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M-Wealth
เง�นปนผล สำหรับหุนปนผล
และหุนเติบโต

M-Scoop

ASIATIQUE, The Riverfront
• รายการสงเสริมการขายนี้สำหรับกองทุนในกลุม LTF และสำหรับกองทุนในกลุม RMF ของ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
• ระยะเวลาในการเขารวมโครงการ: 3 ม.ค.-28 ธ.ค. 2555 โดยยึดตามวันที่บริษัทฯ รับทำรายการและไดรับการชำระเงินอยางสมบูรณแลวเทานั้น
• ผูลงทุนตองถือครองหนวยลงทุนไวถึงวันที่ 29 มี.ค. 2556 ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯ จะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิเพื่อรับของรางวัลตามตารางขางตน การขายคืน/สับเปลี่ยนออกไป
บลจ. อื่นทุกกรณีระหวาง ม.ค. 55-มี.ค. 56 จะนำมาคำนวณยอดเงินสุทธิในการรับของรางวัล ยกเวนการขายคืนที่เปนไปตามเงื่อนไขภาษี
• การคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิของทุกกองทุนที่เขารวมภายใตเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกันเพื่อรับของรางวัล แบงตามประเภทกองทุนดังนี้-ประเภทกองทุน LTF: คำนวณยอดเงินลงทุน
สุทธิจากกองทุน MA-LTF, MV-LTF, MIF-LTF, และ MG-LTF -ประเภทกองทุน RMF: คำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิจากกองทุน I-GOLDRMF, M-BOND, M-CR, M-FIX, M-SAVE และ M-VALUE
*ผูลงทุนสามารถทำรายการซื้อหนวยลงทุนไดทุกชองทางการลงทุน โดยคำนวณจำนวนเงินลงทุนสุทธิจากการซื้อสับเปลี่ยน เขาจากกองทุน MMM/MM-GOV ภายใน บลจ. เอ็มเอฟซี และโอนเขา
จากบริษัทหลักทรัพยจัดการอื่นๆ หักดวยจำนวนขายคืนที่ผิดเงื่อนไขภาษี และโอนออกไปกองทุน LTF/RMF ของบริษัทหลักทรัพยจัดการอื่นๆ ในชวงเวลาสงเสริมการขาย กรณีผูลงทุนมีบัญชี
กองทุนมากกวา 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับรวมมูลคาเงินลงทุนจากทุกบัญชีของทุกกองทุนที่เขารวม โดยพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเปนหลัก (กรณียอดซื้อใหม นับเฉพาะการลงทุนที่ไมเกิน
กวากรมสรรพากรกำหนดเทานั้น) **สำหรับกองทุน LTF กรณีเงินลงทุนสุทธิเกิน 1 ลานบาท ทุกๆ ลานบาทตอไปรับหนวยลงทุน I-GOLD มูลคา 15,000 บาท สวนเงินลงทุนสุทธิที่ไมถึง 1
ลานบาท จะไดรับหนวยลงทุน MMM หรือ I-GOLD ตามตารางขางตน ***สำหรับกองทุน RMF กรณีเงินลงทุนสุทธิเกิน 1 ลานบาท ทุกๆ ลานบาทตอไปรับหนวยลงทุน I-GOLD มูลคา 8,000
บาท สวนเงินลงทุน สุทธิที่ไมถึง 1 ลานบาทจะไดรับหนวยลงทุน MMM หรือ I-GOLD ตามตารางขางตน
• บริษัทฯ จะทำการสงมอบของรางวัล ตามเงื่อนไขใหแก ผูลงทุนภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยน้ำหนักทองคำจะมีมูลคาเทียบเทาราคาทองคำในตลาด ณ วันที่บริษัทฯ ทำสัญญาซื้อทองคำ
และหนวยลงทุนจะมีมูลคาเทียบเทา ณ วันที่บริษัทฯ ทำการโอนหนวยลงทุนหากไมสามารถสงมอบของรางวัล ดังกลาว ภายในกำหนด บริษัทฯ แจงผูถือหนวยลงทุนผานทาง www.mfcfund.com
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของรางวัลหรือโบนัส ที่มีมูลคาเทียบเทา เงื่อนไขรวมทั้งขอกำหนดอื่นของการสงเสริมการขายนี้ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ทั้งนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเปนที่สิ้นสุด
• ในกรณีซื้อหนวยลงทุนผานบัตรเครดิต กำหนดซื้อขั้นต่ำคือ 20,000 บาทขึ้นไป และรับชำระไดเฉพาะบัตรเครดิตซิตี้แบงก กสิกรไทย และกรุงศรีวีซา เงื่อนไข เปนไปตามที่แตละธนาคารกำหนด
ทั้งนี้กองทุนที่รับชำระผานบัตรเครดิตไดแกกองทุน LTF ทุกกองทุนและกองทุน M-VALUE
• เงื่อนไขทางภาษี เปนไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน กองทุน I-GOLD มีการปองกัน ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศบางสวนหรือทั้งหมด ตามแตสภาวการณ
ในแตละขณะ ดังนั้นจึงมี โอกาสไดรับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได ติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษานโยบายการลงทุน ความเสี่ยงผลการดำเนินงานของกองทุนไดที่บริษัทฯ

M-Exclusive
คุณจ�ไรรัตน รัตนศิร�ว�ไล

M-Society
MFC โชวผลงานเดน
กองทุนเปด Hi-Div

วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว หลังวันหยุดสงกรานตผานไปไมนาน ไมนาเชื่อวา
เวลาผานไปจะถึงครึ่งปแลว พรอมกับฤดูฝนและลมฟาอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งรอนและฝน ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ
นับตั้งแตตนปมา เอ็มเอฟซีไดจายเงินปนผลของกองทุนตางๆ รวมแลวกวา
19 กองทุน เปนเงินกวา 590 ลานบาท โดยเฉพาะกองทุนเปดเอ็มเอฟซี
ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด หรือ Hi-Div ไดโชวผลงานการบริหารกองทุน 3 ป
จายเงินปนผลโดดเดนรวมกวา 800 ลานบาท หรือ 12.40 บาทตอหนวย
ลงทุน (ไมนับรวมมูลคาของหนวยลงทุน) ซึ่งสะทอนถึงความมุงมั่นในการ
บริ ห ารกองทุ น ของเอ็ ม เอฟซี ใ นการสร า งผลตอบแทนที ่ ด ี อ ย า งต อ เนื ่ อ ง
และสม่ำเสมอ
จากการที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก ซึ่งตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป ผูฝากเงินจะไดรับการคุมครองไมเกิน
วงเงิน 1 ลานบาทนั้น เอ็มเอฟซีจึงจัดแคมเปญ MFC Smart Rewards
2012-2013 มามอบใหกับทุกทาน เพื่อ “เปลี่ยนหนวยลงทุนใหเปนความ
สุข” และเปนทางเลือกในการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้แทนการฝากเงิน
ซึ่งจะมีกองทุนตราสารหนี้ของเราที่รวมโครงการ 3 กองทุนไดแก กองทุน
เปดเอ็มเอฟซีพันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) กองทุนเปดเอ็มเอฟซีตราสาร
หนี้ระยะสั้น (MMM) และกองทุนเปดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ (MFF) โดยทาน
ที่ลงทุนในทั้งสามกองทุนนี้ จะสามารถรับคะแนนสะสมสำหรับแลกของรางวัล
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556
นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อประหยัดภาษี
อยางตอเนื่องโดยไมตองรอลงทุนตอนปลายป เอ็มเอฟซีไดจัดแคมเปญ MFC
Smile Gold 2012 “ยิ้มใหญกวากอน รับทองตลอดป” โดยเมื่อลงทุนใน
กองทุน LTF หรือ กองทุน RMF ตั้งแตวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม
2555 สามารถรับหนวยลงทุนกองทุนเปด MMM กองทุนเปด I-Gold
และสรอยคอทองคำมูลคา 15,000 บาท ตามเงื่อนไขการลงทุนและการถือ
ครองที่กำหนด เชิญพลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดภายในเลมนะคะ
MFC Smart Wealth Magazine ฉบับนี้ขอนำเสนอบทสัมภาษณของผูหญิง
ที่โชคดีจากการมีคูชีวิตที่ดีและครอบครัวที่อบอุน กับมุมมองในการใชชีวิตใน
เชิงบวกที่เรียบงาย ใน M-Exclusive กับคุณจุไรรัตน รัตนศิริวิไล ซึ่งมีธุรกิจ
เหล็ก อลูมิเนียม และไมอัดที่ทำรวมกับครอบครัวกวา 10 แหง และอินเทรนด
กับแหลงทองเที่ยวแลนดมารคแหงใหมริมแมน้ำเจาพระยากับ ASIATIQUE,
The Riverfront ใน M-Scoop และพลาดไมไดกับ “เงินปนผล กับหุนปนผล
และหุนเติบโต” ใน M-Weath นะคะ แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ

