
ที ่ ม ี ช ื ่ อ เสี ย งโด ง ดั ง จากหนั ง สื อ
การตูนมหากาพยแอ็คชั่นผจญภัย
ครั้งนี้ ไดนำวูลฟเวอรีน (ฮิวจ
แจ็คแมน) ตัวละครในจักรวาล
แหงเอ็กซ-เม็น ที่มีภาพติดตาที่สุด
ช�่อ :
ไปอยูในประเทศญี่ปุน ยุคปจจุบัน
The Wolverine
เขากลาย เปนผูไรความสามารถ
วันเขาฉาย :
ที่ตองอยูในโลกลึกลับ และตอง
2013-07-25
พบกับความพายแพในสมรภูมิรบ
ผูกำกับ : James
ที่เสี่ยงตอความเปนตาย ซึ่งจะ
Mangold
ทำใหเขาตองกลายพันธุไปตลอด
กาล นี่เปนครั้งแรกที่เขาจะออนแอ
และตองผลักดันทั้งกายและใจตัวเองใหถึงขีดสุด เขาไมเพียง
พบกับซามูไรเหล็กตัวฉกาจเทานั้น แตยังตองสูกับความ
เปนอมตะในตัวเอง ครั้งนี้เขาจะมีพลังมากกวาที่เราเคยเห็น
มากอน

MOVIE

ช�่อ : Pacific Rim
วันเขาฉาย : 2013-07-11
ผูกำกับ : Guillermo del Toro
เร�่องยอ Pacific Rim
Paciﬁc Rim เปนภาพยนตรที่เกี่ยวกับหุนยนตยักษที่รูจักกัน
ในนามวา เจเกอรส และตองมีคนควบคุมเจเกอรสดวยกันถึง
2 คน ซึ่งพวกเขาตองรับมือที่จะตอสูกับสัตวประหลาดตัวยักษ
ที่มีชื่อวา ไคจู ที่กำลังจะทำลายโลก และรวมไปถึงทำลายทรัพยากร
ของมนุษยดวย ดังนั้นในการที่ตองตอสูกับสัตวประหลาดยักษ
ทำใหตองมีการประดิษฐคิดคนอาวุธพิเศษขึ้นมา เพื่อที่จะรับมือ
กับพวกสัตวประหลาดยักษ อาวุธที่วานั่นคือ เจอเกอรส หุนยนต
ยักษพรอมดวยคนควบคุม เรื่องราวการตอสูครั้งนี้จะเปนอยางไร
หุนยนตยักษจะสามารถรับมือกับสัตวประหลาดยักษไดหรือไม

BOOKS
กลาที่จะเปลี่ยน…กลาที่จะเกง / The Confident Leader ผูเข�ยน : Larina Kase
ผูแปล : ดร.ศาศวัต มหบุญพาชัย และ ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ สำนักพิมพ : แมคกรอ-ฮิล

หนังสือนาอานแหงป ที่จะชวยเปลี่ยนชีวิตของผูอานใหกลายเปนผูนำที่มีความมั่นใจ กลาคิด กลาตัดสินใจ และ
สามารถนำศักยภาพของตนเองมาใชไดอยางเต็มที่ จากผลงานของผูเขียนหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ The New
York Times ที่จะพาคุณผานกระบวนการผลักดันตัวเองออกจากความเคยชิน เพื่อที่จะไดเปลี่ยนตัวเอง
ใหเปนคนที่มีพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการทดลองใชกระบวนการ “Growth 6 ขั้นตอน” เพื่อคนใหพบวาทำไมบางครั้งคุณถึง
ไมทำในสิ่งที่ควรจะทำ กระตุนตัวคุณเอง และคนรอบขางใหตื่นตัวตลอดเวลา เปลี่ยนความกลัวการเปลี่ยนแปลงใหกลายเปนพลังงานที่จะชวย
คุณใหประสบความสำเร็จ และเผชิญหนากับสถานการณยากลำบากอยางสงางาม...รับรองไดวาหนังสือเลมนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไดอยางแนนอน
"ฉันทำงานมาแทบตาย แตทำไมไมเคยมีเงินเหลือเก็บอยูเลย?"
เง�น เร�่องใหญที่โรงเร�ยนไมเคยสอน
"ทำไมคนอื่นเคาหาเงินไดเยอะกวาเรานะ ทั้งๆที่อายุก็รุนราว ผูแตง : โจ มณฑาณี ตันติสุข สำนักพิมพ : ออฟฟศเมท
คราวเดียวกัน" หากคุณถามคำถามเหลานี้กับตัวเอง คุณตองกลับ
มายอนดูตนเหตุแหงปญหาการเงินของตัวเอง เชนเดียวกับคุณ
โจ มณฑานี ผูซึ่งเคยประสบปญหาดานการเงินเชนกัน เธอไดพยายามหาคำตอบของปญหาดังกลาว...
แลวก็คนพบวาเปนเพราะ "เงิน เปนเรื่องที่โรงเรียนไมเคยสอน" หนังสือเลมนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ
ตรงของผูเขียน ซึ่งไดศึกษาเรื่องเงินดวยตนเองจากหลากหลายแหลงความรู รวมกับนำประสบการณตรงของตน
มาถายทอด เพื่อใหคุณสามารถนำมาใชปฏิบัติ และปฏิวัติทั้งความคิด และพฤติกรรมการเงิน จนสามารถ
ดำเนินชีวิตอยางมีความสุข โดยไรคำถามคับของใจทางการเงินอีกตอไป เธอใชภาษาเขียนที่เขาใจงายเปยมดวย
อารมณขันทำใหเงินกลายเปนเรื่องที่เขาใจงาย สนุก และนาสนใจ สำหรับคนทุกเพศทุกวัย แตเปยมดวย
แรงบันดาลใจอันทรงพลังที่จะทำใหเราทุกคนลุกขึ้นมากุมชะตาชีวิตการเงินดวยตัวเอง
ISSUE 13

APRIL - JUNE 2013

5

10 ว�ธีใชงาน Smartphone
อยาง "Smart"

ถาคุณเรียนรูขอ 1 เรียบรอยแลว อยาลืมดูวิธีปดเสียง รูวาจะปดเสียงยังไง: 2.
โทรศัพทของคุณ แปลกมากที่คนสวนใหญใชสมารทโฟนทั้งๆ ที่ไมทราบวิธีปดเสียง และคง
ไมดีนักถาคุณประชุมอยูแลวสมารทโฟนดังขึ้น คนอื่นคงไมมองวามัน "สมารท" แลวกระมัง

3.

เร�ยนรูมารยาท กาลเทศะ:

ไมมีใครคนไหนอยากฟงเสียงคุณคุยโทรศัพทหรอกนะ เชื่อสิ! หลีกเลี่ยง
การคุยโทรศัพทในที่สาธารณะ เชน ในโรงภาพยนตร โรงพยาบาล รานอาหาร และที่ๆ มีคนอยูเยอะ หากตองรับสาย
มันคงจะดีกวาถาคุณจะออกไปโทรศัพทขางนอก
สมารทโฟนเปนหนึ่งในหายนะของการขับรถ หากจำเปนตองสนทนา เลือกใช
ชุดหูฟงเพื่อความปลอดภัยของชีวิตคุณและผูโดยสารดีกวา

5.

ใชอยางระมัดระวัง:

4.

ปดการแจงเตือนอีเมล:

อีเมลบนสมารทโฟนเปนหนึ่งในตัวสรางเสียงรบกวนที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด
คุณไมจำเปนตองเช็คเมลทุกๆ 30 วินาทีหรอกนะ ถาไมใชนักธุรกิจที่ตองติดตองานมูลคาหลายลาน ขอแนะนำ
ใหปดเสียงเตือนอีเมลในโทรศัพท ยกเวนจำเปนตองตรวจเช็คอีเมลบอยจริงๆ (บอยครั้งที่เปนอีเมลไรสาระ
ไมเห็นนาสนใจ)

ที่มา: http://news.siamphone.com/news-08439.html

Smartphone

…เมื่อพูดถึงคำนี้ หลายคนคิดวา มันจะทำใหช�ว�ตของเรางายข�้น
ทำใหเราทำงานสำเร็จลุลวง แตยังกอนจนกวาคุณจะอานบทความนี้จบ และทบทวนวาวันนี้คุณใช
สมารทโฟนอยาง "สมารท" แลวหร�อยัง

โทรศัพทไดรับความนิยมและใชงานตอเนื่องมาอยางยาวนานจนกระทั่งการมาของ
"iPhone" ไดเปลี่ยนความคิดของการใชโทรศัพทแบบเดิม และเกิดนิยามคำวา สมารทโฟน
ขึ้นมาไดชัดเจนและเห็นภาพมากขึ้น Steve Jobs เคยกลาวนิยามของ Smartphone ไววา
"ปญหาของ smartphone คือ...มันไมไดสมารทซะทุกอยางเหมือนที่ชื่อบอก และมันก็
ไมไดงายตอการใชงานนัก" มีขอสงสัยวาสมารทโฟนเขามาวุนวายกับชีวิตของเรามากเกินไป
หรือเปลา คนสวนใหญไมออกจากบานโดยไมพกสมารทโฟน และถานึกขึ้นไดวาลืม พวกเขา
มักจะกลับไปเอา เรียกวาขาดไมไดวางั้นเถอะ ยังมีหลายคนที่ยอมรับวาสมารทโฟนนั้น
ชอบแทรกตัวเขามาในระหวางการดำเนินชีวิตประจำวัน และเปนสาเหตุหลักของความ
วุนวายใจ ไหนจะเรื่องงาน เรื่องสวนตัว เรื่องแฟน ยังตองมีเรื่องโทรศัพทอีก ... โอช�ว�ต !

รูว�ธีใชงาน: ถาคุณมีสมารทโฟนสักเครื่องและอยากจะใชงานฟเจอรดีๆ โปรดมั่นใจวาคุณทำความคุนเคย

และเรียนรูวิธีการใชงานมันจริงๆ ไมวาจะเรื่องของการทองอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ ปรับขนาดภาพวิดีโอตามความ
เหมาะสม ทั้งหมดนี้มีสอนบน YouTube อยาพลาดที่จะเรียนรูและหัดใชใหเปน
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ปดการแจงเตือนทั้งหมด:

6.

ทำความสะอาดเคร�่อง (ขางในระบบ):

ถึงแมคุณจะมีพื้นที่เก็บขอมูลแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน
มหาศาลแคไหน ไมไดหมายความวาคุณตองโหลดแอพพลิเคชั่นมาทุกตัว เลือกเฉพาะที่ใชงานจริง พนันกันได
เลยวามีแอพพลิเคชั่นที่คุณไมเคยเปดใชอยูในสมารทโฟนแนนอน

เก็บมันใสกระเปา:
ไมจำเปนตองมองเห็นสมารทโฟนวางอยูบนโตะ หรืออยูในหองประชุม รอคอย
เวลาใหมันสั่นหรอกนะ เมื่อคุณไมใชก็เก็บใสกระเปาเสื้อหรือกระเปาดีกวา ไมเสี่ยงตอการสูญหายดวย

9.

8.

สำรองขอมูล:

อยาประมาท เพราะสิ่งสำคัญนอกจากการที่โทรศัพทหาย นั่นคือขอมูลก็หายไปดวย
ทั้งรายชื่อติดตอมากมายและภาพสวนตัว โปรดแนใจวาคุณสำรองขอมูลเปนประจำ หากคุณใช iPhone ซึ่งเปน
เรื่องงายมาก เพียงสำรองขอมูลผาน iCloud (คนสวนใหญมักละเลยขอนี้)
มั่นใจมากวามีหลายคนที่ใชสมารทโฟนแลวตองเสียเงิน "แพงกวาความเปนจริง" ตรวจสอบคาใชจาย: 10.
ตรวจสอบคาใชจายที่ใชงานจริง และเลือกโปรโมชั่นหรือการใชงานที่เหมาะสม อยามองวาตองมีแพคเกจบุฟเฟต
Unlimited ในขณะที่ใชจริงแคไมกี่รอยบาท เสียดายเงิน!

ne
rtPho

1.

7.

Sma

10 วิธีการใชงาน Smartphone อยางชาญฉลาด (Be Smarter About Your Smartphone)

คุณแนใจหรือวาจะเปดการแจงเตือนทุกอยาง หรือตองดูทุกความ
เคลื่อนไหว ปดไปซะบาง จะเห็นวาชีวิตคุณมีเวลาเหลืออีกเพียบ!

ted

imi

Unl

มีอีกหลายว�ธ�ที่จะใชงานสมารทโฟนอยางชาญฉลาด
อยาลืมวาจ�ดประสงคของเทคโนโลยี คือ ชวยอำนวยความสะดวกในการ
ใชช�ว�ตประจำวัน อยาใชงานสมารทโฟนแพงๆ เพียงแคคิดวา ตองมี ตองเทห
เพราะวาพรุงนี้…มือถือของคุณ..ก็กลายเปนรุนเกาแลว !!!
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…เมื่อพูดถึงคำนี้ หลายคนคิดวา มันจะทำใหช�ว�ตของเรางายข�้น
ทำใหเราทำงานสำเร็จลุลวง แตยังกอนจนกวาคุณจะอานบทความนี้จบ และทบทวนวาวันนี้คุณใช
สมารทโฟนอยาง "สมารท" แลวหร�อยัง

โทรศัพทไดรับความนิยมและใชงานตอเนื่องมาอยางยาวนานจนกระทั่งการมาของ
"iPhone" ไดเปลี่ยนความคิดของการใชโทรศัพทแบบเดิม และเกิดนิยามคำวา สมารทโฟน
ขึ้นมาไดชัดเจนและเห็นภาพมากขึ้น Steve Jobs เคยกลาวนิยามของ Smartphone ไววา
"ปญหาของ smartphone คือ...มันไมไดสมารทซะทุกอยางเหมือนที่ชื่อบอก และมันก็
ไมไดงายตอการใชงานนัก" มีขอสงสัยวาสมารทโฟนเขามาวุนวายกับชีวิตของเรามากเกินไป
หรือเปลา คนสวนใหญไมออกจากบานโดยไมพกสมารทโฟน และถานึกขึ้นไดวาลืม พวกเขา
มักจะกลับไปเอา เรียกวาขาดไมไดวางั้นเถอะ ยังมีหลายคนที่ยอมรับวาสมารทโฟนนั้น
ชอบแทรกตัวเขามาในระหวางการดำเนินชีวิตประจำวัน และเปนสาเหตุหลักของความ
วุนวายใจ ไหนจะเรื่องงาน เรื่องสวนตัว เรื่องแฟน ยังตองมีเรื่องโทรศัพทอีก ... โอช�ว�ต !

รูว�ธีใชงาน: ถาคุณมีสมารทโฟนสักเครื่องและอยากจะใชงานฟเจอรดีๆ โปรดมั่นใจวาคุณทำความคุนเคย

และเรียนรูวิธีการใชงานมันจริงๆ ไมวาจะเรื่องของการทองอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ ปรับขนาดภาพวิดีโอตามความ
เหมาะสม ทั้งหมดนี้มีสอนบน YouTube อยาพลาดที่จะเรียนรูและหัดใชใหเปน

6

ISSUE 13

APRIL - JUNE 2013

ปดการแจงเตือนทั้งหมด:

6.

ทำความสะอาดเคร�่อง (ขางในระบบ):

ถึงแมคุณจะมีพื้นที่เก็บขอมูลแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน
มหาศาลแคไหน ไมไดหมายความวาคุณตองโหลดแอพพลิเคชั่นมาทุกตัว เลือกเฉพาะที่ใชงานจริง พนันกันได
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เก็บมันใสกระเปา:
ไมจำเปนตองมองเห็นสมารทโฟนวางอยูบนโตะ หรืออยูในหองประชุม รอคอย
เวลาใหมันสั่นหรอกนะ เมื่อคุณไมใชก็เก็บใสกระเปาเสื้อหรือกระเปาดีกวา ไมเสี่ยงตอการสูญหายดวย

9.

8.

สำรองขอมูล:

อยาประมาท เพราะสิ่งสำคัญนอกจากการที่โทรศัพทหาย นั่นคือขอมูลก็หายไปดวย
ทั้งรายชื่อติดตอมากมายและภาพสวนตัว โปรดแนใจวาคุณสำรองขอมูลเปนประจำ หากคุณใช iPhone ซึ่งเปน
เรื่องงายมาก เพียงสำรองขอมูลผาน iCloud (คนสวนใหญมักละเลยขอนี้)
มั่นใจมากวามีหลายคนที่ใชสมารทโฟนแลวตองเสียเงิน "แพงกวาความเปนจริง" ตรวจสอบคาใชจาย: 10.
ตรวจสอบคาใชจายที่ใชงานจริง และเลือกโปรโมชั่นหรือการใชงานที่เหมาะสม อยามองวาตองมีแพคเกจบุฟเฟต
Unlimited ในขณะที่ใชจริงแคไมกี่รอยบาท เสียดายเงิน!
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7.

Sma

10 วิธีการใชงาน Smartphone อยางชาญฉลาด (Be Smarter About Your Smartphone)

คุณแนใจหรือวาจะเปดการแจงเตือนทุกอยาง หรือตองดูทุกความ
เคลื่อนไหว ปดไปซะบาง จะเห็นวาชีวิตคุณมีเวลาเหลืออีกเพียบ!

ted

imi

Unl

มีอีกหลายว�ธ�ที่จะใชงานสมารทโฟนอยางชาญฉลาด
อยาลืมวาจ�ดประสงคของเทคโนโลยี คือ ชวยอำนวยความสะดวกในการ
ใชช�ว�ตประจำวัน อยาใชงานสมารทโฟนแพงๆ เพียงแคคิดวา ตองมี ตองเทห
เพราะวาพรุงนี้…มือถือของคุณ..ก็กลายเปนรุนเกาแลว !!!
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เจากระตาย vs

ไมอยูในความประมาท
เจากระตายภาคแรกประมาท เพราะคิดวานำมาไกลยังไงเจาเตาก็ไลตามไมทัน เปนสิ่งที่อันตราย
มากสำหรับการลงทุน ถึงแมนักลงทุนจะไดผลตอบแทนที่มาก หากมีความประมาทวายังไงก็ไม
ขาดทุน ก็อาจขาดทุนได ในทายที่สุดถาไมทำการตรวจสอบขอมูลบร�ษัทอยางตอเนื่อง

เจาเตา

อดทนไมยอทอ
เจาเตาภาคแรกเดินอยางไมยอทอถึงแมจะรูวาเจากระตายจะว�่งไวกวาและนำไปไกลมาก แตก็ยังคง
เดินไปอยางไมหยุด สุดทายก็เขาเสนชัยกอนกระตาย การลงทุนก็เชนเดียวกัน หากเราลงทุนในสิ่ง
ที่เราเขาใจและว�เคราะหอยางดีแลว เราตองอดทนรอและตรวจสอบขอมูลอยางสม่ำเสมอ แมเรา
จะเห็นหุนตัวอื่นข�้นไปเร�่อยๆ อยาใหสิ่งนั้นมีผลกับการลงทุนของเรา

มีความถอมตน

ขอนี้อาจไมเกี่ยวของกับการลงทุนโดยตรง แมวาเจากระตายจะมีความสามารถในการว�่ง แตการ
ทาทายเจาเตาในการว�่งแขงคลายกับการยกตนขมทาน นักลงทุนไมควรมีความอวดตัววาเกงกวา
นักลงทุนทานอื่น นักลงทุนตองเปร�ยบตัวเองเหมือนกับน�ำที่ไมเต็มแกว เพื่อรับขอมูลใหมๆ
เพื่อการเพิ่มความรูความสามารถ

ิชาต
ปว�ณอภ
า
ฐ
ษ
ร
เศ

วันนี้ขอนำนิทานเร�่องการแขงขันว�่งระหวางเจาเตากับเจากระตายมาเช�่อมโยงกับเร�่องการลงทุน
กอนอื่นขอทบทวนภาคแรกกอน คือ เจากระตายไดทาแขงว�่งกับเจาเตา โดยที่เจากระตายว�่งแซง
นำไปไกลมากทำใหเกิดความกระหยิ่มใจจ�งนอนพักแลวเผลอหลับไป เจาเตาถึงแมจะเดินตวมเตี้ยม
แตก็ไมยอทอ สุดทายก็สามารถที่จะเขาเสนชัยกอนเจากระตาย สำหรับภาคสอง เจากระตาย
ไดเกิดการเร�ยนรูแลววาความประมาทเปนหนทางแหงความพายแพจ�งกลับไปทาเจาเตาอีกรอบ
เจาเตาก็รับคำทาเหมือนเดิม แตในรอบนี้เจาเตาไดตั้งกติกาใหมวาจะตองแขงวายน�ำ ทายที่สุด
เจากระตายก็แพเหมือนเดิมแมวาจะเตร�ยมตัวมาอยางดี

นิทานเรื่องนี้มีขอคิดเกี่ยวกับการลงทุนคือ
การรูจักตัวเองหรือทำในสิ�งที่เราถนัด

ถึงแมเจากระตายจะกลับมาทาทายเจาเตาอีกรอบดวยความมั่นใจ แตก็กลับทำในสิ่งที่ไมถนัด คือ การแขงวายน�ำทำใหพายแพ
เชนเดิม เหมือนกับการลงทุนหากเราลงทุนในสิ่งที่เราไมมีความรูความเขาใจ แมเราจะมีความมั่นใจเพียงใด ก็อาจทำใหเรามี
โอกาสผิดพลาดไดมาก
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การทำสิ่งที่ตัวเองไมถนัดและประมาทนั้นจะทำใหนักลงทุน
ขาดความรอบคอบ เพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา
ทำสิ่งที่ไมเขาใจหรือไมรูเหมือนเจากระตายที่ตองไปแขง
วายน้ำ นักลงทุนไมควรเอาเจากระตายเปนเยี่ยงอยาง
แมมีความมั่นใจในการทาเจาเตาวิ่ง เพราะเจาเตากลับ
ไมยอมอยูในเกมสของเจากระตาย แตดวยความมุงมั่น
และมั่นใจเกินรอยของเจากระตายทำใหตองเปลี่ยนไป
แขงวายน้ำตามกติกาของเจาเตา ซึ่งเปนสิ่งที่ตัวเอง
ไมถนัดสุดทายก็แพอยูดี นักลงทุนควรเปนเหมือนเจาเตา
คือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัด ไมควรออกนอกขอบเขต
ความรูความสามารถของตนเอง และอดทนรอดวยความ
มุงมั่น

เห็น
ความควาิดมตางๆ
และขอค

การลงทุนในบริษัทที่กำลังขยายธุรกิจก็เชนเดียวกัน
ควรเลือกบริษัทที่ขยายงานในขอบเขตที่บริษัทมีความ
ถนัดหรือจุดแข็งของตัวเอง บางครั้งบริษัทนั้นๆ มีความ
มั่นใจอยางมากในการเปลี่ยนกลยุทธที่ออกนอกกรอบของ
ตัวเอง เชน การออกผลิตภัณฑหรือขยายตลาดใหมๆ ที่
ตัวเองไมถนัดเพื่อแยงสัดสวนตลาดของบริษัทอื่นๆ ที่มี
จุดแข็งในตลาดนั้นๆ ซึ่งอาจทำใหเกิดความผิดพลาดได
บริษัทควรใหคูแขงเขามาอยูในเกมสที่ตัวเองถนัดไมใช
ไปเลนตามเกมสของคนอื่น เพื่อที่บริษัทจะไดรักษาความ
ไดเปรียบในการแขงขันของตัวเองที่ยั่งยืน
ความมุงมั่น ความมั่นใจและการทำสิ่งที่เขาใจเปนสิ่งที่ดี
แตหากยังมีความประมาท ไมประเมินตัวเอง สุดทายความ
ผิดพลาดที่ไมคาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได

ในบทความนี้เปนทัศนะของผูเขียนเทานั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ไมจำเปนตองเห็นดวย
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นิทานเรื่องนี้มีขอคิดเกี่ยวกับการลงทุนคือ
การรูจักตัวเองหรือทำในสิ�งที่เราถนัด
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โอกาสผิดพลาดไดมาก
10

ISSUE 13

APRIL - JUNE 2013

การทำสิ่งที่ตัวเองไมถนัดและประมาทนั้นจะทำใหนักลงทุน
ขาดความรอบคอบ เพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อเรา
ทำสิ่งที่ไมเขาใจหรือไมรูเหมือนเจากระตายที่ตองไปแขง
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แขงวายน้ำตามกติกาของเจาเตา ซึ่งเปนสิ่งที่ตัวเอง
ไมถนัดสุดทายก็แพอยูดี นักลงทุนควรเปนเหมือนเจาเตา
คือลงทุนในสิ่งที่ตัวเองถนัด ไมควรออกนอกขอบเขต
ความรูความสามารถของตนเอง และอดทนรอดวยความ
มุงมั่น

เห็น
ความควาิดมตางๆ
และขอค

การลงทุนในบริษัทที่กำลังขยายธุรกิจก็เชนเดียวกัน
ควรเลือกบริษัทที่ขยายงานในขอบเขตที่บริษัทมีความ
ถนัดหรือจุดแข็งของตัวเอง บางครั้งบริษัทนั้นๆ มีความ
มั่นใจอยางมากในการเปลี่ยนกลยุทธที่ออกนอกกรอบของ
ตัวเอง เชน การออกผลิตภัณฑหรือขยายตลาดใหมๆ ที่
ตัวเองไมถนัดเพื่อแยงสัดสวนตลาดของบริษัทอื่นๆ ที่มี
จุดแข็งในตลาดนั้นๆ ซึ่งอาจทำใหเกิดความผิดพลาดได
บริษัทควรใหคูแขงเขามาอยูในเกมสที่ตัวเองถนัดไมใช
ไปเลนตามเกมสของคนอื่น เพื่อที่บริษัทจะไดรักษาความ
ไดเปรียบในการแขงขันของตัวเองที่ยั่งยืน
ความมุงมั่น ความมั่นใจและการทำสิ่งที่เขาใจเปนสิ่งที่ดี
แตหากยังมีความประมาท ไมประเมินตัวเอง สุดทายความ
ผิดพลาดที่ไมคาดคิดก็อาจเกิดขึ้นได

ในบทความนี้เปนทัศนะของผูเขียนเทานั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ไมจำเปนตองเห็นดวย
ISSUE 13