03 M-Lifestyle
●
●

●

วิธีเลือกที่นั่ง ตานกระดูกเสื่อม
ใชไมปนหู แคะขี้หู เสี่ยงหูหนวก
แกวหูทะลุ
ดูหนังทำเงิน/หนังสือนาอาน

10 M-Wealth
●

เงินปนผล สำหรับหุนปนผล
และหุนเติบโต

เมื่อมีอายุมากข�้นทุกคนอาจเปนโรคกระดูกเสื่อมไดตามธรรมชาติ
แตสำหรับผูที่ตองนั่งอยูบนเกาอี้หลังโตะทำงาน หร�อนั่งอยูบนเกาอี้
หนาจอคอมพ�วเตอรตลอดทั้งวัน โรคนี้อาจมาเยือนไดเร็วกวาบุคคลอื่น
ซึ่งว�ธีการปองกันหร�อชะลอภาวะกระดูกเสื่อมแบบงายๆ นั้นทำได
โดยการเลือกที่นั่งใหเหมาะสม 5 ว�ธี ดังนี้

14 M-Scoop
●

ASIATIQUE, The Riverfront

22 M-Exclusive
●

คุณจุไรรัตน รัตนศิริวิไล

30 M-Society
●

●

●

●

เอ็มเอฟซี โชวผลงานเดน
กองทุนเปด Hi-Div
เอ็มเอฟซีปลื้มจายเงินปนผล
กวา 590 ลานบาท
เอ็มเอฟซี จัดแคมเปญ
MFC Smart Rewards 2012-2013
MFC Fund Family

(สุทรรศิกา คูรัตน, สุวรรณา ชีวนันทชัย,
วราวรรณ อุไรวรรณชัย)

กองบรรณาธิการ
การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน
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Smart Wealth Magazine จัดพิมพขึ้นเพื่อผูถือหนวยและลูกคา ทัศนะและความคิดเห็นใดๆ ของผูเขียนที่ปรากฎบนนิตยสารเลมนี้ ถือเปนความคิดเห็นของผูเขียน
ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไมจำเปนตองเห็นดวย

ความสูง
ของเกาอี้

รูปราง
ของเบาะนั่ง

ตองเทากับชวงยาวของขาทอนลาง
(นอง) ตั้งแตขอพับหลังหัวเขา
ลงไปถึงเทาเพื่อจะไดวางเทา
ราบพื้นพอดี

ตองไมบุมเปนแอง มิเชนนั้น
จะทำใหกระดูกเชิงกราน
(ซึ่งเปนฐานของกระดูก
สันหลังทั้งหมด)
บิดงอ

เบาะ
ไมควรอยูลึกเกินไปและ
พนักพิงไมควรอยูไกลเกินไป
หากพิงไมถึงและตองเอนตัว
ไปดานหลังจะทำให
หลังงอ

ที่เทาแขน
อยูในระดับที่งอขอศอกแลว
วางแขนไดพอดีเพราะนอกจาก
ใชพักแขนและขอศอกแลวยัง
ใชสำหรับดันเพื่อยืดตัว
ใหตรงขึ้นได

ควรมี
พนักพ�ง
เพื่อชวยดันหลังใหอยู
ในทาตรง
ตามธรรมชาติ

เล็กนอยเพียงเทานี้คงไมยากเกินไปที่จะใสใจกับสิ่งของที่เราตองใชบอยๆ
ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

ที่มา : หนังสือ “เรียนรูสูกระดูกเสื่อม”
โดยนายแพทยถาวร สุทธิยุทธและนิตยสารชีวจิต ฉบับ 1 พ.ค. 2552
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ใชไมปนหู แคะขี้หู

เสี่ยงหูหนวก แกวหูทะลุ

หมอเตือน "อันตรายใชไมปนหู แคะข�้หู" เสี่ยงหูหนวก แกวหูทะลุ เผยที่สถาบัน
บำราศฯ พบผูปวยหูอื้อเพราะข�้หูอุดตันเหตุจากใชคอตตอนบัดขนาดใหญปน
รูหู เดือนละกวา 100 ราย (กระทรวงสาธารณสุข)
แพทยผูเชี่ยวชาญโรค หู คอ จมูก เตือนอันตรายการใช
ไมปนหู แคะขี้หู เสี่ยงหูอักเสบเรื้อรัง โดยเฉพาะบริการแคะหู
ในรานตัดผมชาย อาจติดเชื้อจากเครื่องมือที่ไมสะอาด เสี่ยง
แกวหูทะลุ หูหนวกได ชี้ขี้หูมีประโยชน ไมใชสิ่งสกปรก
นายแพทยทัตเทพ บุณอำนวยสุข แพทยผูเชี่ยวชาญดานโรค
คอ หู จมูก ประจำสถาบันบำราศนราดูร กระทรวง
สาธารณสุข ใหสัมภาษณเกี่ยวกับการใชไมแคะหูเมื่อคันหู
หรือใชไมพันสำลีเช็ดในรูหูหลังอาบน้ำหรือสระผม โดยเฉพาะ

1

หูชั้นนอก เริ่มตั้งแตใบหู เขา
ไปชองหูและแกวหู ซึ่งแกวหู
นั้น เปนเนื้อเยื่อที่มีความบอบบางมาก หนา
ประมาณ 0.1 มิลลิเมตร

3

2

Cotton
bud

ตามรานตัดผมชายซึ่งมีบริการหลังตัดผมวา การใชไมแคะหู
ใชขนไก หรือใชไมพันสำลี แคะ ปน หรือแหยเขาไปใน
รูหูเพื่อแกคัน หรือเพื่อเอาน้ำ เอาขี้หูออกมา เปนสิ่งที่
ไมควรทำ เนื่องจากอาจทำใหขี้หูเขาไปอุดตันในรูหู หรือเกิด
อันตรายตอผิวหนังในรูหู เสี่ยงตอการติดเชื้อโรค หรือแกวหู
ทะลุได
โดยเฉพาะการใชบริการแคะหูในรานตัดผมชายนั้นไมควร
ทำเปนอยางยิ่ง เพราะหากใชเครื่องมือที่ไมสะอาดมาแคะ
หูจะทำใหเกิดอันตรายในขณะแคะหู และติดเชื้อจาก
เครื่องมือไมสะอาด ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือหากแคะ
ลึกเกินไป อาจทำใหแกวหูทะลุได
นายแพทยทัตเทพ กลาวตอวา หูของคนเราตามปกติแบง
ออกเปน 3 สวน คือ

หูชั้นกลาง เปนสวนที่อยูติดจากแกวหูมีลักษณะเปนหองเล็กๆ และมีทอ
เชื่อมกับทางดานหลังจมูกเพื่อปรับความดันได มีกระดูกนำเสียง 3 ชิ้น

หูชั้นใน ซึ่งอยูสวนในสุด มีอวัยวะประสาทสัมผัส 2 อยางฝงอยูในกระดูกที่แข็งแรง
มาก คือ อวัยวะทำหนาที่รับเสียง และอวัยวะทำหนาที่เกี่ยวกับการทรงตัว
โดยที่หูชั้นนอกจะมีข�้หู ซ�่งเกิดจากข�้ไคลที่ผสมกับน�ำที่อยูในตอมที่อยูในหู ทำหนาที่
ดักฝุนละออง สิ่งแปลกปลอมตางๆ และมีกลิ่นเฉพาะ ดังนั้น ข�้หูจ�งไมใชสิ่งสกปรก
แตอยางใด ไมจำเปนตองแคะหร�อปนออกมา เพราะโดยธรรมชาติ
ข�้หูจะคอยๆ เลื่อนออกมาเอง แตคนทั่วไปมักจะเขาใจผิดวาข�้หู
เปนสิ่งสกปรกและพยายามแคะออกเพื่อใหหูสะอาด
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นายแพทยทัตเทพ กลาวตอวา การทำความ
สะอาดรูหูโดยใชแอลกอฮอลชุบไมพันสำลี เพื่อ
เช็ดทำความสะอาดในรูหูก็ไมควรทำ เพราะ
แอลกอฮอลไมไดฆาเชื้อโรคเทานั้น แตจะทำให
ผิวหนังบริเวณรูหูแหง หากแอลกอฮอลไหลเขา
ไปถึงบริเวณหูชั้นกลางที่มีแผลถลอกอยูแลว
ก็จะเกิดการระคายเคืองและการอักเสบตามมา
ทำใหเปนหูน้ำหนวกได
นอกจากนี้ การใชไมพันสำลีหรือคอตตอนบัด
(Cotton bud) เขาไปเช็ดทำความสะอาดภายใน
รูหูก็ไมควรทำเชนกัน เพราะผิวหนังในรูหูบาง
มาก จะทำใหเปนแผลถลอกในรูหู เกิดการอักเสบ
ติดเชื้อ พอแผลเริ่มหายมักจะเกิดอาการคัน
และเมื่อมีอาการคัน ก็มักจะใชไม
แคะหู แ ก อ าการคั น กระทำ
วนเวียนกันไป ทำใหเกิดอาการ
หูอักเสบเรื้อรัง หรือบางคนใช
ไมคอดตอนบัดปนลึก ก็อาจ
ทำใหแกวหูทะลุมีอาการปวด
ในหูได

นายแพทยทัตเทพ กลาวตอไปวา หากใชคอตตอนบัดที่มี
ขนาดใหญหรือเทากับรูหูเขาไปปนในรูหู เทากับวาเปน
การดันขี้หูใหลึกลงไปอีก ทำใหกลไกที่ขี้หูจะดันออกมาตาม
ธรรมชาติเสียไป เกิดปญหาขี้หูอุดตัน การไดยินเสียงไม
ชัดเจนเหมือนปกติตองมาพบแพทย เพื่อหยอดยาและ
ดูดขี้หูออกมา ซึ่งถาผูทำไมมีความชำนาญก็เสี่ยงตอหู
น้ำหนวกได โดยที่สถาบันบำราศนราดูรพบผูปวยประเภท
นี้ไดเดือนละประมาณ 100 กวาราย
ทั้งนี้ วิธีการทำความสะอาดหูอยางถูกวิธีและไมเปน
อันตรายนั้น ขอใหทำความสะอาดเฉพาะใบหูและบริเวณ
ปากรูหู โดยใชสำลีหรือผาขนหนูนุมๆ ชุบสบูหรือน้ำ เช็ด
เบาๆ บริเวณใบหู และขณะอาบน้ำ สระผม ขอใหระวัง
อยาใหน้ำเขาไปในรูหู หากรูสึกวามีน้ำเขาหูบอย ควรปองกัน
โดยใชสำลีปนเปนกอนขนาดประมาณหัวแมมืออุดหูกอน
อาบน้ำสระผม ในกรณีของเด็กเล็ก พอแมผูปกครอง
ไมควรใชคอตตอนบัดทำความสะอาด เพราะเด็กมีรูหูที่ตื้น
กอนอาบน้ำใหเด็กขอใหใชสำลีอุดหูเพื่อปองกันน้ำเขาหู
ถาเกิดความผิดปกติแนะนำใหไปพบแพทย

“สิ่งที่คนเรามองขามไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหู

คือ ไมควรฟงเพลงเสียงดังนานเกินไป จะทำใหเกิด
โรคหูตึงไปจนถึงหูดับถาวร ขอจำกัดในการอยูใน
ที่เสียงดังคือ ถาอยูในที่ที่มีเสียงดังตั้งแต 85
เดซ�เบลข�้นไป ไมควรอยูนานเกินวันละ 8 ชั่วโมง
และตองมีเคร�่องปองกันเสียงสวมครอบหูไวดวย
รวมทั้งหากเกิดอาการเจ็บปวดบร�เวณหู หร�อได
ยินเสียงไมชัดเจน ไมควรซ�้อยามาหยอดเอง ขอให
มาพบแพทย เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาใหตรง
ตามโรค และถูกว�ธ�”

นายแพทยทัตเทพ กลาว

ที่มาของขอมูล : กระทรวงสาธารณสุข
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ดูหนังทำเง�น

เร�่อง : Step Up Revolution
เขาฉาย : 26.07.55
ผูกำกับ : Scott Speer
นักแสดง : Kathryn
McCormick, Ryan
Guzman , Adam G.
Sevani.
ปลอยกันออกมาแลวกับตัวอยาง
แรกของหนั ง เต น ภาคต อ ใน
Step Up 4Ever ที่ในคราวนี้
เป น นางเอก และพระเอก
หนาใหมทั้งคู แตดานของฉาก
เตนในตัวอยางนั้นก็อดที่จะพูด
ไมไดวา ภาคนี้ถือวาเปนภาคที่
อลังการที่สุดเลยก็วาได ไมวาจะ
เปนฉากการเตน และดนตรี
ประกอบสุดดิ้น การกลับมาแบบ
รอนแรง และทำใหหัวใจสูบฉีด
มากกวาทุกภาค STEP UP 4
EVER จะกลับคืนสูแสงสีอีกครั้ง
ในระบบ 3 มิติ หนังไดหนุม
หลอ ไรอัน กัซแมน และแคท-

ธาลีน แม็คคอรมิค สาวนักเตน
จากเวที So You Think You
Can Dance มาประกบคูกัน
โดยไดสกอต สเปรย ผูกำกับ
มิวสิควิดีโอคนดังมารับหนาที่
กำกับการแสดง หนังไปถาย
ทำที่ไมอามี่ ฟลอริดา และ
จะมี ฉ ากแดนซ กระจายกัน
ตั ้ ง แต น าที แรกของในหนั ง
จนนาทีสุดทาย เพื่อใหเขาถึง
แก น ของหนั ง เฟรนไชส ช ุ ด
Step Up ที่วา หัวใจทุกคน
เกิดมาก็เพื่อเตน

ช�่อหนังสือ : กลาหวัง กลาเปลี่ยน
ช�่อผูแปล : สุนิสา กาญจนกุล

The Dark Knight ภาคตอ
ของภาพยนตรแอ็คชั่นเรื่อง
ฮิต Batman Begins ใน
เรื่อง The Dark Knight
เปนการรวมงานกันอีกครั้ง
ของผูกำกับฯ คริสโตเฟอร
โนแลน และนักแสดงหนุม
คริสเตียน เบล ซึ่งกลับมา
รับบท แบทแมน บรูซ เวยน
ในภาพยนตร เรื ่ อ งใหม น ี ้
แบทแมนวางเดิมพันเพิ่มขึ้น
ในการตอสูกับอาชญากรรม
ด ว ยความช ว ยเหลื อ ของ
ผูหมวดจิม กอรดอน และ
อัยการเขตฮารวีย เดนท
แบทแมนเริ่มทำลายลางกลุม

หนังสือนาอาน

เร�่อง : The Dark
Knight Rises
เขาฉาย : 10.07.55
ผูกำกับ : Christopher
Nolan
นักแสดง : Christian
Bale, Joseph GordonLevitt , Gary Oldman
อาชญากรที่ยังคงระบาดไป
ทั่วทองถนน การรวมแรง
ของพวกเขาดู จ ะเป น ผลดี
แตตอมาไมนานพวกเขากลับ
พบว า กำลั ง ตกเป น เหยื ่ อ
ของความวุนวายที่ถูกสราง
ขึ ้ น โดยเจา แห ง อาชญากร
สมองใสซึ่งชาวเมืองกอธแธม
ที่หวาดผวารูจักกันดีในนาม
ของโจกเกอร ผูซึ่งทำให
กอธแธมตองตกอยูในความ
สั บ สนและบี บ บั ง คั บ ให
อัศวินดำตองเฉียดเขาไปใกล
เส น แบ ง ระหว า งวี ร บุ ร ุ ษ
และวายรายมากยิ่งขึ้น

เปลี่ยนหนวยลงทุน
ใหเปน ความสุข

ช�่อผูแตง
: บารัค โอบามา
สำนักพิมพ : มติชน

เปนงานเขียนเลมที่ 2 ของบารัค โอบามา ที่สะทอนความรู ความลุมลึก วิสัยทัศนกวางไกลและจุดยืน
อันหนักแนนของนักการเมืองหนุมคนนี้ ปูทางใหเราเห็นแนวนโยบายทางการเมืองของเขาไดชัดเจนขึ้น แตเขียน
ดวยลีลาการเขียนเหมือนเรื่องเลาที่มีชีวิตชีวานาติดตามสอดประสานไปกับประสบการณจริงในแวดวงการ
เมือง ที่เขาเขาไปสัมผัส

ช�่อหนังสือ : รางกายที่เหนืออายุขัย จ�ตใจที่ไรกาลเวลา
ช�่อผูแตง : DEEPAK CHOPRA M.D. ช�่อผูแปล
: เร�องชัย รักศร�อักษร
สำนักพิมพ : มติชน
สารคดีที่ผสมผสานระหวางวิทยาศาสตรสมัยใหม การแพทย วิชาควอนตัมฟสิกส กับปรัชญาอินเดียโบราณ
เพื่ออธิบายวาโดยธรรมชาติแลวมนุษยสามารถมีอายุยืนยาวไดเกินรอยปอยางมีคุณภาพทั้งดานรางกายและ
จิตใจ ความแกไมใชเรื่องที่นากลัวตราบใดที่เรายังคงมีความกระตือรือรน ไมยึดติดกับความคิดเกาๆ และใสใจ
ตอปจจัยที่สงผลตอนาิกาชีวภาพ เชน อาหาร การออกกำลังกาย ความคิด และความรัก ฯลฯ นายแพทย ดีปก โชปรา ไดนำเสนอ
วิธีที่จะไปถึงจุดหมายดังกลาวอยางเปนวิทยาศาสตรพรอมกับภาคปฏิบัติที่เนนการฝกฝนทางจิตใจ เปนการฝกฝนที่ผูอานทุกทาน
สามารถทำไดไมยาก และจะสงผลดีทางดานรางกายและจิตใจในระยะยาว
6
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งายๆ เพ�ยงใชคะแนนจากทั้ง 3 กองทุน
แลกเปนของรางวัล
ตั้งแต 1 มี.ค. 55 - 30 ธ.ค. 56
5