APRIL - JUNE 2013

11

1,300

23

20

1,300

23

20

ัมผัสไดที่
ส
ก
รั
ม
วา
ค
ง

ห
แ
ง
อ
ื
เม
ve
o
L
f
o
y
The Cit

Mimosa

อากาศรอนๆ แบบนี้ ขอแนะนำสถานที่เที่ยวแหงใหมที่อยูใกลกรุงเทพฯ
เดินทางสะดวก ใกลทะเล เพื่อที่จะไดไปพักผอนใหหายรอนกันกับบรรยากาศ
อันแสนโรแมนติก สัมผัสกลิ่นหอมของดอกไมนานาพันธุ กลิ่นไอของสถาปตยกรรม
เมืองโบราณของฝรั่งเศส โดดเดนดวยสีสันสดใส ที่ผสมผสานกันอยางลงตัว

มิโมซา

เปนเหมือนเมืองศูนยการคา ที่ตกแตงใหมีความเปนกึ่งชิคกึ่งธรรมชาติ จึงมีมุมเกๆ
ใหนักทองเที่ยวพักผอนหยอนกาย ไดถายรูปเพื่อเก็บเปนที่ระลึก ดานในก็จะมีพื้นที่ทางเดินยาวขนาบดวย
รานอาหารและรานคา พรอมใหนักทองเที่ยวไดเลือกสรรจากความหลากหลายของเมนูชั้นนำมากมาย มีทั้ง
อาหารไทย อาหารนานาชาติ รานขายของที่ระลึก หากนักทองเที่ยวทานไหนเมื่อยลาจากการเดินชมสถานที่
ก็สามารถผอนคลายสบายๆ ดวย การนวดแผนไทย การนวดอโรมา และการนวดประเภทตางๆอีกมากมาย
จากการตกแตงดวยสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่ผสานความโรแมนติกไดอยางลงตัว ทำใหเมืองแหง
ความรักนี้ มีจุดไฮไลทสำหรับการถายรูปอีก 1 จุด คือ บริเวณมุมชั้น 2 ที่สามารถมองลงมาเห็นภาพแนว
พาโนรามาที่มีคลองขนานไปกับทางเดินสีเขียวขจี นอกจากนี้ยังจะไดสัมผัสกบบรรากาศความสนุกสนาน ตื่นเตน
เราใจไปกับการรังสรรคความอลังการของการแสดง “Wing of Love” ของลานน้ำพุดนตรี พรอมละคร
บอรดเวยอีกดวย

รโชว

ตารางสำหรับกา

มิโมซาพัทยา (Mimosa Pattaya) ภายใตแนวคิด The City of
Love หรือ “เมืองแหงความรัก” โดยไดแรงบันดาลใจมาจาก เมืองกอลมาร
Colmar ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งตองการใหนักทองเที่ยวไดเห็นมุมมองตางๆ
ของความรักผานศิลปะของสถาปตยกรรม และการตกแตงภายใน ณ
สถานที่แหงนี้

รอบที่ 1 18.30 น.
รอบที่ 2 19.45 น.
รอบที่ 3 21.00 น.

สำหรับการเดินทาง

มิโมซาพัทยา ตั้งอยูตรงขาม โรงแรมแอมบาสเดอร
ซิตี้ จอมเทียน
เปดบริการตั้งแต 11.00 – 23.00 น.
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Art in paradise พิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ

มีพื้นที่กวา 5,800 ตารางเมตร ภายในแบงเปนหองแสดง ภาพที่วาดขึ

้นทั้งหมด ไดแก

ที่มา : http://ww

w.paiduaykan.co

m/province/east

/chonburi/artinp

aradise.html

Art in paradise เปนพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ แหงเดียวในไทยที่เมืองพัทยา

ผูเขาชมสามารถสัมผัสงานศิลปะไดอยางใกลชิด สนุกสนานกับการถายภาพกับภาพเขียนที่แปลกแหวกแนว
ดวยศิลปะภาพวาดแบบ 3D รูปถายที่ไดเหมือนกับภาพเสมือนจริงทะลุออกมา ขึ้นอยูกับวาเราจะมีไอเดีย
เอาตัวเองไปอยูในภาพไดอยางไร ซึ่งแตละภาพก็จะมีตัวอยางการโพสตทาติดไวดานขางงานศิลปะแตละชิ้น
เพื่อเปนแนวทางใหนักทองเที่ยวดูวาจะโพสตทาแบบใด โดยพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรมสามมิติ มีนายชิน
แจยอล ชาวเกาหลี เปนผูอำนวยการพิพิธภัณฑ เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญแหงใหมของพัทยา และ
ประเทศไทย โดยเปดใหผูมาเยือนไดเขาชมความงาม
และรวมถายภาพศิลปะสามมิติที่เสมือนจริงและ
แปลกใหม ทำใหผูชมกลายเปนสวนหนึ่งของงาน
ศิลปะ หรือหลอมรวมเขากับภาพเขียนจนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับผลงานศิลปะเหลานี้

หองแรกลวงตา
หองลวงตานี้ เปนหองจัดแสดงภาพหองแรกที่ทุกคนจะได
เห็นกันเปนออรเดิรฟกอน เพื่อเปนการฝกประสาทตากัน
อยางภาพจำพวกมันเอียงจริงไหม อันไหนใหญกวากัน จุดที่
สะดุดตาคงเปนโตะที่เขาไปนั่งถายรูปแลวเหมือนหัวเราตั้ง
อยูบนโตะ และชางนั่งสวมที่ใหเราไปแกลงดึงกระดาษชำระ
จากนั้นมาเปน “บุคคลแหงป” ดวยการถายภาพลงนิตยสาร
Time กัน ภาพนี้จะมีมุมถายภาพที่จะหมือนเรายืนอยูใน
หนังสือจริงๆ แตความจริงเรายืนบนพื้นไมใชบนหนังสือ

หองใตสมุทร

สำหรับหองนี้ เราจะไดลงไปลึกถึงใตสมุทรไดถายรูปตัวเองกับโลก
ใตทะเล ปลาฉลามยักษ ปลาโลมาที่เหมือนจะหลุดออกมาจากภาพ ยังมี
ปลาหมึกยักษที่เหมือนออกมาเขมือบเรา
ถายภาพกันมาถึงจุดนี้เริ่มจับจุดไดแลววา พิพิธภัณฑเขาจะทำ
เครื่องหมาย จุดที่เราควรยืนถายรูปแลวไดมุมดีที่สุดไวใหดวย พรอมกับมี
ภาพตัวอยางการถายติดใหดูดวยเปนรูปเล็กๆ ใกลๆรูปใหญ …และที่สำคัญ
ที่สุด ไมควรมาคนเดียว เพราะตองสลับกันถาย ตองเลนกับภาพ ตองชอบ
Action กับเหตุการณสมมติในภาพที่เขาสรางขึ้นมา นี้เองที่เขาเรียกวา
"Interactive Art Museum" และกลองถายภาพลืมไมไดเลย อุปกรณสำคัญ
ใครไมมีมาหมดสนุก …

แนวคิดในการสราง
Art in paradise

พิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ นายชิน แจยอล กลาววา การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะนับตั้งแต
อดีตถึงปจจุบันมักจะประสบปญหาวาเปนเรื่องยากที่จะทำใหผูชมทั่วๆ ไปเขาใจ และมีปฏิสัมพันธกับ
งานศิลปะ การชมงานศิลปะจึงเปนเรื่องของผูชมเฉพาะกลุมที่อยูในวงการศิลปะเทานั้น ไมใชทุกคนที่จะ
สามารถชื่นชมศิลปะอยางเพลิดเพลินใจได ดวยเหตุนี้จึงทำใหเกิดแนวคิดที่จะสรางพิพิธภัณฑแหงความ
สนุกสนาน ผลงานศิลปะที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑแหงนี้ นอกจากจะทำใหทุกๆ คนสามารถเขาใจงานศิลปะ
อยางงายดายแลว ยังเพลิดเพลินกับงานศิลปะและสรางความสนุกสนานกับทั้งครอบครัว ญาติสนิทมิตร
สหาย เพื่อนพองนองพี่ และคูรัก รวมถึงนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยอีกดวย ทุกๆ หองผูชม
สามารถเขาชมและสัมผัสกับศิลปะไดอยางใกลชิด ยิ่งไปกวานั้น ผูชมยังสามารถสรางสรรคและจินตนาการ
การจัดทาทาง เพื่อถายภาพกับงานศิลปะไดอิสระเสรีและแปลกแหวกแนวไมเหมือนใคร เหนือสิ่งอื่นใดคือ
ภาพทุกภาพที่ถายในพิพิธภัณฑ Art in Paradise นอกจากจะเปนภาพที่แสนประทับใจแลว ยังเปนภาพแหง
ความทรงจำที่งดงามอีกดวย
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อีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนถายภาพตองรูคือ แสงสวางภายในจะไมสวางมากนัก ไฟจะจัดใหแบบเฉพาะจุดจริงๆ
คอยขางมืดสำหรับกลอง ถามีขาตั้งกลองมาจะชวยไดมากทีเดียว

หองแหงสัตวปา
หองนี้มีภาพชางที่เดินหลุดออกมาจากเฟรมเปนไฮไลทซึ่งใหญมาก เปนภาพ
ที่มีเฟรมใหญจริงๆ และเหมือนจริงมาก ฝูงมาลายที่เหมือนจะวิ่งออกจาก
เฟรม หมีขั้วโลกที่เราเอาน้ำมะพราวใหมันกินได …ถัดมาเปนยีราฟ ใหเรา
ถายมันไดเหมือนใกลชิดในสวนสัตวจริงๆ อีกภาพหนึ่งคือ แรด มาชวย
ดันกนแรดกัน …มาเที่ยวที่นี่ แอคติ้งตองจัดกันเต็มที่
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Art in paradise พิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ

มีพื้นที่กวา 5,800 ตารางเมตร ภายในแบงเปนหองแสดง ภาพที่วาดขึ

้นทั้งหมด ไดแก

ที่มา : http://ww

w.paiduaykan.co

m/province/east

/chonburi/artinp

aradise.html

Art in paradise เปนพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ แหงเดียวในไทยที่เมืองพัทยา

ผูเขาชมสามารถสัมผัสงานศิลปะไดอยางใกลชิด สนุกสนานกับการถายภาพกับภาพเขียนที่แปลกแหวกแนว
ดวยศิลปะภาพวาดแบบ 3D รูปถายที่ไดเหมือนกับภาพเสมือนจริงทะลุออกมา ขึ้นอยูกับวาเราจะมีไอเดีย
เอาตัวเองไปอยูในภาพไดอยางไร ซึ่งแตละภาพก็จะมีตัวอยางการโพสตทาติดไวดานขางงานศิลปะแตละชิ้น
เพื่อเปนแนวทางใหนักทองเที่ยวดูวาจะโพสตทาแบบใด โดยพิพิธภัณฑภาพจิตรกรรมสามมิติ มีนายชิน
แจยอล ชาวเกาหลี เปนผูอำนวยการพิพิธภัณฑ เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญแหงใหมของพัทยา และ
ประเทศไทย โดยเปดใหผูมาเยือนไดเขาชมความงาม
และรวมถายภาพศิลปะสามมิติที่เสมือนจริงและ
แปลกใหม ทำใหผูชมกลายเปนสวนหนึ่งของงาน
ศิลปะ หรือหลอมรวมเขากับภาพเขียนจนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับผลงานศิลปะเหลานี้

หองแรกลวงตา
หองลวงตานี้ เปนหองจัดแสดงภาพหองแรกที่ทุกคนจะได
เห็นกันเปนออรเดิรฟกอน เพื่อเปนการฝกประสาทตากัน
อยางภาพจำพวกมันเอียงจริงไหม อันไหนใหญกวากัน จุดที่
สะดุดตาคงเปนโตะที่เขาไปนั่งถายรูปแลวเหมือนหัวเราตั้ง
อยูบนโตะ และชางนั่งสวมที่ใหเราไปแกลงดึงกระดาษชำระ
จากนั้นมาเปน “บุคคลแหงป” ดวยการถายภาพลงนิตยสาร
Time กัน ภาพนี้จะมีมุมถายภาพที่จะหมือนเรายืนอยูใน
หนังสือจริงๆ แตความจริงเรายืนบนพื้นไมใชบนหนังสือ

หองใตสมุทร

สำหรับหองนี้ เราจะไดลงไปลึกถึงใตสมุทรไดถายรูปตัวเองกับโลก
ใตทะเล ปลาฉลามยักษ ปลาโลมาที่เหมือนจะหลุดออกมาจากภาพ ยังมี
ปลาหมึกยักษที่เหมือนออกมาเขมือบเรา
ถายภาพกันมาถึงจุดนี้เริ่มจับจุดไดแลววา พิพิธภัณฑเขาจะทำ
เครื่องหมาย จุดที่เราควรยืนถายรูปแลวไดมุมดีที่สุดไวใหดวย พรอมกับมี
ภาพตัวอยางการถายติดใหดูดวยเปนรูปเล็กๆ ใกลๆรูปใหญ …และที่สำคัญ
ที่สุด ไมควรมาคนเดียว เพราะตองสลับกันถาย ตองเลนกับภาพ ตองชอบ
Action กับเหตุการณสมมติในภาพที่เขาสรางขึ้นมา นี้เองที่เขาเรียกวา
"Interactive Art Museum" และกลองถายภาพลืมไมไดเลย อุปกรณสำคัญ
ใครไมมีมาหมดสนุก …