รหัส

แตมที่ใช

Massage
B1

450

ตัวอยางตารางคำนวณกองทุนที่เขารวมโปรแกรม

อายุบัตร

ของรางวัล
Health Land (Thai Massage) 2 ชั�วโมง

1 ป

Food & Beverage
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F10
F12
F13
F14
F15
F16

50
100
100
200
100
500
200
500
250
500
100
500
100

F17

200

Swensens บัตรกำนัลมูลคา 50 บาท
Swensens บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
The Pizza Company บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
The Pizza Company บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
S & P บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
S & P บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Sizzler บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
ZEN บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
OISHI GROUP บัตรกำนัลมูลคา 250 บาท
OISHI GROUP บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Starbucks บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
Starbucks บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Cofee World บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
(ใชไดกับราน Cream&Fudge, New York Deli และ Pizza Corner)
Au Bon Pain บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท

1 ป
1 ป
1 ป
1 ป
3 เดือน
3 เดือน
1 ป
1 ป
6 เดือน
6 เดือน
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ

I6
I7
I8
I9
I10
I11

16,500
19,500
22,500
20,500
23,500
26,500

16
32
64
16
32
64

GB Wifi
GB Wifi
GB Wifi
GB Wifi/4G
GB Wifi/4G
GB Wifi/4G

100
500
100
500
1,000
200
300
500
200
500
100
500
500
1,000

100

3

6
7
8

Tops Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
Tops Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Paragon/Emporium/The Mall บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
Paragon/Emporium/The Mall บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
Paragon/Emporium/The Mall บัตรกำนัลมูลคา 1,000 บาท
Central Gift voucher บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
Central Gift voucher บัตรกำนัลมูลคา 300 บาท
Central Gift voucher บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
BIG C SUPERCENTER บัตรกำนัลมูลคา 200 บาท
BIG C SUPERCENTER บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
TESCO LOTUS บัตรกำนัลมูลคา 100 บาท
TESCO LOTUS บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
FOODLAND Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 500 บาท
FOODLAND Supermarket บัตรกำนัลมูลคา 1,000 บาท

Mutual Funds
M1

2

5

Shopping
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

1

4

The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad
The NEW iPad

หนวยลงทุน MMM มูลคา 100 บาท

1 ป
1 ป
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ
ไมมีหมดอายุ

%
Mgt fee

สะสมไมล
MFF
MMM
MMGOV

0.75%
0.30%
0.20%

1 วัน
100,000
คะแนน
0.10
0.04
0.03

1 วัน
1,000,000
คะแนน
1.03
0.41
0.27

เง�่อนไข Smart Rewards

2 ป
1 ป

IT Product

ชื่อกองทุน

9

10
11
12

สามารถใชสิทธิ์นำคะแนนสะสมตามที่ปรากฏในบัญช�ของทานที่เกิดจากการลงทุนในกองทุนตางๆ
ตามตารางขางตนภายใต
เง�่อนไขที่บร�ษัทฯ กำหนดเพ�่อใชแลกของรางวัล โดยยึดตามเง�่อนไขการเปดบัญช� โปรดกรอกแบบฟอรมรับของรางวัลจากรายการ
MFC Smart Rewards ระบุประเภทของรางวัลที่ตองการ และรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน พรอมลงลายมือช�่อ
การคำนวณคะแนน Smart Rewards จะคำนวณเฉพาะยอดคงเหลือของกองทุนที่เขารวมรายการ ณ วันที่ 1 มี.ค. 55 - 30 ธ.ค. 56
โดยคำนวณเฉพาะมูลคาการลงทุนคงเหลือ ตอวันเทานั�น ทั�งนี้ ว�ธีการคำนวณใหเปนไปตามที่บร�ษัทฯ กำหนด
สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกรับของรางวัลไดตั�งแต 1 มี.ค. 55 - 30 ธ.ค. 57 บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสม
ที่ไมแลกรับของรางวัลภายในเวลาที่กำหนด และบร�ษัทฯ ไมรับผิดชอบใดๆ จากการหมดอายุของมูลคาของรางวัลอันเนื่อง
มาจากลูกคาที่ขอแลกของรางวัลแลวไมใชสิทธิ์นั�น ภายในเวลาที่กำหนด
ผูถือหนวยฯ สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมจากที่ใบรายงานมูลคาหนวยลงทุนตามรอบระยะเวลาที่จัดสงให หร�อสอบถาม
ไดที่เจาหนาที่วางแผนการลงทุน หร�อที่ MFC Contact Center โทร 0-2649-2000 กด 0
ผูถือหนวยฯ สามารถสงแบบฟอรมแลกรับของรางวัลทุกวันทำการ (8.30-15.00 น.) ทางเจาหนาที่วางแผนการลงทุนที่
0-2649-2305-8 ทางตัวแทนฝายขายที่ 0-2649-2198-9 หร�อสงแบบฟอรมดวยตนเองที่ MFC Fund Café และสาขา
แจงวัฒนะ
คะแนนสะสม Smart Rewards ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได โดยบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนคะแนนสะสมทุกกรณี
ระบบจะทำการหักยอดคะแนนสะสมจากบัญช�ของทาน ณ วันที่ไดรับการแจงและ/หร�อไดรับแบบฟอรมแลกของรางวัล
ผูถือหนวยฯ มีสิทธิ์นำคะแนนมาแลกรับของรางวัลเมื่อมีคะแนนสะสมอยางนอยเทียบเทากับมูลคาคะแนนที่ใชแลกของรางวัล
ที่มีมูลคาต่ำสุด
บร�ษัทฯ จะจัดสงของรางวัลทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในแบบฟอรมแลกของรางวัล โดยไมคิดคาบร�การใดๆ ในครั�งแรก
(ในประเทศเทานั�น) ภายหลังที่ไดรับแบบฟอรมแลกของรางวัล โดยบร�ษัทฯ จะจัดสงภายใน 15 วันทำการ และที่อยูในการจัดสง
ของรางวัลตองเปนที่อยูที่ถูกตองและมีผูเซ�นตรับ หากสินคาสงไมถึงมือผูรับ บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เร�ยกเก็บคาใชจายจากผูขอแลก
ของรางวัลกอนจัดสงของรางวัลในครั�งตอไป หร�อขอใหผูขอแลกของรางวัล มารับโดยตรงที่บร�ษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด
บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับหนวยลงทุน MMM เฉพาะกรณีผูถือหนวยฯ มีบัญช�หนวย MMM อยูแลว โดยบร�ษัทฯ
จะทำการโอนหนวยลงทุน เขาบัญช�ของผูถือหนวยฯ ตามที่ระบุไวภายใน 5 วันทำการ
บร�ษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหร�อสูญหายเนื่องจากการจัดสงสินคาทางไปรษณีย
การสงเสร�มการขายนี้ บร�ษัทฯ เปนผูรับภาระคาใชจาย โดยมีข�้นเพ�่อตอบแทนลูกคาผูมีอุปการคุณของบร�ษัทฯ ภายใตเง�่อนไข
ที่บร�ษัทฯ กำหนด บร�ษัทฯ จ�งขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หร�อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของรางวัลหร�อโบนัสที่มีมูลคา
เทียบเทา เง�่อนไขการแลกรับของรางวัล ระยะเวลาในการจัดสงหร�อว�ธีการรับของรางวัล รวมทั�งขอกำหนดอื่นๆ ของการสงเสร�ม
การขายนี้ตามที่บร�ษัทฯเห็นสมควรโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั�งนี้ หากมีขอโตแยงใดๆ ใหถือคำตัดสินของบร�ษัทฯ
เปนที่สิ�นสุด
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษ�กอนการตัดสินใจลงทุน ติดตอขอรับหนังสือช�้ชวนหร�อขอมูลนโยบายการลงทุน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของ และผลการดำเนินงานของกองทุนไดที่บร�ษัทหร�อตัวแทนสนับสนุน การขายหนวยลงทุน
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เติบโตมาก หากเราเชื่อวาราคาหุนมีทิศทางเดียวกับ
กำไรของบริษัท ดังนั้นหุนเติบโตนาจะใหผลตอบแทน
ที่สูงกวาหุนปนผล แตหากเราสรุปแบบนั้นก็จะลำเอียง
เกินไปหากไมไดพิจารณาความเสี่ยงดวย