แนวคิดในการสราง
Art in paradise

พิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ นายชิน แจยอล กลาววา การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะนับตั้งแต
อดีตถึงปจจุบันมักจะประสบปญหาวาเปนเรื่องยากที่จะทำใหผูชมทั่วๆ ไปเขาใจ และมีปฏิสัมพันธกับ
งานศิลปะ การชมงานศิลปะจึงเปนเรื่องของผูชมเฉพาะกลุมที่อยูในวงการศิลปะเทานั้น ไมใชทุกคนที่จะ
สามารถชื่นชมศิลปะอยางเพลิดเพลินใจได ดวยเหตุนี้จึงทำใหเกิดแนวคิดที่จะสรางพิพิธภัณฑแหงความ
สนุกสนาน ผลงานศิลปะที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑแหงนี้ นอกจากจะทำใหทุกๆ คนสามารถเขาใจงานศิลปะ
อยางงายดายแลว ยังเพลิดเพลินกับงานศิลปะและสรางความสนุกสนานกับทั้งครอบครัว ญาติสนิทมิตร
สหาย เพื่อนพองนองพี่ และคูรัก รวมถึงนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยอีกดวย ทุกๆ หองผูชม
สามารถเขาชมและสัมผัสกับศิลปะไดอยางใกลชิด ยิ่งไปกวานั้น ผูชมยังสามารถสรางสรรคและจินตนาการ
การจัดทาทาง เพื่อถายภาพกับงานศิลปะไดอิสระเสรีและแปลกแหวกแนวไมเหมือนใคร เหนือสิ่งอื่นใดคือ
ภาพทุกภาพที่ถายในพิพิธภัณฑ Art in Paradise นอกจากจะเปนภาพที่แสนประทับใจแลว ยังเปนภาพแหง
ความทรงจำที่งดงามอีกดวย
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อีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนถายภาพตองรูคือ แสงสวางภายในจะไมสวางมากนัก ไฟจะจัดใหแบบเฉพาะจุดจริงๆ
คอยขางมืดสำหรับกลอง ถามีขาตั้งกลองมาจะชวยไดมากทีเดียว

หองแหงสัตวปา
หองนี้มีภาพชางที่เดินหลุดออกมาจากเฟรมเปนไฮไลทซึ่งใหญมาก เปนภาพ
ที่มีเฟรมใหญจริงๆ และเหมือนจริงมาก ฝูงมาลายที่เหมือนจะวิ่งออกจาก
เฟรม หมีขั้วโลกที่เราเอาน้ำมะพราวใหมันกินได …ถัดมาเปนยีราฟ ใหเรา
ถายมันไดเหมือนใกลชิดในสวนสัตวจริงๆ อีกภาพหนึ่งคือ แรด มาชวย
ดันกนแรดกัน …มาเที่ยวที่นี่ แอคติ้งตองจัดกันเต็มที่
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หองภาพจิตรกรรมของศิลปนระดับโลก
เดินเขาสูหองถัดมา เปนหองที่รวมรวบภาพวาดระดับโลกมาไว
และเขาทำใหเราสามารถเขาไปมีสวนรวมกับภาพศิลปะระดับโลก
เหลานี้ไดดวย

นอกจากนี้ก็ยังมี หองไดโนเสารที่แสดงภาพวาดไดโนเสาร หองน้ำตกในซอกเขาอันสูงชันที่ใชเทคนิคจาก
กระจกที่ทำใหเหวลึกไมสิ้นสุด หองนิทรรศการศิลปะเปนอีกหองที่ใชเวลาตอคิวถายภาพกัน เปนภาพที่
ตองอาศัยมุมกลอง เพราะจะถายไดแคจุดเดียว ภาพออกมาเหมือนเรามีขนาดยอเล็กนิดเดียวไปนั่งอยู
บนโตะสีแดงตัวใหญ และหองวิวทิวทัศนที่แสนงดงามของเมืองตางๆ

อีกจุดที่ประทับใจมาก เพราะเกือบจะเดินชนเจางานศิลปะเขา
ใหแบบเต็มๆ คือภาพที่เวลาตาเรามองมันแลวเราเดินไปขางหนา
หรือถอยหลังมันก็จะเหมือนขยับตามเราไปดวย ทำเอาอึ้งไปเลย
ตองเดินเขาไปดูใกลๆ วาเขาทำไดอยางไร ..กวาจะรูตัวก็เกือบ
เดินชนภาพเขาใหแลว …ภาพพวกนี้จะมีรูปเล็กๆ ติดไวใหดูเปน
ตัวอยางในการเลนกับภาพกันดวย สวนใครจะสรางสรรคกวา
ใครก็ลองแขงกันได

หองศิลปะเหนือความจริง (Surrealism)
หองนี้จะเปนสวนของหองโถงใหญ เรียกไดวาเปนไฮไลทกันเลยทีเดียว
มีภาพพระพุทธรูปใหญ มีภาพที่ใครๆ ก็ตองมาถายคือ ภาพเดินบนสะพานไม
ที่พาดผานน้ำตกใหญ ภาพประเภทแนวหุบเหวซึ่งมีหลายจุด และยังมี
ความเปนไทยผสมในหองนี้ดวย เปนภาพเมืองเกาของไทย ถายออกมา
เหมือนเราเดินอยูสุโขทัยประมาณนั้น
จากนี้เดินขึ้นไปชั้นสองของอาคารกัน ซึ่งยังเปนโซนเดิม แตจะไดถายรูป
กั น แบบทั ่ ว โลก เช น อี ย ิ ป ต จะได พ บกั บ ภาพการขุ ด เจาะป ร ามิ ด
…เจอพรมวิเศษที่จะพาเราเหาะขามปรามิดดวย

ทั้งหมดเราใชเวลาในการเดินถายแบบไมเดินยอนกลับประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ถาหากตองการถายภาพ
ทุกภาพจนกวาจะเปนที่นาพอใจคงจะใชเวลามากกวา 2 ชั่วโมง
สำหรับคนที่มาเที่ยววันหยุด อยาลืมเผื่อเวลาเพิ่มขึ้นอีก เพราะอาจจะมีนักทองเที่ยวมามาก
บางภาพก็ ตองใชเวลาเขาแถวกัน

ยังมีภาพยอดนิยมอีกภาพสำหรับคนไทย คือการเลนน้ำสงกรานต
เปนภาพที่เราจะตองไปยืนจับสายยางฉีดน้ำใสสาวๆในภาพ ภาพเรือ
สุพรรณหงสที่หลุดเฟรมออกมาดวย โลกอวกาศก็มี หรือจะทำใหตัวเอง
มีปก และภาพแหวกทะเลแดงตามแบบพระคัมภีรไบเบิ้ล

สรุปทริปเที่ยว Art in Paradise แนะนำวา กลองสำคัญมาก และตองถายภาพในที่

แสงสวางนอยอยาลืมตั้งกลองใหดี นอกจากนี้การมาเที่ยวแบบนี้ ท
าทางการถายรูปสำคัญมาก ยืนตรง
ธรรมดาไมสนุกอยางยิ่ง ตองออกทาทาง แลวถายจะสนุกมาก มาเที่ย
วเปนครอบครัวจึงเปนเรื่องสนุกสนาน
กันทั้งครอบครัว มาเที่ยวกับคนรักก็ไดสนุกดวยกันเอง มาเที่ยวคนเด
ียวนี้แนะนำวาตองหาเพื่อนใหมในนี้
ไมอยางนั้นไมมีรูปตัวเองกลับไปแน เดี๋ยวจะเหมือนไมไดมาที่นี่
18
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หองภาพจิตรกรรมของศิลปนระดับโลก
เดินเขาสูหองถัดมา เปนหองที่รวมรวบภาพวาดระดับโลกมาไว
และเขาทำใหเราสามารถเขาไปมีสวนรวมกับภาพศิลปะระดับโลก
เหลานี้ไดดวย

นอกจากนี้ก็ยังมี หองไดโนเสารที่แสดงภาพวาดไดโนเสาร หองน้ำตกในซอกเขาอันสูงชันที่ใชเทคนิคจาก
กระจกที่ทำใหเหวลึกไมสิ้นสุด หองนิทรรศการศิลปะเปนอีกหองที่ใชเวลาตอคิวถายภาพกัน เปนภาพที่
ตองอาศัยมุมกลอง เพราะจะถายไดแคจุดเดียว ภาพออกมาเหมือนเรามีขนาดยอเล็กนิดเดียวไปนั่งอยู
บนโตะสีแดงตัวใหญ และหองวิวทิวทัศนที่แสนงดงามของเมืองตางๆ

อีกจุดที่ประทับใจมาก เพราะเกือบจะเดินชนเจางานศิลปะเขา
ใหแบบเต็มๆ คือภาพที่เวลาตาเรามองมันแลวเราเดินไปขางหนา
หรือถอยหลังมันก็จะเหมือนขยับตามเราไปดวย ทำเอาอึ้งไปเลย
ตองเดินเขาไปดูใกลๆ วาเขาทำไดอยางไร ..กวาจะรูตัวก็เกือบ
เดินชนภาพเขาใหแลว …ภาพพวกนี้จะมีรูปเล็กๆ ติดไวใหดูเปน
ตัวอยางในการเลนกับภาพกันดวย สวนใครจะสรางสรรคกวา
ใครก็ลองแขงกันได

หองศิลปะเหนือความจริง (Surrealism)
หองนี้จะเปนสวนของหองโถงใหญ เรียกไดวาเปนไฮไลทกันเลยทีเดียว
มีภาพพระพุทธรูปใหญ มีภาพที่ใครๆ ก็ตองมาถายคือ ภาพเดินบนสะพานไม
ที่พาดผานน้ำตกใหญ ภาพประเภทแนวหุบเหวซึ่งมีหลายจุด และยังมี
ความเปนไทยผสมในหองนี้ดวย เปนภาพเมืองเกาของไทย ถายออกมา
เหมือนเราเดินอยูสุโขทัยประมาณนั้น
จากนี้เดินขึ้นไปชั้นสองของอาคารกัน ซึ่งยังเปนโซนเดิม แตจะไดถายรูป
กั น แบบทั ่ ว โลก เช น อี ย ิ ป ต จะได พ บกั บ ภาพการขุ ด เจาะป ร ามิ ด
…เจอพรมวิเศษที่จะพาเราเหาะขามปรามิดดวย

ทั้งหมดเราใชเวลาในการเดินถายแบบไมเดินยอนกลับประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ถาหากตองการถายภาพ
ทุกภาพจนกวาจะเปนที่นาพอใจคงจะใชเวลามากกวา 2 ชั่วโมง
สำหรับคนที่มาเที่ยววันหยุด อยาลืมเผื่อเวลาเพิ่มขึ้นอีก เพราะอาจจะมีนักทองเที่ยวมามาก
บางภาพก็ ตองใชเวลาเขาแถวกัน

ยังมีภาพยอดนิยมอีกภาพสำหรับคนไทย คือการเลนน้ำสงกรานต
เปนภาพที่เราจะตองไปยืนจับสายยางฉีดน้ำใสสาวๆในภาพ ภาพเรือ
สุพรรณหงสที่หลุดเฟรมออกมาดวย โลกอวกาศก็มี หรือจะทำใหตัวเอง
มีปก และภาพแหวกทะเลแดงตามแบบพระคัมภีรไบเบิ้ล

สรุปทริปเที่ยว Art in Paradise แนะนำวา กลองสำคัญมาก และตองถายภาพในที่

แสงสวางนอยอยาลืมตั้งกลองใหดี นอกจากนี้การมาเที่ยวแบบนี้ ท
าทางการถายรูปสำคัญมาก ยืนตรง
ธรรมดาไมสนุกอยางยิ่ง ตองออกทาทาง แลวถายจะสนุกมาก มาเที่ย
วเปนครอบครัวจึงเปนเรื่องสนุกสนาน
กันทั้งครอบครัว มาเที่ยวกับคนรักก็ไดสนุกดวยกันเอง มาเที่ยวคนเด
ียวนี้แนะนำวาตองหาเพื่อนใหมในนี้
ไมอยางนั้นไมมีรูปตัวเองกลับไปแน เดี๋ยวจะเหมือนไมไดมาที่นี่
18
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สัมภาษณ

คุณนาร� กว�ตานนท
ขอถามถึงช�ว�ตในวัยเร�ยนคะ

จาก บทบาทหน า ที ่ ข อง

นั ก วางแผนเพื ่ อ พั ฒ นาด า น
การศึ ก ษาของไทยและหั น มาสู 
การวางแผนพั ฒ นาชนบทของ
ไทยมาอยางยาวนาน ตลอดจน
บทบาทการเป น ทั พ หลั ง ในบ า น
เพื ่ อ สนั บ สนุ น ความก า วหน า
และความสำเร็ จ อย า งโดดเด น
ของหัวหนาครอบครัว ปจจ�บัน
คุ ณ นาร� กว� ต านนท ได ก า วสู 
ช� ว � ต วั ย เกษี ย ณอย า งงดงาม
และมี ความสุขทั้งกายและใจจาก
การใชเวลาอยางคุมคา ถือเปน
อี ก หนึ ่ ง บุ ค คลที ่ น  า ติ ด ตาม
อยางยิ่งคะ

คุณนาร� กว�ตานนท
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ชีวิตดิฉันไมมีอะไรตื่นเตน ตอนเด็กเรียนที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ เปนโรงเรียนหญิงลวน แตรุนดิฉันมีเด็กผูชายมา
เรียนดวย 6 คน ซึ่งหมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี เจาของ
โรงเรียน มีหลานตาของทานเปนชายจึงมาฝากเรียน ป. 1-ป. 4
และไดรับเด็กผูชายเพิ่มมาเปนเพื่อนเรียนกับหลาน ตอมา
เด็กผูชายโตขึ้นก็ไดยายไปเขาโรงเรียนอื่น หลานทานคือ
พลตำรวจโทจักษ จักษุรัตน ไดยายไปเรียนที่โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย และเปนนักรักบี้เกงที่สุดในยุคนั้น ดิฉันเรียนโรงเรียน
เดียวมาตลอดตั้งแตชั้นมูลจนจบชั้นมัธยมศึกษา และไปเรียนตอ
ปริญญาตรีดาน Education ที่ฟลิปปนส ซึ่งสมัยนั้นที่ฟลิปปนส
จะดัง หลังจากนั้นก็ไดไปเรียนตอปริญญาโทดาน Education
ที่ Indiana University Blommington ตอนนั้นดิฉันอยากเปน
ครู จึงมุงเรียนดานนี้มาตลอด แตก็ไมไดสอนหนังสือเลยคะ

หลังจากเร�ยนจบกลับมาทำงานอะไรคะ
ดิฉันกลับมาก็ทำงานอยูที่เดียวมาตลอด 32 ป ไมเคยเปลี่ยนเลย
โดยทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) หรือ NESDB (Ofﬁce of the National
Economics and Social Development Board) รับผิดชอบ
การทำแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)
จนถึงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และไดลาออกตอนอายุ
57 ป กอนเกษียณอายุราชการ ตำแหนงสุดทายคือ ผูอำนวยการ
สำนักงานกองทุนพัฒนาชนบท
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รัฐบาล จากนั้นไดทำงานวิจัยเพื่อพิจารณาวาหนวยงานไหนมี
ประสิทธิภาพ ดิฉันไดเลือกคุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม มาทำ
วิจัยให ซึ่งขณะนั้นดูแลมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย
และเคยอยูธนาคารแหงประเทศไทยมากอน แตยังไมไดมา
ทำงานที่ธนาคารออมสิน จึงไดเชิญคุณไพบูลยมาประชุม และ
คุณไพบูลยไดเขียนขอเสนอออกมา จากนั้นก็ไดทำงานเคียงบา
เคียงไหลกันมา เราไดตกลงกันวา “เราจะปลุกยักษหลับ”
ยักษ คือ ธนาคารออมสินที่มีสาขากวา 500 แหงทั่วประเทศ
และใกลชิดชนบทที่สุด แตธนาคารออมสินยังไมเคยทำอะไร
แบบนี้มากอน โดยใหธนาคารออมสินรับผิดชอบดำเนินการ
เราโอนเงิน 600 กวาลานบาทใหทำ และเราทำหนาที่กำกับดูแล
ใหคนของธนาคารออมสินทำงานเปนนักพัฒนาชนบท ซึ่งแรกๆ
ตองใชเวลาในการอบรมเพื่อสรางความเขาใจในบทบาทใหม
ใหกับเขา หลังจากนั้นดิฉันก็ไดลาออกจากงานคะ

มีผลงานที่นาสนใจอะไรบางคะ
งานสุดทายที่ดิฉันไดทำเปนโครงการสำหรับชาวบานคือ เอาเงิน
ใหชาวบานกูโดยไมมีดอกเบี้ย ภายในเวลา 5 ป และใหทยอย
ผอนคืนทุน วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ เปนกลยุทธใน
การสอนประชาธิปไตยที่ถูกตองกับประชาชน คือ จัดใหเขาเปน
กลุม เชน กลุมแมบาน แบงหนาที่กัน มีประธาน เลขา เหรัญญิก
นายทะเบียน เมื่อรวมกลุมกันก็คิดโครงการวาจะทำอะไร แลว
นำเสนอใหเราพิจารณาอนุมัติ ติดตามโครงการ และออกไปคุย
กับเขา โดยมีคณะกรรมการที่จะใหเงินเขาไปทำโครงการ สามป
เขาไมตองผอนเงินคืน หลังจากนั้นก็ใหเขาผอนใชตามกำหนด
แตถาเบี้ยวหนี้เขาตองเสียดอกเบี้ย ซึ่งเปนการสรางวินัยทาง
การเงิน
ตอมาไดมีการดัดแปลงโครงการนี้ ซึ่งใหเงินกันฟรีๆ แลวเขาไป
ซื้อรถมอเตอรไซด ซึ่งไมใชวัตถุประสงคเดิมของโครงการ
ที่ลึกๆ แลวคือสรางประชาธิ ป ไตย เพราะเขาจะรวมตั ว
กันคุยกัน แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงกัน
นโยบายนี้เปนนโยบายสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนผูคิด
และดิฉันเปนผูอำนวยการสำนักงาน ฝากไวที่สภาพัฒน (สำนัก
งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ-ชื่อเดิมของ สศช.) ซึ่ง
เปนหนวยงานทำหนาที่วางแผน ไมใชหนวยปฏิบัติ ดิฉันจึงได
เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุม เพื่อทำวิจัยและติดตามวา
ไดผลหรือไม หนวยงานไหนควรจะทำ เพราะดิฉันทำดาน
24
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มีทีมงานกี่คนคะ

นโยบาย แตไดลองปฏิบัติดู ซึ่งปรากฏวาเงินกูที่ไมมีดอกเบี้ย
ไดคืนถึงรอยละ 98 แสดงใหเห็นวาเขามีวินัยมาก คนจน
เขาอายที่จะทำสิ่งไมถูกตอง เขามีความซื่อสัตย เพราะเขามองวา
ถาเขาไมคืนเงิน กลุมอื่นก็จะไมไดเงินไปพัฒนา ทำใหเขามีความ
รับผิดชอบและสรางความเปนประชาธิปไตยดวยคะ
ตอนหลังก็ไดมีการเชิญนักวิจารณมาพิจารณาวา หนวยงานไหน
ที่จะเหมาะสมที่จะทำโครงการดังกลาว ซึ่งความเห็นของดิฉัน
ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ซึ่งเปนหนวยงานของ

ทีมงานมีดิฉัน และลูกนองผูชายอีกสองคน งานสนุก ลุยไหน
ลุยกัน โดยทำงานใหกับทั้งประเทศ ตอนเดินทางไปตางจังหวัด
มีคนถามวา มีกันสามคนทำงานใหทั้งประเทศไหวหรือ ดิฉัน
บอกลูกนองวา “ทำงานกับพี่ ใครจะมาเปนลูกนองพี่ พี่ไมสัญญา
วาจะไดตำแหนง ไมสัญญาวาจะไดสองขั้น แตสัญญาวาจะ
ทำงานกันสนุก สัญญาไดแคนั้น” สำหรับหัวหนา ดิฉันบอกวา
“ไมตองมาใหทุนฉันไปเมืองนอก ไมตองมาใหไปดูงาน ไมตอง
มาใหสองขั้น แตถาฉันขอสองขั้นใหลูกนองไมได เปนเรื่อง”
ลูกนองผูชายจึงอยากมาทำงานดวย โดยขอยายจากหนวยงาน
อื่นมาอยูดวย การทำงานมีออกนอกพื้นที่ไปตางจังหวัด เชน
นครพนม ขอนแกน อุดรธานี ถึงแมดิฉันลาออกมาสิบสองป
แลว ทุกวันนี้ยังติดตอสนิทสนมกันเปนอยางดีกับลูกนองคะ

“สำหรับงานขาราชการดิฉันมองวาไมใชทำงานแบบเชาชามเย็นชาม
แตเปนงานที่หนักมาก เหนื่อยมาก และเงินเดือนนอย
ในใจดิฉันคิดวาจะทำหนาที่ใหดีที่สุด”

เคยคิดทำธุรกิจไหมคะ
ไมเคยคิดทำธุรกิจเลยคะ เพราะไมมีเวลาใหกับอยางอื่น อีกอยาง
คือเรามีลูกดวย ตั้งใจวาจะทำหนาที่ของเราใหดีที่สุด และเลี้ยง
ลูกใหดีที่สุดคะ ดิฉันตั้งใจไวแตแรกและตกลงกันกอนแตงงาน
แลววาจะมีลูกคนเดียว และตองเปนผูหญิง ถาเปนผูชายก็จะ
ขอมีอีกคน แตไดลูกสาวพอดีคะ (แพร กวิตานนท) เมื่อมีลูก
ก็ไมไดคิดทะเยอทะยานในหนาที่ใหใหญโต ดิฉันทำงานใน
ตำแหนงสูงสุด คือ ผูอำนวยการสำนัก และเนนการดูแล
ครอบครัว จึงตั้งใจสนับสนุนใหคุณสถาพร (เลขาธิการ บีโอไอ
พ.ศ. 2534-2544) ทำงานใหมากขึ้น และเติบโตในหนาที่
การงาน ซึ่งคุณสถาพรทำงานมากวา 40 ป ไมเคยลาปวย
เลยคะ ลงจากเครื่องบินมา ก็เขาที่ทำงานตอเลย เราเปนทัพ
หลังคอยดูแลสนับสนุนคะ

ไมวาจะทำงานหนักอยางไร ก็ตองแบงเวลาใหลูก
แนนอนคะ ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็ก ยิ่งตองดูแล ถาไปงานขางนอก
ตองมีคนหนึ่งอยูกับลูก พอลูกโต เวลาไปงานขางนอก ก็จะไป
กันทั้งครอบครัวสามคนคะ
กิจกรรมที่ทำรวมกันคือ ทำกับขาวทานกัน เวลาเที่ยวก็ไป
ดวยกัน กอนนอนพอจะเลานิทานใหลูกฟง ลูกจะติดทั้งพอ
และแม ตอนเด็กๆ เขาเคยบอกวา เขารักพอเหมือนเพื่อน
โชคดีวาลูกเลี้ยงงาย จึงไมตองไปยุงกับเขามากนัก
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รัฐบาล จากนั้นไดทำงานวิจัยเพื่อพิจารณาวาหนวยงานไหนมี
ประสิทธิภาพ ดิฉันไดเลือกคุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม มาทำ
วิจัยให ซึ่งขณะนั้นดูแลมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย
และเคยอยูธนาคารแหงประเทศไทยมากอน แตยังไมไดมา
ทำงานที่ธนาคารออมสิน จึงไดเชิญคุณไพบูลยมาประชุม และ
คุณไพบูลยไดเขียนขอเสนอออกมา จากนั้นก็ไดทำงานเคียงบา
เคียงไหลกันมา เราไดตกลงกันวา “เราจะปลุกยักษหลับ”
ยักษ คือ ธนาคารออมสินที่มีสาขากวา 500 แหงทั่วประเทศ
และใกลชิดชนบทที่สุด แตธนาคารออมสินยังไมเคยทำอะไร
แบบนี้มากอน โดยใหธนาคารออมสินรับผิดชอบดำเนินการ
เราโอนเงิน 600 กวาลานบาทใหทำ และเราทำหนาที่กำกับดูแล
ใหคนของธนาคารออมสินทำงานเปนนักพัฒนาชนบท ซึ่งแรกๆ
ตองใชเวลาในการอบรมเพื่อสรางความเขาใจในบทบาทใหม
ใหกับเขา หลังจากนั้นดิฉันก็ไดลาออกจากงานคะ

มีผลงานที่นาสนใจอะไรบางคะ
งานสุดทายที่ดิฉันไดทำเปนโครงการสำหรับชาวบานคือ เอาเงิน
ใหชาวบานกูโดยไมมีดอกเบี้ย ภายในเวลา 5 ป และใหทยอย
ผอนคืนทุน วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ เปนกลยุทธใน
การสอนประชาธิปไตยที่ถูกตองกับประชาชน คือ จัดใหเขาเปน
กลุม เชน กลุมแมบาน แบงหนาที่กัน มีประธาน เลขา เหรัญญิก
นายทะเบียน เมื่อรวมกลุมกันก็คิดโครงการวาจะทำอะไร แลว
นำเสนอใหเราพิจารณาอนุมัติ ติดตามโครงการ และออกไปคุย
กับเขา โดยมีคณะกรรมการที่จะใหเงินเขาไปทำโครงการ สามป
เขาไมตองผอนเงินคืน หลังจากนั้นก็ใหเขาผอนใชตามกำหนด
แตถาเบี้ยวหนี้เขาตองเสียดอกเบี้ย ซึ่งเปนการสรางวินัยทาง
การเงิน
ตอมาไดมีการดัดแปลงโครงการนี้ ซึ่งใหเงินกันฟรีๆ แลวเขาไป
ซื้อรถมอเตอรไซด ซึ่งไมใชวัตถุประสงคเดิมของโครงการ
ที่ลึกๆ แลวคือสรางประชาธิ ป ไตย เพราะเขาจะรวมตั ว
กันคุยกัน แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงกัน
นโยบายนี้เปนนโยบายสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนผูคิด
และดิฉันเปนผูอำนวยการสำนักงาน ฝากไวที่สภาพัฒน (สำนัก
งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ-ชื่อเดิมของ สศช.) ซึ่ง
เปนหนวยงานทำหนาที่วางแผน ไมใชหนวยปฏิบัติ ดิฉันจึงได
เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาประชุม เพื่อทำวิจัยและติดตามวา
ไดผลหรือไม หนวยงานไหนควรจะทำ เพราะดิฉันทำดาน
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มีทีมงานกี่คนคะ