ล
ผ
น

ป
เง�นและหุนเติบโต

ล
ผ
น

ป
น

ุ
ห
บ
ั
สำหร

ว�ณอภิชาต
เศรษฐา ป

หุนปนผลกับหุนเติบโตมีลักษณะ
ที่แตกตางกันคือ โดยปกติหุนปนผลคือบร�ษัทที่จายเง�นปนผล
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับกำไร (Payout ratio) และหากเทียบกับราคาหุนก็อยูในระดับที่สูง
(Dividend yield) เชนกัน บร�ษัทลักษณะนี้โดยสวนใหญอยูในอุตสาหกรรมที่คอนขางจะอิ่มตัว ตองการ
เง�นลงทุนเพื่อขยายกิจการคอนขางต่ำ ทำใหมีเง�นสดเหลือเยอะจ�งจายเง�นปนผลออกมาคอนขางมาก
สำหรับหุนเติบโตคือบร�ษัทที่อยูในชวงขยายกิจการ ตองการเง�นลงทุนสูง มีอัตราการเติบโตของกำไรที่มาก
แตอัตราการจายเง�นปนผลก็จะนอยกวาหุนปนผล

การลงทุนสำหรับหุนปนผลหรือวาหุนเติบโตลักษณะ
ใดใหผลตอบแทนที่สูงกวากัน เปนสิ่งที่ตอบไดยาก
เพราะเราตองเขาใจกอนวา ราคาของหุนปนผลจะมี
การเคลื่อนไหวนอยกวาและผลตอบแทนที่ไดจะมา
จากเงินปนผลเปนสวนใหญ ซึ่งปกติบริษัทจะจายเงิน
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ปนผลสม่ำเสมอในทุกสภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทน
สำหรับหุนปนผลจะไมหวือหวาเพราะกำไรบริษัทคอน
ขางคงที่หรือการเติบโตของกำไรอยูในอัตราที่ไมสูง
มากนัก แตสำหรับหุนเติบโตนั้นผลตอบแทนที่ไดมัก
มาจากราคาหุนและมีความตื่นเตนกวาเพราะมีกำไร

หุนปนผลกับหุนเติบโตเมื่อเปรียบเทียบความถูกแพง
ในเชิง PE (Price to Earning ratio) หุนเติบโตมักจะ
มี PE ที่สูงกวาหุนปนผล เพราะนักลงทุนคาดหวังการ
เติบโตของกำไรที่สูงกวา แตหากบริษัทไมสามารถ
เติบโตไดตามนักลงทุนคาดหวัง ราคาหุนมีโอกาสที่จะ
ปรับตัวลงไดมากกวาหุนปนผล หากเปรียบเทียบในเชิง
PB (Price to ฺBook ratio) เปนการเปรียบเทียบ
ที่ยากที่จะบอกถึงความแตกตางอยางชัดเจน เพราะ
หุนปนผลบางครั้งก็มี PB ที่สูงเนื่องจากการจายเงิน
ปนผลที่สูงทำใหมูลคาทางบัญชี (ฺBook value) ไม
เพิ่มขึ้น
บริษัทที่อยูในชวงเติบโตพอถึงจุดๆหนึ่งบริษัทจะเริ่ม
เข า สู  ภ าวะอิ ่ ม ตั ว และกลายเป น หุ  น ป น ผลในที ่ ส ุ ด
เพราะความตองการเงินลงทุนที่นอยลง และมีเงินสด
เพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวโนมที่จะจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น
ในอนาคต สำหรับหุนปนผลอาจกลายเปนหุนที่เติบโต
ไดถามีการลงทุนเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจ โดยการขยาย
ธุรกิจหลักๆจะมี 2 ประเภท คือขยายธุรกิจเดิมที่
บริษัทอยูในอุตสาหกรรมนั้นอยูแลวเพื่อกินสวนแบง
ตลาดเพิ่มขึ้น หรือการขยายสินคาใหมเพื่อจับกลุม
ตลาดเดิมหรือตลาดใหม สวนการเติบโตอีกลักษณะ
หนึ่งคือการขยายธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจเดิม
เงินลงทุนมักจะสูงกวาการขยายธุรกิจในแบบแรก
และความเสี่ยงก็สูงกวาเพราะเปนธุรกิจที่บริษัทนั้นไม
มีความรูความชำนาญมากอน

หากพิจารณาการลงทุน ผมมักจะไดคำถามวาควรซื้อ
หุนปนผลหรือวาหุนเติบโตดี เปนคำตอบที่ยากเพราะ
หุนทั้งสองมีลักษณะที่แตกตางกันในเรื่องของเงินปนผล
การเติบโตของกำไร และความเสี่ยง ซึ่งเราตองพิจารณา
ถึงผลตอบแทนวาเราชอบความสม่ำเสมอของผลตอบ
แทนสำหรับหุนปนผล หรือวาผลตอบแทนจากราคา
หุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของเราที่ยอมรับได อีก
ประเด็นควรพิจารณาดวยคือ การนำเงินปนผลที่ได
จากหุนทั้งสองไปลงทุนตอ (Reinvestment) หากเรา
คิดวาเรามีความสามารถในการนำเงินปนผลที่ไดไป
ลงทุนแลวไดผลตอบแทนที่สูงกวาบริษัทเติบโตที่นำ
ผลกำไรไปลงทุนตอ เราควรที่จะเลือกลงทุนในหุน
ปนผลเพราะจะเปนแหลงเงินทุนใหเราไดนำเงินไปลงทุน
เพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูงเพิ่มขึ้น แตหากเราคิดวา
การนำเงินปนผลนั้นไปลงทุนตอไดผลตอบแทนที่ต่ำกวา
บริษัทหุนเติบโต เราก็ควรลงทุนในหุนเติบโตแทนที่
จะนำเงินปนผลที่ไดไปลงทุนเอง
การลงทุนในหุนทั้งสองแบบนี้ ผมคิดวาถานักลงทุน
สามารถหาบริษัทที่จายเงินปนผลในระดับสูงและมี
การเติบโตที่สูงเชนกัน ถือวาเจอหุนสุดยอด ซึ่งอาจขัด
กับหลักการขางตนที่หุนเติบโตมักจายเงินปนผลนอย
แตหากพิจารณาบริษัทที่จายปนผลในระดับสูง แลวมี
การลงทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มแตใชเงินลงทุนต่ำโดย
ใหผลตอบแทนที่สูงเนื่องจากมีตลาดรองรับที่แนนอน
อยูแลว หรือมีตนทุนที่ต่ำกวาบริษัทคูแขง เปนตน
ผมเรียกวา “หุนปนผลเติบโต” จงถือมันไวเพราะวา
ในที่สุดมันจะเปนหุนจายปนผลที่สุดยอดเมื่อเขาสูภาวะ
อิ่มตัวอีกครั้ง
ความคิดเห็นและขอความตางๆในบทความนี้เปนทัศนะ
ของผูเขียนเทานั้น ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ไมจำเปนตองเห็นดวย
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จากโกดังเกาสู Festival Market
and Living Museum

ตลาดนัดแลนดมารคใหมลาสุดร

โดย สุทรรศิกา คูรัตน

ิมน้ำเจาพระยา
ยานเจริญกรุง

ชวงนี้จะมีคำถามยอดฮิตวาไดไป ASIATIQUE The Riverfront หร�อยัง อาจมีหลายทานสงสัยวาสถานที่เที่ยวแหงใหม
ของชาวกรุงเทพแหงนี้ตั้งอยูที่ไหน มีความนาสนใจอยางไร
รูแตวาอยูร�มแมน�ำเจาพระยา และเปนแหลงตลาดนัด รานคา
และรานอาหารอรอยมากมาย Smart Wealth Magazine
ฉบับนี้จะพาทุกทานไปชมพรอมกันคะ…………………..

ณ วันนี้ ที่ตั้งของทาเรือ อีสต เอเชียติก ไดถูกเนรมิตให
กลับมาเฟองฟูอีกครั้ง ภายใตชื่อ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร
ฟรอนท “ASIATIQUE The Riverfront” ตามแนวคิด
Festival Market and Living Museum โครงการไลฟ
สไตลริมแมน้ำเจาพระยาแหงแรกที่ใหญที่สุดในเอเชียแลนดมารคใหมลาสุดของกรุงเทพมหานคร
ASIATIQUE The Riverfront เปนสถานที่เที่ยว ชอป ชิม ชิลล
ที่สรางขึ้นมาดวยวิสัยทัศนของเจาสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี
โดยกลุม บริษัททีซีแลนด จำกัด ที่เนรมิตโกดังเกา และ
พื้นที่อันกวางขวางกวา 30 ไร จากทั้งหมด 70 ไร ใหกลาย
มาเปนตลาดนัดริมน้ำยามค่ำคืนในยานเจริญกรุง ที่ปจจุบัน
จะคลาคล่ำไปดวยผูคนที่นัดหมายกันมาเดินเลน ชอปปง
รับประทานอาหารอรอย และที่ขาดไมไดคือการถายรูป
เก็บเกี่ยวบรรยากาศยามเย็นริมน้ำที่สวยงาม อาคารตางๆ
รานคา ซึ่งประดับประดาดวยแสงไฟสวางไสวตระการตา