นโยบาย แตไดลองปฏิบัติดู ซึ่งปรากฏวาเงินกูที่ไมมีดอกเบี้ย
ไดคืนถึงรอยละ 98 แสดงใหเห็นวาเขามีวินัยมาก คนจน
เขาอายที่จะทำสิ่งไมถูกตอง เขามีความซื่อสัตย เพราะเขามองวา
ถาเขาไมคืนเงิน กลุมอื่นก็จะไมไดเงินไปพัฒนา ทำใหเขามีความ
รับผิดชอบและสรางความเปนประชาธิปไตยดวยคะ
ตอนหลังก็ไดมีการเชิญนักวิจารณมาพิจารณาวา หนวยงานไหน
ที่จะเหมาะสมที่จะทำโครงการดังกลาว ซึ่งความเห็นของดิฉัน
ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ซึ่งเปนหนวยงานของ

ทีมงานมีดิฉัน และลูกนองผูชายอีกสองคน งานสนุก ลุยไหน
ลุยกัน โดยทำงานใหกับทั้งประเทศ ตอนเดินทางไปตางจังหวัด
มีคนถามวา มีกันสามคนทำงานใหทั้งประเทศไหวหรือ ดิฉัน
บอกลูกนองวา “ทำงานกับพี่ ใครจะมาเปนลูกนองพี่ พี่ไมสัญญา
วาจะไดตำแหนง ไมสัญญาวาจะไดสองขั้น แตสัญญาวาจะ
ทำงานกันสนุก สัญญาไดแคนั้น” สำหรับหัวหนา ดิฉันบอกวา
“ไมตองมาใหทุนฉันไปเมืองนอก ไมตองมาใหไปดูงาน ไมตอง
มาใหสองขั้น แตถาฉันขอสองขั้นใหลูกนองไมได เปนเรื่อง”
ลูกนองผูชายจึงอยากมาทำงานดวย โดยขอยายจากหนวยงาน
อื่นมาอยูดวย การทำงานมีออกนอกพื้นที่ไปตางจังหวัด เชน
นครพนม ขอนแกน อุดรธานี ถึงแมดิฉันลาออกมาสิบสองป
แลว ทุกวันนี้ยังติดตอสนิทสนมกันเปนอยางดีกับลูกนองคะ

“สำหรับงานขาราชการดิฉันมองวาไมใชทำงานแบบเชาชามเย็นชาม
แตเปนงานที่หนักมาก เหนื่อยมาก และเงินเดือนนอย
ในใจดิฉันคิดวาจะทำหนาที่ใหดีที่สุด”

เคยคิดทำธุรกิจไหมคะ
ไมเคยคิดทำธุรกิจเลยคะ เพราะไมมีเวลาใหกับอยางอื่น อีกอยาง
คือเรามีลูกดวย ตั้งใจวาจะทำหนาที่ของเราใหดีที่สุด และเลี้ยง
ลูกใหดีที่สุดคะ ดิฉันตั้งใจไวแตแรกและตกลงกันกอนแตงงาน
แลววาจะมีลูกคนเดียว และตองเปนผูหญิง ถาเปนผูชายก็จะ
ขอมีอีกคน แตไดลูกสาวพอดีคะ (แพร กวิตานนท) เมื่อมีลูก
ก็ไมไดคิดทะเยอทะยานในหนาที่ใหใหญโต ดิฉันทำงานใน
ตำแหนงสูงสุด คือ ผูอำนวยการสำนัก และเนนการดูแล
ครอบครัว จึงตั้งใจสนับสนุนใหคุณสถาพร (เลขาธิการ บีโอไอ
พ.ศ. 2534-2544) ทำงานใหมากขึ้น และเติบโตในหนาที่
การงาน ซึ่งคุณสถาพรทำงานมากวา 40 ป ไมเคยลาปวย
เลยคะ ลงจากเครื่องบินมา ก็เขาที่ทำงานตอเลย เราเปนทัพ
หลังคอยดูแลสนับสนุนคะ

ไมวาจะทำงานหนักอยางไร ก็ตองแบงเวลาใหลูก
แนนอนคะ ยิ่งตอนที่ลูกยังเล็ก ยิ่งตองดูแล ถาไปงานขางนอก
ตองมีคนหนึ่งอยูกับลูก พอลูกโต เวลาไปงานขางนอก ก็จะไป
กันทั้งครอบครัวสามคนคะ
กิจกรรมที่ทำรวมกันคือ ทำกับขาวทานกัน เวลาเที่ยวก็ไป
ดวยกัน กอนนอนพอจะเลานิทานใหลูกฟง ลูกจะติดทั้งพอ
และแม ตอนเด็กๆ เขาเคยบอกวา เขารักพอเหมือนเพื่อน
โชคดีวาลูกเลี้ยงงาย จึงไมตองไปยุงกับเขามากนัก
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ดิ ฉ ั น ไม เ น น ให ล ู ก เรี ย นโรงเรี ย นดั ง มี ช ื ่ อ เสี ย งหรื อ
โรงเรี ย นใหญ ให เขาเรี ย นโรงเรี ย นใกล บ า นเดิ นแค
หาสิบเมตร เขาเรียนโรงเรียนทุงมหาเมฆของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งมีหนังสือแจกฟรี เด็กมี 30 คน แตมีหนังสือ
25 ชุด โรงเรียนถามดิฉันวา ใหลูกดิฉันซื้อหนังสือเอง
ไดไหม ดิฉันก็ไดถามโรงเรียนวาตองการเพิ่มหรือไม
ดิฉันจึงซื้อหนังสือใหลูกและก็ซื้อเพิ่มใหกับโรงเรียน
ดวยคะ
เขาชอบวาดรูปมาก วาดรูปสวยจนครูเลือกไปทำ ส.ค.ส.
ถึง 3 ใบดวยกัน วันหยุดเสารอาทิตยเขาจะไมวิ่งเลน
แตจะวาดรูปหรือเขียนหนังสือ ตอนเย็นก็รอตีแบดกับพอ
ครั้งหนึ่งไปซื้อของกัน ก็ใหเขาเลือกของไดหนึ่งอยาง
เขาไมซื้อหนังสือการตูนหรือตุกตา แตเขาถือกระดาษ
กับดินสอสีมือละขางซึ่งมีสองอยาง แลวก็มองหนาแม
ดิฉันจึงตองรีบนึกวาเมื่อเชานี้เขาทำความดี นารัก แมจึง
ใหของสองอยางกับลูกได
ตอมาเขาสอบเขาคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได เขามาเลาวา แมเพื่อนหยุดงาน เพราะซื้อรถ
ใหเพื่อนขับไปเรียน จึงรอฟงขาววาลูกขับรถจะมีอะไรไหม
แมคนนั้นก็ซื้อ แมคนนี้ก็ซื้อ พูดไปพูดมาแลวเหมือนกับ
วาแลวทำไมแมเขาไมซื้อ ดิฉันจึงถามเขาวาลูกมีเพื่อนกี่คน
และมีรถกี่คัน ลูกตอบ สิบคนและรถ 3 คัน แมบอก
ก็พอแลวนี่ ถาอยากมีรถตองไปเปนลูกของแมเพื่อนคน
ใดคนหนึ่ง แตถาเปนลูกแมนี่ไมได เพราะทำผิดกฎหมาย
เพราะอายุยังไมถึง 18 ป พอตอนเรียนอยูป 3 เขาอายุ
ถึงแลว เขาก็ไดไปเรียนขับรถ ดิฉันก็ใหรถเกาไปขับ เขาก็
เอาไปทำเปนสีดาน ไมชักเงาเลย ซึ่งสมัยนี้กำลังฮิต
แตสมัยโนน คือไมเหมือนใคร จอดรถที่ไหนก็มีแตคนสนใจ
และสงสัยวารถใคร

มีว�ธ�เลี้ยงลูกอยางไรคะ
ดิฉันมีวิธีเลี้ยงลูกคือ 1. ตองชวยตัวเองได 2. มีวินัย สิ่งสำคัญ
คือเด็กตองมีกิริยามารยาท ซนได แตตองมารยาทดี และมี
ความรับผิดชอบ อยางแพรตอนอนุบาลเขาจะเตรียมเสื้อของ
เขาไวและใสผาเช็ดหนาเตรียมไวตอนเชา พอสองทุม เขาก็จะ
เขานอน ไมดูทีวี ตื่นเชามาลูกจะอาบน้ำใสเสื้อ ติดกระดุมเอง
แตรูดซิปยังไมเปน ทานขาวเชาเสร็จลางปาก แลวขึ้นบันได
ไปหอมพอแมจากนั้นก็จูงมือพี่เลี้ยงไปโรงเรียน ตอนเย็นหลัง
กลับจากโรงเรียน ลูกจะอาบน้ำ แตงตัว และทำการบาน
เรียบรอยแลว และนั่งดูทีวีรอพอแมกลับมา
26

ISSUE 13

APRIL - JUNE 2013

ดิฉันสอนใหเขาคิดเองหมด เชน ไปขางนอกจะเลือก
เสื้อผาสีอะไร เพราะฉะนั้นเราจะไมเหนื่อยเลย การมี
ลูกหนึ่งคน ทำใหเราดูแลไดเปนอยางดี และสามารถ
รับผิดชอบงานการได ถามีหลายคนก็ตองออกจากงาน
มาดูแลใหเต็มที่

มีสอนว�ธ�การออมหร�อไมคะ
เรื่องเงินเขาจะไมถนัดเลยคะ แตเขาจะไมฟุมเฟอย ไมบา
แบรนดเนม หรือของใหม เปนคนมีเหตุผล ตั้งแตเรียนจบ
จนทำงานสิบป เขาจึงเพิ่งจะซื้อรถใหม ซึ่งเขาชอบมาก จึงชวน
พอแมไปดูกันเปนชั่วโมง พอแมจะซื้อรถให เนื่องจากเขาไมเคย
อยากไดอะไรมากอน เขาบอกวาถาใหก็จะไมมีคุณคา พอแม
ออกใหเขาสวนหนึ่ง แลวเขาจะผอนเองเดือนละสี่หมื่น พอบอก
ไมตองผอนเยอะหรอกผอนสักรอยปก็ได รถนี่เปนสิ่งเดียวที่
ซื้อใหเขาคะ

มีการวางแผนทางการเง�นอยางไรคะ
สำหรับลูกเขาจะไมคอยรูเรื่องเงินทองเทาไร แตเขาตองรูวา
มีอะไร แมจะบริหารใหเขา สวนดิฉันจะแบงเงิน โดยมีแนวคิด
วาไมใสไขทั้งหมดในตระกราเดียวกัน Don’t put eggs in
one basket โดยมีอสังหาริมทรัพยใหเขาเชา สวนเงินสดจะ
ใหผูรูเปนที่ปรึกษาทางการเงินแนะนำวิธีการลงทุนใหคะ

เขาจะเนนเรื่องกินตองดี ถาไปทานขาวนอกบาน เขาก็จะจาย
เงินเลี้ยงพอแมและญาติๆ มีครั้งหนึ่งไปงานที่โรงแรมแหงหนึ่ง
ซึ่งอยูใกลหางเปดใหม พอไมเคยเดินหางในไทย จึงไปเดิน
ดูของ พอเห็นอะไรถูกใจไปหมดจึงซื้อของมากมาย แลวลูกเปน
คนจาย ลูกจึงบอกวา “พอพอเถอะ วันนี้วันแม ขอใหแมไดซื้อ
บาง” ดังนั้นแมก็เลยเดินไปซื้อกางเกงหนึ่งตัว เพื่อใหเขาได
จายเงิน พอดิฉันเลาใหเพื่อนฟง เพื่อนบอกวาใจรายเอาเงินลูก
แตดิฉันบอกวา ตองสอนใหเขารูจักการเสียสละใหคนอื่น
เพราะเขาเปนลูกคนเดียว เขาจะไดทำอะไรใหพอแมญาติๆ
เขาจะไดไมเสียใจในภายหลัง
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ดิ ฉ ั น ไม เ น น ให ล ู ก เรี ย นโรงเรี ย นดั ง มี ช ื ่ อ เสี ย งหรื อ
โรงเรี ย นใหญ ให เขาเรี ย นโรงเรี ย นใกล บ า นเดิ นแค
หาสิบเมตร เขาเรียนโรงเรียนทุงมหาเมฆของกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งมีหนังสือแจกฟรี เด็กมี 30 คน แตมีหนังสือ
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ดวยคะ
เขาชอบวาดรูปมาก วาดรูปสวยจนครูเลือกไปทำ ส.ค.ส.
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ดิฉันจึงตองรีบนึกวาเมื่อเชานี้เขาทำความดี นารัก แมจึง
ใหของสองอยางกับลูกได
ตอมาเขาสอบเขาคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได เขามาเลาวา แมเพื่อนหยุดงาน เพราะซื้อรถ
ใหเพื่อนขับไปเรียน จึงรอฟงขาววาลูกขับรถจะมีอะไรไหม
แมคนนั้นก็ซื้อ แมคนนี้ก็ซื้อ พูดไปพูดมาแลวเหมือนกับ
วาแลวทำไมแมเขาไมซื้อ ดิฉันจึงถามเขาวาลูกมีเพื่อนกี่คน
และมีรถกี่คัน ลูกตอบ สิบคนและรถ 3 คัน แมบอก
ก็พอแลวนี่ ถาอยากมีรถตองไปเปนลูกของแมเพื่อนคน
ใดคนหนึ่ง แตถาเปนลูกแมนี่ไมได เพราะทำผิดกฎหมาย
เพราะอายุยังไมถึง 18 ป พอตอนเรียนอยูป 3 เขาอายุ
ถึงแลว เขาก็ไดไปเรียนขับรถ ดิฉันก็ใหรถเกาไปขับ เขาก็
เอาไปทำเปนสีดาน ไมชักเงาเลย ซึ่งสมัยนี้กำลังฮิต
แตสมัยโนน คือไมเหมือนใคร จอดรถที่ไหนก็มีแตคนสนใจ
และสงสัยวารถใคร

มีว�ธ�เลี้ยงลูกอยางไรคะ
ดิฉันมีวิธีเลี้ยงลูกคือ 1. ตองชวยตัวเองได 2. มีวินัย สิ่งสำคัญ
คือเด็กตองมีกิริยามารยาท ซนได แตตองมารยาทดี และมี
ความรับผิดชอบ อยางแพรตอนอนุบาลเขาจะเตรียมเสื้อของ
เขาไวและใสผาเช็ดหนาเตรียมไวตอนเชา พอสองทุม เขาก็จะ
เขานอน ไมดูทีวี ตื่นเชามาลูกจะอาบน้ำใสเสื้อ ติดกระดุมเอง
แตรูดซิปยังไมเปน ทานขาวเชาเสร็จลางปาก แลวขึ้นบันได
ไปหอมพอแมจากนั้นก็จูงมือพี่เลี้ยงไปโรงเรียน ตอนเย็นหลัง
กลับจากโรงเรียน ลูกจะอาบน้ำ แตงตัว และทำการบาน
เรียบรอยแลว และนั่งดูทีวีรอพอแมกลับมา
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ดิฉันสอนใหเขาคิดเองหมด เชน ไปขางนอกจะเลือก
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มีขอคิดอะไรฝากใหกับผูอานบางคะ
ช� ว � ต วั ย ทองเป น ช� ว � ต ที ่ ม ี ค วามสุ ข ที ่ ส ุ ด
เพราะไมตองทำงาน ไมตองถูกบังคับใหเร�ยน
หนังสือ สำหรับเง�นตองดูแลใหดี เพราะเปนเง�น
กอนสุดทาย อยาเอาไปเสี่ยงเพราะจะเสียหาย
ควรใหสถาบันการเง�นผูเช�่ยวชาญดูแลใหคะ
ดิ ฉ ั น จะแบ ง เง� น และดู แ ลบร� ห ารตั ้ ง นานแล ว
เพราะดิฉันเคยเห็นตัวอยางหนึ่ง หัวหนาครอบครัวหลงเช�่อคนอื่น นำเง�นของครอบครัวไปทุม
กับธุรกิจทั้งหมด พอเสียหายก็เกิดผลกระทบถึง
ภรรยาและลูก
อายุมากตองแบงเง�นสำหรับ ภรรยา สามี และลูก
เปนสัดสวน และบร�หารเพื่อหาผลประโยชนแต
ละสวน อยาเอาเง�นมารวมกันหมด เพราะถา
พลาดแลวจะแย คนสูงอายุใชเง�นเยอะกวาคนสาวๆ
เพราะตองมีคนดูแลและตองรักษาสุขภาพ การ
รักษาโรคก็แพง สาวๆ จะใชเง�นสำหรับแตงตัวและ
เที่ยว แตอายุมากข�้นก็ตองใชเง�น เหมือนกัน
แตใชรักษาโรค ซ�่งบางโรคก็หนักและตองใชเง�น
มากในการรักษา
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มีเทคนิคในการดูแลสุขภาพอยางไรคะ
ทุกวันจันทร พุธ และศุกร ดิฉันจะเลนจ�้กง
Qi-Gong เปนการบร�หารการหายใจวันละ
หนึ่งชั่วโมง แลวจะตอดวยเตน Line Dance
สวนวันอังคารและวันพฤหัสบดี ก็จะไปเตน
Zumba ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ซ�่งเปน
การเตนชนิดหนึ่งที่รวมการเตนหลายๆ อยาง
เชน เมเรงเก Hip-Hop ตอนนี้กำลังดังมาก
ที่เมืองนอก
เฉพาะวันจันทรหลังจบเร�ยนเตน ดิฉันจะไป
เร�ยนวาดรูป สำหรับวันอังคารทุกตน เดือน
และวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน ดิฉันจะไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดปทุมวนารามคะ
ตอนนี้ดิฉันก็คิดจะหาเวลาวางวันพุธสำหรับ
ไปเร�ยนรองเพลงดวยคะ คาดวาจะชวนเพื่อน
ไปอีกสัก 2-3 คน สำหรับหนึ่งคลาสคะ
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งไดที่
เจาหนาที่วางแผนการลงทุน หร�อ
โทร. 0-2649-2000 กด 0

สำหรับกิจกรรมของเอ็มเอฟซี ซึ่งจะจัดทุกไตรมาส
สามารถติดตาม update ขาวสารไดอยางรวดเร็ว ที่ www.mfcfund.com หรือ
หรือการแจงขาวจากเจาหนาที่วางแผนการลงทุนของทานนะคะ

ปฏิทินกิจกรรม
เร�ยนเชิญรวมกิจกรรม

MFC Fun(d) Family ครั้งที่ 2/2556
“ศิลปะในการจัดสวนถาด”
โดย อ.ผกากรอง กลิ่นหอม (ครูมด)

ในวันศุกรที่ 28 มิ.ย. 2556
ณ อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น 23 เวลา 13.00-16.00 น.
รับจำนวนจำกัด 10 ทานเทานั้น จาก Smart Wealth Magazine (โดยไมเสียคาใชจาย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งไดที่
เจาหนาที่วางแผนการลงทุน หร�อ
โทร. 0-2649-2000 กด 0

สำหรับกิจกรรมของเอ็มเอฟซี ซึ่งจะจัดทุกไตรมาส
สามารถติดตาม update ขาวสารไดอยางรวดเร็ว ที่ www.mfcfund.com หรือ
หรือการแจงขาวจากเจาหนาที่วางแผนการลงทุนของทานนะคะ

เอ็มเอฟซีควารางวัล

Morningstar Thailand Fund Awards กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ติดตอกัน 2 ปซอน

นงานเปนอันดับ 1
กองทุนเปด HI-DIV ผลการดำเนิ
จัดอันดับโดยวารสารการเง�นธนาคาร
วารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกุมภาพันธ 2556 ไดจัด
อันดับกองทุนยอดเยี่ยมแหงป ซึ่งกองทุนเปดเอ็มเอฟซี
ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด ของเอ็มเอฟซี เปนกองทุนยอดเยี่ยมที่มี
ผลการดำเนินงานเปนอันดับ 1 ของกลุมกองทุนตราสาร

ทุนหุนปนผล (Equity Value) โดยมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลัง 3 ปอยูที่ 1.36 มีมูลคาหนวยลงทุน 11.29 บาท
และขนาดกองทุน 5,112 ลานบาท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2555)

กลุมกองทุนตราสารทุน หุนปนผล (Equity Value) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
ผลการดำเนินงานยอนหลัง
มูลคาหนวยลงทุน ขนาดกองทุน
(Risk-Adjusted Return)*
(บาท)
(ลานบาท)
อันดับ
3 ป
ตั้งแตจัดตั้งกองทุน

กองทุน

1

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด

คุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากซาย) กรรมการผูจัดการ
ของเอ็มเอฟซี นำทีมผูจัดการกองทุนฝายตราสารหนี้
รับมอบรางวัลจากคุณเกศรา มัญชุศรี รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในโอกาสที่กองทุนเปด
เอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ อินคัม (กองทุนเปด SMART)
ไดรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2013
ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)

ติดตอกันเปนปที่ 2 ทั้งนี้ กองทุนเปด SMART เนนลงทุน
ในตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่ง 5 ปที่ผานมา สามารถสราง
ผลตอบแทนไดรอยละ 3.4 ตอป ขณะที่คาเฉลี่ยกลุมอยูที่
รอยละ 2.28 ตอป โดยผูจัดการกองทุนใชกลยุทธการ
บริหารกองทุนเชิงรุกเต็มรูปแบบ ทั้งดานการจัดสรร
สินทรัพย การคาดการณอัตราผลตอบแทน การจัดการอายุ
เฉลี่ยของสินทรัพย และการวิเคราะหเครดิตเชิงลึก

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนา MFC Finance Forum ครั้งที่ 12
คุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จัดงานสัมมนา MFC Finance Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง
“การลงทุนในสภาวะเงินทวมโลก” โดยไดรับเกียรติจาก
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี (ที่ 4 จากซาย) ประธานกรรมการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “Investment in the World of
Liquidity Floods” และการเสวนา โดย คุณจรัมพร
โชติกเสถียร (ที่ 1 จากซาย) กรรมการและผูจัดการ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มล. ชโยทิต กฤดากร (ที่ 2
จากซาย) กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทหลักทรัพย เจพี
มอรแกน (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. สมชัย สัจจพงษ
(ที่ 3 จากซาย) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ดำเนินการเสวนา โดย ดร. เจริญชัย
เล็งศิริวัฒน (ที่ 1 จากขวา) ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ.
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม Soﬁtel Bangkok
Sukhumvit
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1.36

ทั้งนี้ในการจัดอันดับ วารสารการเงินธนาคารไดใชเกณฑ
การพิจารณาการจัดอันดับ โดยกองทุนที่ลงทุนในตราสาร
ทุนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานยอนหลัง 3 ป มี
ขนาดกองทุนมากกวา 500 ลานบาท และจะใช Risk-

0.70

11.29

5,112

Adjusted Return เปน Information Ratio คือ สัดสวน
ระหวางผลตอบแทนที่มากกวาตลาด กับความผันผวนที่
หางจากตลาด

ตารางผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนเปด HI-DIV
(ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปด HI-DIV ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 (รอยละ)
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
3 ป
กองทุนเปด HI-DIV
เกณฑมาตรฐาน

ป
2556
2555
2554
2553
2552

24.41
12.15

35.26
20.19

51.70
30.44

161.96
94.85

การจายเงินปนผลของกองทุนเปด HI-DIV (บาทตอหนวยลงทุน)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.85,0.70
0.70
1.17
1.50
-

0.70
1.00
1.40
0.50
0.78

0.65,0.75
1.00
1.50

0.75
1.25
1.60
รวม

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
381.52
240.05

ทั้งป
2.25
3.85
2.57
4.25
3.88
16.80

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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เอ็มเอฟซีควารางวัล

Morningstar Thailand Fund Awards กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ติดตอกัน 2 ปซอน

นงานเปนอันดับ 1
กองทุนเปด HI-DIV ผลการดำเนิ
จัดอันดับโดยวารสารการเง�นธนาคาร
วารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกุมภาพันธ 2556 ไดจัด
อันดับกองทุนยอดเยี่ยมแหงป ซึ่งกองทุนเปดเอ็มเอฟซี
ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด ของเอ็มเอฟซี เปนกองทุนยอดเยี่ยมที่มี
ผลการดำเนินงานเปนอันดับ 1 ของกลุมกองทุนตราสาร

ทุนหุนปนผล (Equity Value) โดยมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลัง 3 ปอยูที่ 1.36 มีมูลคาหนวยลงทุน 11.29 บาท
และขนาดกองทุน 5,112 ลานบาท (ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2555)

กลุมกองทุนตราสารทุน หุนปนผล (Equity Value) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555
ผลการดำเนินงานยอนหลัง
มูลคาหนวยลงทุน ขนาดกองทุน
(Risk-Adjusted Return)*
(บาท)
(ลานบาท)
อันดับ
3 ป
ตั้งแตจัดตั้งกองทุน

กองทุน

1

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด

คุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากซาย) กรรมการผูจัดการ
ของเอ็มเอฟซี นำทีมผูจัดการกองทุนฝายตราสารหนี้
รับมอบรางวัลจากคุณเกศรา มัญชุศรี รองผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในโอกาสที่กองทุนเปด
เอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ อินคัม (กองทุนเปด SMART)
ไดรางวัล Morningstar Thailand Fund Awards 2013
ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond)