จุดเดนของโครงการนี้ คือบรรยากาศเย็นสบายริมน้ำ การออกแบบ
และตกแตงเปนสไตลยอนยุคแบบโคโลเนียลที่ผสมผสานระหวาง
วิถีชีวิตความรุงเรืองในอดีตและไลฟสไตลปจจุบันไดอยางกลมกลืน
การจัดพื้นที่ทางเดินที่กวางขวางสะดวกสบาย มีบริการรถรางให
นั่งชมบรรยากาศรอบโครงการ ASIATIQUE The Riverfront
เปดบริการตั้งแตเวลาหาโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ภายในโครงการแบง
ออกเปน 4 ยานหลัก ไดแก

ยอนรอยตำนานทาเรือการคาสากลแหงแรก
ของสยามประเทศ
ที่ดินผืนงามริมแมน้ำเจาพระยา ยานเจริญกรุง
แหงนี้ เดิมเปนทาเรือเกาและโกดังสินคาของบริษัท
อีสต เอเชียติก ของเดนมารค ซึ่งสรางขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ
เดนมารค และพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหมีการจัดสรางทาเรือ
สากลแหงแรกของสยามประเทศขึ้น
ที่นี่ โดยมีนายฮันส นิลลแอนเดอรเซน
ชาวเดนมารกเปนเจาของ เพื่อการคา
ไมสักไปตางประเทศ จึงสรางทาเรือขน
ถายสินคาขึ้น ณ ทาเรือแหงนี้ นับเปน
จุดเริ่มตนของประตูการคาสากลระหวาง
สยามประเทศและยุโรป เปนกุญแจ
ดอกสำคัญที่ทำใหสยามดำรงความ
เปนเอกราชมาจนปจจุบัน

14
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ยานกลางเมือง
(Town Square District)

ยานเจริญกรุง (Charoenkrung District)

ซึ่งเปนจุดเดนของโครงการ ออกแบบยอนยุคตกแตง
ในคอนเซปตโกดังเกา ยานนี้จะมีรานคากวา 1,000
ราน ทั้งรานขายของที่ระลึก สินคาตกแตงบาน เสื้อผา
เครื่องประดับและงานดีไซนแฮนดเมดตางๆ ที่เกไก
ไมซ้ำแบบใคร

16
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ยานโรงงาน
(Factory District)

ยานกลางเมือง (Town Square District)

ยานโรงงาน (Factory District)

เป น การผสมผสานทางวั ฒ นธรรม ทั ้ ง ตะวั น ออกและ
ตะวันตก เปนแหลงรวมรานอาหารนานาชาติในบรรยากาศ
สุดชิค ลานเบียร และลานกิจกรรมกลางแจง บนพื้นที่กวา
2,000 ตารางเมตร

สะทอนวิถีชีวิตของคนทำงานในอดีต สูการพบปะสังสรรค
แบบมีสไตล กับรานคาแฟชั่นสุดฮิปกวา 500 รานคา
ในอาคารโรงเลื่อยเกาอายุกวา 100 ป ที่ไดรับการออกแบบ
ใหมในบรรยากาศของคนทันสมัย

ยานเจริญกรุง
(Charoenkrung District)

ยานริมน้ำ
(Waterfront District)
ยานริมน้ำ (Waterfront District)
วิถีชีวิตริมแมน้ำเจาพระยาที่กลับมาพรอมรานอาหาร
นานาชาติและไวนบาร ในบรรยากาศแบบ Panoramic View
พรอมทางเดินริมน้ำที่ยาวที่สุดในเมืองไทยกวา 300 เมตร
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สำหรับความบันเทิงที่จะเปดตัวในปลายปนี้ คือ โชวสุดอลังการ พรอมแสงสีเสียงของคาลิปโซ คาบาเรต และการเชิดหุน
ละครเล็กที่สะทอนความเปนไทยไดที่โจหลุยสเธียเตอร ซึ่งคาดวาจะเปนจุดดึงดูดพวกเราและนักทองเที่ยวตางแดนใหมา
เขาชมกันอยางลนหลาม
นอกจากนี้ ภายในโครงการ ASIATIQUE The Riverfront ไดสอดแทรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อเปนการใหความรูใน
ลักษณะจดหมายเหตุเกี่ยวกับความสำคัญในดานตางๆ ไมวาจะเปนวิถีชีวิตริมแมน้ำเจาพระยา การคาขายกับตางประเทศ
ในยุคลาอาณานิคม พรอมบอกเลาถึงความเจริญของสถาปตยกรรมในยุคนั้น ดวยการปรับปรุงอาคารเกาและรักษาโครงสราง
ทางสถาปตยกรรมในสภาพเดิมไวเกือบทั้งหมด

สำหรับการเดินทางไปเขาชมโครงการนั้น สามารถนั่งรถไฟฟา
ไปลงเรือ โดยโครงการไดจัดเรือดวนไวรอรับที่ทาเรือสาทร
ถึง ASIATIQUE ตั้งแต 5 โมงเย็นถึง 2 ทุมทุกวัน ใชเวลา
เดินทางประมาณ 10 นาทีก็จะถึง หรือหากขับรถไปก็ใหขับ
ไปทางถนนเจริญกรุง ขับรถไปเรื่อยๆ จากบางรัก ไปทาง
ถนนตก หรือจะมาจากทางพระราม 3 ก็ไดคะ โครงการฯ
มีที่จอดรถประมาณ 2,000 คัน โดยอยูฝงโครงการ และ
ฝงตรงขามที่เจริญกรุงซอย 93 เปนลานกวาง และชวงนี้
ยังไมมีการเก็บคาจอดรถ
สำหรับวันหยุดสุดสัปดาห
หากทานจะนัดพบกับเพื่อนๆ
สังสรรค หรือพาครอบครัวไปรับ
ประทานอาหารอรอยๆ ในบรรยากาศ
ใหมๆ ยอนยุค ลองไปแวะที่

ASIATIQUE The
Riverfront ดูนะคะ

ภาพประกอบโดย สุทรรศิกา คูรัตน และขอมูลอางอิงจาก
1. http://www.thaiasiatique.com
2. หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 และ 13 พฤษภาคม 2555
3. http://travel.mthai.com/blog/16777.html
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โดย สุทรรศิกา คูรัตน และสุวรรณา ชีวนันทชัย

คุณ

จ�ไรรัตน รัตนศิร�ว� ไล
กรรมการผูจัดการ

INTERVIEW
คำกลาวที่วา
“ครอบครัวเปนรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีว�ต
ยังคงเปนอมตะอยูเสมอ โดยเฉพาะสำหรับผูหญิงคนหนึ่ง
ที่โชคดีในชีว�ตมาโดยตลอด”

บร�ษัท อาร พ� เค สตีลไพพ จำกัด
คำกลาวที่วาครอบครัวเปนรากฐานสำคัญของความสำเร็จในชีว�ตยังคงเปนอมตะอยูเสมอ โดยเฉพาะ
สำหรับผูหญิงคนหนึ่งที่โชคดีในชีว�ตมาโดยตลอด จากการมีคูชีว�ตที่ดี และไดเปนสมาชิกในครอบครัวใหญ
อันอบอุนของสามีที่พ�่นองสิบคนรักใคร ปรองดอง และซื่อสัตยตอกัน ภายใตรมเงาของบุคคลตนแบบที่ดี
คือคุณพอสามี สงผลสืบทอดความกลมเกลียวจนถึงสี่รุน ซึ่งหาไดยากยิ�งในสังคมยุคใหมในปจจ�บัน
หากใครไดอานบทสัมภาษณคุณจ�ไรรัตน รัตนศิร�ว� ไล จะรูสึกวาเธอมีชีว�ต ที่มีความสุขจร�งๆ

เ ร��มตน ขอทราบวาจบการศึกษาจากที่ไหนคะ
พี่เรียนจบระดับ ปวช. ดานบัญชีจากโรงเรียนพาณิชยการ
พระนคร ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ซึ่งเมื่อกอนเปนโรงเรียนพาณิชยที่มีชื่อเสียงมาก
เพราะนักเรียนจะไดฝกพิมพดีด เครื่องคิดเลข และการ
ดีดลูกคิด ทุกๆ วันจนคลอง อยางพิมพดีดก็จะมีกำหนด
จำนวนคำที่จะตองพิมพได สวนเครื่องคิดเลขก็จะตอง
ฝกพิมพโดยไมมองตัวเลข