ติดตอกันเปนปที่ 2 ทั้งนี้ กองทุนเปด SMART เนนลงทุน
ในตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่ง 5 ปที่ผานมา สามารถสราง
ผลตอบแทนไดรอยละ 3.4 ตอป ขณะที่คาเฉลี่ยกลุมอยูที่
รอยละ 2.28 ตอป โดยผูจัดการกองทุนใชกลยุทธการ
บริหารกองทุนเชิงรุกเต็มรูปแบบ ทั้งดานการจัดสรร
สินทรัพย การคาดการณอัตราผลตอบแทน การจัดการอายุ
เฉลี่ยของสินทรัพย และการวิเคราะหเครดิตเชิงลึก

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

เอ็มเอฟซีจัดงานสัมมนา MFC Finance Forum ครั้งที่ 12
คุณประภา ปูรณโชติ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผูจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จัดงานสัมมนา MFC Finance Forum ครั้งที่ 12 เรื่อง
“การลงทุนในสภาวะเงินทวมโลก” โดยไดรับเกียรติจาก
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี (ที่ 4 จากซาย) ประธานกรรมการ
บรรยายพิเศษเรื่อง “Investment in the World of
Liquidity Floods” และการเสวนา โดย คุณจรัมพร
โชติกเสถียร (ที่ 1 จากซาย) กรรมการและผูจัดการ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มล. ชโยทิต กฤดากร (ที่ 2
จากซาย) กรรมการผูจัดการใหญ บริษัทหลักทรัพย เจพี
มอรแกน (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. สมชัย สัจจพงษ
(ที่ 3 จากซาย) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ดำเนินการเสวนา โดย ดร. เจริญชัย
เล็งศิริวัฒน (ที่ 1 จากขวา) ผูชวยกรรมการผูจัดการ บลจ.
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม Soﬁtel Bangkok
Sukhumvit
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ทั้งนี้ในการจัดอันดับ วารสารการเงินธนาคารไดใชเกณฑ
การพิจารณาการจัดอันดับ โดยกองทุนที่ลงทุนในตราสาร
ทุนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานยอนหลัง 3 ป มี
ขนาดกองทุนมากกวา 500 ลานบาท และจะใช Risk-

0.70

11.29

5,112

Adjusted Return เปน Information Ratio คือ สัดสวน
ระหวางผลตอบแทนที่มากกวาตลาด กับความผันผวนที่
หางจากตลาด

ตารางผลการดำเนินงานยอนหลังของกองทุนเปด HI-DIV
(ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)
ผลการดำเนินงานของกองทุนเปด HI-DIV ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 (รอยละ)
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
ยอนหลัง
3 เดือน
6 เดือน
1 ป
3 ป
กองทุนเปด HI-DIV
เกณฑมาตรฐาน

ป
2556
2555
2554
2553
2552

24.41
12.15

35.26
20.19

51.70
30.44

161.96
94.85

การจายเงินปนผลของกองทุนเปด HI-DIV (บาทตอหนวยลงทุน)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
0.85,0.70
0.70
1.17
1.50
-

0.70
1.00
1.40
0.50
0.78

0.65,0.75
1.00
1.50

0.75
1.25
1.60
รวม

ตั้งแตจัดตั้ง
กองทุน
381.52
240.05

ทั้งป
2.25
3.85
2.57
4.25
3.88
16.80

การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
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งานสัมมนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ:

เอ็มเอฟซีจายเง�นปนผลอีก 10 กองทุน
กองทุน

อัตราเง�นปนผล
หนวยลงทุนละ

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จายปนผล

0.70 บาท

1 กุมภาพันธ 2556 - 15 กุมภาพันธ 2556 13 มีนาคม
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิว�เดนด ฟ�นด

0.70 บาท

16 กุมภาพันธ 2556 - 15 มีนาคม 2556 10 เมษายน
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี สมารท ฟ�กซ อินคัม

0.1317 บาท 1 มกราคม 2556 - 29 มีนาคม 2556

24 เมษายน
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยและสิทธิการเชา
เอ็มเอฟซี อินดัสเตร�ยล อินเวสเมนท

0.23 บาท

11 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556

27 พฤษภาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
เอ็มเอฟซี-อะเมซิ�ง อะลา อันดามัน

0.199 บาท

1 พฤศจ�กายน 2555 - 31 มกราคม 2556 12 มีนาคม
2566

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยนิชดาธานี 2

0.188 บาท

1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

15 มีนาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยนิชดาธานี 2

0.188 บาท

1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556

21 พฤษภาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟ�นด

0.198 บาท

1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

15 มีนาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟ�นด

0.200 บาท

1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556

21 พฤษภาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
เอ็มเอฟซี-สแตรทิจ�กสโตเรจฟ�นด

0.213 บาท

1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

15 มีนาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
เอ็มเอฟซี-สแตรทิจ�กสโตเรจฟ�นด

0.213 บาท

1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556

21 พฤษภาคม
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟา
แอสเซ็ท แอลโลเคชั่น ฟ�นด

0.25 บาท

1 กุมภาพันธ 2555 - 31 มกราคม 2556 26 กุมภาพันธ
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิคว�ตี้ ฟ�นด

2.32 บาท

1 กุมภาพันธ 2555 - 31 มกราคม 2556 26 กุมภาพันธ
2556

กองทุนเปดตะวันออกหนึ่ง

0.49 บาท

1 กุมภาพันธ 2555 - 31 มกราคม 2556 26 กุมภาพันธ
2556

MFC

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิว�เดนด ฟ�นด

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี กลาว
เปดงานสัมมนา เรื่อง “การแกไขกฎหมายและภาษีที่
เกี่ยวของกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ซึ่งเอ็มเอฟซีจัดขึ้น
สำหรับลูกคากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อใหความรูความ
เขาใจและเตรียมความพรอมรับการแกไขพระราชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิทยากร ไดแก คุณเนาวรัตน
จันทวานิช (ที่ 2 จากซาย) ผูชวยผูอำนวยการอาวุโส
ฝายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และคุณศรัญยา อุตราภรณ (ที่ 1 จากซาย) นิติกร
ระดับชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร และ
คุณจิราพร บุญวานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
เอ็มเอฟซีบรรยายเรื่อ ง “MFC กับรูปแบบ Master
Fund” ทั้งนี้งานสัมมนาดังกลาวไดรับความสนใจอยางมาก
จากลูกคากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

MFC Fund Family
คุณจิราพร บุญวานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส กลาว
เปดงาน MFC Fund Family ครั้งที่ 1/2556 “เจาะลึก
สิทธิประโยชนดานภาษี” โดย อาจารยศรัณยา อุตราภรณ
นิติกรระดับชำนาญการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานภาษีสำหรับการลงทุน
ในกองทุนรวม LTF/RMF ซึ่งผูถือหนวยลงทุนใหความสนใจ
ตลอดจนซักถามขอสงสัยกันอยางลนหลาม

* ขอมูลระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 - 30 เมษายน 2556
หมายเหตุ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน โดยติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดจากบริษัทหรือผูขายหนวยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบางสวนหรือทั้งหมดตามแตสภาวการณในแตละขณะ โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้นจึงมีโอกาสไดรับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
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งานสัมมนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ:

เอ็มเอฟซีจายเง�นปนผลอีก 10 กองทุน
กองทุน

อัตราเง�นปนผล
หนวยลงทุนละ

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่จายปนผล

0.70 บาท

1 กุมภาพันธ 2556 - 15 กุมภาพันธ 2556 13 มีนาคม
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิว�เดนด ฟ�นด

0.70 บาท

16 กุมภาพันธ 2556 - 15 มีนาคม 2556 10 เมษายน
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี สมารท ฟ�กซ อินคัม

0.1317 บาท 1 มกราคม 2556 - 29 มีนาคม 2556

24 เมษายน
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยและสิทธิการเชา
เอ็มเอฟซี อินดัสเตร�ยล อินเวสเมนท

0.23 บาท

11 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556

27 พฤษภาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
เอ็มเอฟซี-อะเมซิ�ง อะลา อันดามัน

0.199 บาท

1 พฤศจ�กายน 2555 - 31 มกราคม 2556 12 มีนาคม
2566

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยนิชดาธานี 2

0.188 บาท

1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

15 มีนาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพยนิชดาธานี 2

0.188 บาท

1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556

21 พฤษภาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟ�นด

0.198 บาท

1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

15 มีนาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟ�นด

0.200 บาท

1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556

21 พฤษภาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
เอ็มเอฟซี-สแตรทิจ�กสโตเรจฟ�นด

0.213 บาท

1 ตุลาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

15 มีนาคม
2556

กองทุนรวมอสังหาร�มทรัพย
เอ็มเอฟซี-สแตรทิจ�กสโตเรจฟ�นด

0.213 บาท

1 มกราคม 2556 - 31 มีนาคม 2556

21 พฤษภาคม
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟา
แอสเซ็ท แอลโลเคชั่น ฟ�นด

0.25 บาท

1 กุมภาพันธ 2555 - 31 มกราคม 2556 26 กุมภาพันธ
2556

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิคว�ตี้ ฟ�นด

2.32 บาท

1 กุมภาพันธ 2555 - 31 มกราคม 2556 26 กุมภาพันธ
2556

กองทุนเปดตะวันออกหนึ่ง

0.49 บาท

1 กุมภาพันธ 2555 - 31 มกราคม 2556 26 กุมภาพันธ
2556

MFC

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิว�เดนด ฟ�นด

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี กลาว
เปดงานสัมมนา เรื่อง “การแกไขกฎหมายและภาษีที่
เกี่ยวของกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ซึ่งเอ็มเอฟซีจัดขึ้น
สำหรับลูกคากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อใหความรูความ
เขาใจและเตรียมความพรอมรับการแกไขพระราชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยวิทยากร ไดแก คุณเนาวรัตน
จันทวานิช (ที่ 2 จากซาย) ผูชวยผูอำนวยการอาวุโส
ฝายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และคุณศรัญยา อุตราภรณ (ที่ 1 จากซาย) นิติกร
ระดับชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร และ
คุณจิราพร บุญวานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
เอ็มเอฟซีบรรยายเรื่อ ง “MFC กับรูปแบบ Master
Fund” ทั้งนี้งานสัมมนาดังกลาวไดรับความสนใจอยางมาก
จากลูกคากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

MFC Fund Family
คุณจิราพร บุญวานิช ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส กลาว
เปดงาน MFC Fund Family ครั้งที่ 1/2556 “เจาะลึก
สิทธิประโยชนดานภาษี” โดย อาจารยศรัณยา อุตราภรณ
นิติกรระดับชำนาญการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานภาษีสำหรับการลงทุน
ในกองทุนรวม LTF/RMF ซึ่งผูถือหนวยลงทุนใหความสนใจ
ตลอดจนซักถามขอสงสัยกันอยางลนหลาม

* ขอมูลระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 - 30 เมษายน 2556
หมายเหตุ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน โดยติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนไดจากบริษัทหรือผูขายหนวยลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
กองทุนปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบางสวนหรือทั้งหมดตามแตสภาวการณในแตละขณะ โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้นจึงมีโอกาสไดรับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
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เอ็มเอฟซีรวมบร�จาค

สิ�งของใหสถานสงเคราะห

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี นำทีมผูบริหารและพนักงานเอ็มเอฟซีรวมมอบของอุปโภค บริโภค
และของเลนใหสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด โดยคุณสำเริง บุญถึก หัวหนางานประชาสัมพันธ
ของสถานสงเคราะหฯ เปนผูรับมอบ
เอ็มเอฟซีจัดกิจกรรม MFC Movie For You : Irom Man 3
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและขอบคุณในความไววางใจของผูถือ
หนวยลงทุน ซึ่งคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ นำทีม
พนักงานรวมตอนรับผูถือหนวยลงทุนที่สนใจ เขารวมกิจกรรมกัน
คับคั่ง ณ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด

ประชุมผูถือหุน:
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ระดับสูงของเอ็มเอฟซี รวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจำป ครั้งที่ 39 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท ป 2555 และ พิจารณาการจายเงินปนผล
จากผลการดำเนินงานของหุนเอ็มเอฟซีในปที่ผานมา
36
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เอ็มเอฟซีรวมบร�จาค

สิ�งของใหสถานสงเคราะห

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี นำทีมผูบริหารและพนักงานเอ็มเอฟซีรวมมอบของอุปโภค บริโภค
และของเลนใหสถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด โดยคุณสำเริง บุญถึก หัวหนางานประชาสัมพันธ
ของสถานสงเคราะหฯ เปนผูรับมอบ
เอ็มเอฟซีจัดกิจกรรม MFC Movie For You : Irom Man 3
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและขอบคุณในความไววางใจของผูถือ
หนวยลงทุน ซึ่งคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ นำทีม
พนักงานรวมตอนรับผูถือหนวยลงทุนที่สนใจ เขารวมกิจกรรมกัน
คับคั่ง ณ SF World Cinema เซ็นทรัลเวิลด

ประชุมผูถือหุน:
ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ระดับสูงของเอ็มเอฟซี รวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจำป ครั้งที่ 39 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท ป 2555 และ พิจารณาการจายเงินปนผล
จากผลการดำเนินงานของหุนเอ็มเอฟซีในปที่ผานมา
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M-Wealth
เจากระตาย vs เจาเตา

M-Exclusive
คุณนาร� กว�ตานนท

M-Scoop
The City of Love เมืองแหงความรัก
Art in paradise

M-Society
เอ็มเอฟซ�ควารางวัล
Morningstar Thailand Fund Awards
MFC Movie for You