จ ากนั้นเร��มตนทำงานที่ไหนคะ
พอจบออกมาทำงานดานบัญชีที่บริษัทผลิตแอรแหงหนึ่ง
แถวสยามสแควร ไดเงินเดือนประมาณพันกวาบาท
สำหรับเมื่อ 30 ปที่แลว ทำไดประมาณหนึ่งป ก็ยายมา
ทำงานกับบริษัทในเครือสหพัฒนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ
แฟชั่น เสื้อผา กระเปา โดยเปนแคชเชียรซึ่งจะหมุนเวียน
ไปทำงานในแตละรานสาขาตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร
ทำใหไดเรียนรูแตละสาขาและไดขอมูลไปรายงานบริษัท
ทำที่นี่ไดปกวา ก็สอบเขาทำงานไดที่ธนาคารกรุงเทพ
สาขาพลับพลาไชย ซึ่งสมัยนั้นเปนสำนักงานใหญ และ
ธนาคารกรุงเทพคือธนาคารอันดับหนึ่งของไทย จึงมีความ
มั่นคงมาก พี่ไดเงินเดือนดีขึ้น มีโบนัสและสวัสดิการที่ดี
และงานเปนระบบกวาที่แรกที่เคยทำ
ตอนนั้นยังอายุนอย ก็จะคิดเรื่องทำงานแลวมีเงินใชจาย
ไมตองขอจากพอแม แคนี้ก็มีความสุขแลว
22
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ด านครอบครัวละคะ
พี่เปนลูกคนโตของครอบครัวคนจีน มีพี่นอง 9 คน เกิดที่
กรุงเทพฯ สมัยกอนคนจีนมีความเชื่อวาผูหญิงไมตอง
เรียนสูงมาก แตพี่ขอที่บานเรียนหนังสือ โดยพี่จะเรียน
โรงเรียนของรัฐบาลเพื่อประหยัดคาใชจายของที่บาน
พอเรียนจบระดับหนึ่ง ก็จะขอเรียนตอในระดับตอไป
ทำใหมีความมุงมั่นมากวาจะตองเรียนใหจบ และทำงาน
เพราะพี่เปนลูกคนโต และยังมีนองๆ ที่พอแมจะตอง
สงเสียใหเรียนอีกหลายคน

ตอนนั้นคิดวาจะทำงานเก็บเงินและมีรานเปนของ
ตนเอง เพราะชอบของสวยงาม เสื้อผา เครื่อง
ประดับ แตไดแตงงานเสียกอน แฟนเรียนดาน
การเงินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนเพื่อนกับ
นองชายจึงมาที่บานบอยๆ ทำใหไดรูจักกัน สมัยกอน
ชายหญิงคบกันจะแตกตางจากสมัยนี้ จะอยูใน
สายตาของผูใหญ ผูใหญอนุญาตใหแตงงานตอน
อายุ 24-25 ป หลังจากนั้นจึงลาออกจากธนาคาร
และมาทำบัญชีใหกับธุรกิจของสามี

มี ธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะ
เดิมสามีมีธุรกิจเล็กๆ ขายพวกไมอัด และอลูมิเนียม
พอเริ่มมีเงินเก็บ ก็ขยายไปเปดโรงงานผลิตและ
แปรรูปใหเปนเฟอรนิเจอร เชน ตูกับขาว ตูโชว
บันได ราวตากผา ซึ่งทำจากไมอัดและอลูมิเนียม
สวนรานคาก็ยังคงมีอยู
สมัยนั้น ทำธุรกิจกันเองในครอบครัว พี่นองของ
สามีมีการแบงหนาที่กันรับผิดชอบ เชน การขาย
การจัดซื้อ บัญชี เปนตน และมีเสมียนชวยงานทั่วไป
หนึ่งคน ซึ่งพี่นองของเขาชวยเหลือกัน ซื่อสัตย และ
แบงหนาที่กันดี ทำใหธุรกิจเติบโตเร็ว ตอมาจึงมี
การผลิตเหล็กเสนขาย โดยสั่งของจากตัวแทนขาย
และก็หันไปสั่งวัตถุดิบจากตางประเทศเขามาเอง
โดยตรง ซึ่งจะตองดูจังหวะการเคลื่อนไหวของ
ราคาที่จะทำใหไดตนทุนต่ำ

เรียนรูวาการซื้อสินคาจะตองทำสัญญากำหนดราคา
สินคาที่แนนอน ซึ่งการเรียนรูทำใหมีความระมัดระวัง
มากขึ้น และนำประสบการณครั้งแรกมาใชกับสถานการณ
อื่นๆ จึงผานพนชวงวิกฤตอื่นๆ มาได

อะ ไรเปนที่มาของความสำเร็จของธุรกิจ
ความซื่อสัตย ตรงเวลา คุณภาพของสินคาที่ดี และงาน
บริการที่ใหกับลูกคาอยางสม่ำเสมอ คือองคประกอบ
สำคัญ ทำใหลูกคาเชื่อใจกันนาน และเราก็ไมไดเปน
หนี้สินใคร การกูเพื่อธุรกิจมีบาง แตจะตองประคอง
ใหได ไมทำอะไรใหเสี่ยงเกินตัว
เรายืนหยัดอยูไดนานเกือบ 60 ปแลว โรงงานแหงแรก
ตั้งมาประมาณ 40 ป เดิมคุณพอสามีเปนชางไมมากอน
ไดศึกษาไม และหันมาขายไม จากนั้นก็ขยายเปนโรงงาน
สวนลูกๆ ไดตอยอดธุรกิจ จึงมีการเติบโตไมหยุดนิ่ง
คุณพอสามี ปจจุบันอายุ 90 ปแลว เปนคนที่มีระเบียบ
วินัย และความรับผิดชอบสูงมาก เลิกจากงานตองกลับมา
ทานขาวที่บาน วางๆ ก็พาคุณแมสามีไปดูงิ้ว จึงเปน

แบบอยาง ที่ดีใหกับลูกๆ เพราะสิ่งที่คุณพอสามีทำมา
จากใจ ไมไดเปนการเสแสรง คุณพอเขาอยูกับงาน
และครอบครัวทำใหลูกๆ ก็ทำตาม คือทำงานและ
มีความรับผิดชอบถือเปนความโชคดีของพี่ที่ไดมาอยูใน
ครอบครัวที่ขยัน และอดทน รับผิดชอบสูง และพี่นอง
รักกัน ทำใหเจริญมาไดจนทุกวันนี้
พอเติบโตขยายบริษัทไปหลายแหง พี่นองของสามีก็จะ
ไปเปนผูบริหารของบริษัทนั้นๆ คุณพอสามีจะแบงหุน
ใหพี่นองไดถือหุนเทาๆ กัน ไมวาชายหรือหญิง และมี
การแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคุณพอสามีมีความยุติธรรมมาก จะไมใหมีความ
เหลื่อมล้ำกันในหมูพี่นอง

มี หลักการทำงานอยางไรคะ
การทำงานตองทำใหดีที่สุด อาจมีการเสียบาง ก็ตอง
ยอมรับได พี่เปนคนไมคิดมากคะ สวนสามีเปนคนเกง
กวาพี่ เขาจะมองเรื่องเล็กเปนเรื่องที่ไมมีปญหา สวนเรื่อง
ใหญก็คือเรื่องเล็ก สิ่งที่เสียไปแลวก็ใหเสียไป ไมเก็บมา
คิดฟุงซาน

ตอนนี้ธุรกิจหลักคือผลิตไมอัด เหล็กและอลูมิเนียม
การนำเขาไมอัดและอลูมิเนียม และการผลิต Particle
ฉากกั้นที่ใชในสำนักงาน มีการออกแบบและผลิต
สำเร็จรูป และก็มีการสงออกวัตถุดิบเสนอลูมิเนียม
ไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ปจจุบันจีนก็เปนคูแขงของเราดวย ซึ่งเราจะยึดมั่นวา
คุณภาพของสินคาตองมีมาตรฐานเปนอันดับแรก
จะตองผลิตไดตามขอตกลง และตรงเวลา

เค ยประสบปญหาอะไรไหมคะ
ชวงวิกฤตคาเงินบาทตกในชวงป 2526 ทำใหเกิด
ความเสียหายกับธุรกิจกวาสิบลานบาท เราได
24
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จ ากเร�่องานแลว ขอทราบเร�่องครอบครัวบาง
พ�่มีลูก กี่คนคะ
สี่คนคะ ลูกสาวคนโตอายุ 33 ป ลูกชายคนรองอายุ 30 ป
ลูกสาวคนที่สามอายุ 28 ป และลูกสาวคนสุดทอง
อายุ 19 ป ซึ่งคนแรกและคนที่สามจบปริญญาโทดาน
บริหารธุรกิจจากอังกฤษ สวนคนที่สองจบปริญญาโท
ที่เมืองไทยและเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ทั้งสามคนทำงาน
ที่บริษัทในเครือ สวนคนเล็กจะไมเหมือนพี่ๆ จะออก
แนวศิลปะ ตอนนี้เรียนที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ มีงาน
อดิเรกเปนนักเขียน

มี ว�ธีเลี้ยงลูกอยางไรคะ
พี่จะเนนสอนเรื่องวินัย ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา
การประหยัด โดยสอนกันมาตั้งแตเด็กๆ อยางเรื่องการ
ประหยัดตอนพาไปหางสรรพสินคา จะบอกกันในรถวา
ถาแมไมใหซื้อของชิ้นไหน หามลงไปนอนดิ้นเด็ดขาด
ไมอยางนั้นจะใหพนักงานที่หางประกาศบอกทุกคนให
มาดู การซื้อของตองคิดกอนซื้อวา จะเอาไปทำอะไร ราคา
เทาไร คุณภาพดีหรือไม เปนการฝกใหมีเหตุผลในการใชเงิน
เรื่องเวลา ถาลูกตองตื่นแตเชาไปที่ไหน พี่จะไมปลุกเขา
ใหเขาตั้งนาิกาปลุกเอง ถาไมตื่นตามเวลา เขาจะตอง
เดินทางไปเอง แกปญหานี้เอง ซึ่งเรื่องนี้พี่จะเตือนเขา
ลวงหนา จะไมใหเกิดปญหาขึ้นมากอน
ลูกๆ จะมีวินัยของตนเอง ตอนนี้เขาทำงานมีรายได ก็ให
บริหารเงินเอง ซึ่งลูกๆ ก็ไมติดของแบรนดเนม เวลาไปเที่ยว

เขาไมชวนแมเขารานเพื่อซื้อของ จนคนอื่นทึ่งวาสอน
อยางไร ลูกไมซื้อของแพงเลย ในขณะที่ลูกคนอื่นออน
พอแมใหซื้อของในรานแพงๆ นั่นเปนเพราะเราปลูกฝง
กันมาตั้งแตเด็กๆ แลว สื่อสารกับลูกมาตลอด
ตอนเขาวัยรุน เราก็เปนหวงใหเขาพาเพื่อนมาที่บาน ทำให
เราไดรูจักเพื่อนของเขาไปดวย พี่จะไมบังคับลูกในเรื่อง
เรียน ใหเขาเลือกแนวทางของเขาเอง ใหอิสระในการตัด
สินใจเรื่องเรียน ซึ่งลูกๆ เอาใจใสการเรียน และมีความ
รับผิดชอบตนเองดี พี่จะไมกดดันสรางความเครียดให
กับลูกวาเขาตองเรียนอะไรเพื่อพอแม แตขอใหเขาเรียน
จบขั้นต่ำปริญญาตรี ซึ่งเราเรียนมานอย พอลูกเรียนมา
มากกวาเราก็ดีใจ พอหมดเรื่องการศึกษา ก็มาถึงอีกขั้น
คือ การแตงงาน ซึ่งลูกชายแตงงานแลว เขาก็ไดคูที่ดี
พี่จะใหอิสระกับลูกในการเลือกคูชีวิตเอง ซึ่งเขาก็เลือก
แฟนไดดี ลูกรักใคร เราก็รักดวย ตอนนี้ลูกโตๆ กันแลว
ความหวงก็ลดลง สบายใจ มีเวลาไปเที่ยว หรือทำบุญ
กับเพื่อนๆ การมีลูกที่ดีถือเปนสุดยอดของชีวิตคะ

ย ามวางมีงานอดิเรกอะไรคะ
ที่บานเปนครอบครัวใหญมี 4 รุนดวยกันตั้งแตรุนปูถึง
รุนเหลน อยูกันหลายหลังในพื้นที่เดียวกัน ไมมีกำแพง
กั้นระหวางบาน จะปลูกตนไมเตี้ยๆ กั้นเทานั้น เรามี
สระวายน้ำ และหองออกกำลังกายเปนเหมือนสโมสรของ
บาน พี่ชอบออกกำลังกาย เลนโยคะ วายน้ำ และตีแบด
อาทิตยละสามครั้ง เพราะตอนนี้อยูในวัยที่จะตองดูแล
สุขภาพตัวเองใหมากขึ้น บางครั้งก็นัดคนมานวดที่บาน
คะ และก็จะเลือกทานอาหารพอประมาณและเหมาะสม
พี่จะเที่ยวบอยในชวงวันหยุดยาว ชอบไปเห็นสถานที่
จริง การดูในเว็บไซต ไดเห็นทั่วโลก แตก็ไมใชของจริง
ในชวงสงกรานตหรือปใหม จะไปเที่ยวในครอบครัว ทั้ง
ลูกชายลูกสะใภ ลูกสาวและเพื่อนของลูกสาวคะ และก็ไป
เที่ยวกับกลุมเพื่อนๆ กลุมเดิม และเพื่อนที่รูจักกันจาก
การทำธุรกิจรวมกัน

ด านการบร�หารเง�นละคะ
พี่เปนคนที่วางแผนดานการเงิน ตอนทำงานมีเงินเดือน
จะใชสวนตัวแค 20% ของเงินเดือน เก็บคอนขางมาก
มีทำประกันชีวิตเพื่ออนาคต 5% แบงใหพอแม 5%
และก็ฝากประจำกับธนาคาร
26
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พอทำธุรกิจกับครอบครัว ตอนแรกๆ รายไดยังไมมาก
โบนัสยังนอยอยู ในยุคนั้น พี่ยังไมเขาใจเรื่องลงทุน เชน
หุน หุนกู หรือกองทุน จึงยังไมกลาลงทุน จะอยูในเงิน
ฝากมากกวา
ทำงานมาพออายุประมาณ 40 ปกวา จึงมีรายไดที่ดีขึ้น
จากเงินเดือนและการจัดสรรโบนัสของบริษัท มีเงินเก็บ
ก็ลงทุนในหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอนหลังไดเรียนรู
เรื่องลงทุนมากขึ้น จึงหันมาลงทุนในรูปแบบอื่นๆ โดย
ลงทุนตราสารหนี้และพันธบัตร 40% หุน 20% เงินฝาก
15% กองทุน 10% ที่ดิน 10% และประกันตางๆ 5%
เมื่อหาปกอน ก็ไดแบงเงินเทาๆ กันใหกับลูกสามคน
ที่ทำงานแลว เพราะการคุยดวยทฤษฎีจะไมไดเรียนรู
จริงๆ จึงใหเขาไดฝกลงทุนในกองทุนรวม และก็ไดสอน
เขาเรื่องความเสี่ยงวา ไมตองเครียดเรื่องผลตอบแทน
แตใหเนนความปลอดภัยเปนหลัก ซึ่งเขาก็ไมไดบริหาร
เงินผิดพลาด เพราะไดคำแนะนำที่ดีจากเจาหนาที่ สวน
คนเล็กยังไมบรรลุนิติภาวะ จึงยังไมไดแบงเงินใหบริหาร

มี อะไรจะฝากใหกับผูอานคะ
ไมวาจะอยูในตำแหนงใด สถานภาพอะไร จะตองไม
ประมาทกับชีวิต เพราะการเดินไปขางหนา ไมรูวาจะ
พบกับกลีบกุหลาบ หรือหนามกุหลาบ จึงตองจัดสรร
เงินเพื่ออนาคต พี่มองวายิ่งอายุมากขึ้น เงินจะหาไดยาก
เพราะจะไปเริ่มตนนับใหมจากศูนยก็ยาก จึงไมควรใชชีวิต
ประมาทและฟุมเฟอย

ดวยมุมมองการใชชีว�ตที่เร�ยบงาย
แต ม ี ข  อ คิ ด ในการดำเนิ น ชี ว � ต อย า ง
มีสติ และไมประมาทกับทุกยางกาว
ของชีว�ต จ�งทำใหเธอมีความสำเร็จ
เชนทุกวันนี้
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เอ็มเอฟซ� โชวผลงานเดน กองทุนเปด Hi-Div
บร�หาร 3 ป จายเง�นปนผลไปแลวรวมกวา

808 ลานบาท

เอ็มเอฟซ�ปลื้มกองทุนเปดเอ็มเอฟซ� ไฮ-ดิว�เดนด ฟนด (Hi-Div) โชวผลงานบร�หาร 3 ป
จายเง�นปนผลโดดเดนรวมกวา 808 ลานบาท หร�อ 12.40 บาทตอหนวยลงทุน จากฝมือ
คัดเลือกหุนปนผลดีสม่ำเสมอ และจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี กลาววากองทุนเปด Hi-Div
ถือเปนกองทุนที่นาสนใจสำหรับผูที่สนใจลงทุนในหุน จากผลการดำเนินงานที่ชนะ
เกณฑมาตรฐานของกองทุนมาโดยตลอดทุกชวงเวลา และการจายเงินปนผลรวมกวา
808,452,900 บาท หรือ 12.40 บาทตอหนวยลงทุนในชวงป 2552-2555
ซึ่งเปนผลมาจากการคัดเลือกหุนที่มีการจายเงินปนผลดี และเหมาะสมกับ
ภาวะตลาดของผูจัดการกองทุน และจังหวะเหมาะสมของการเริ่มลงทุนในขณะที่
ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ อยูที่ระดับประมาณ 430 จุดใน
ป 2552 ปจจุบันตลาดหลักทรัพยฯ ไดปรับตัวขึ้นมา
อยูที่ระดับประมาณ 1,200 จุด (วันที่ 8 พฤษภาคม
2555) โดยฝายตราสารทุนของเอ็มเอฟซีคาดวาแนวโนม
ตลาดหลักทรัพย ยังมีแนวโนมที่เปนขาขึ้น เนื่องจาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจ และการขยายตัวของกำไรที่
โดดเดนของบริษัทจดทะเบียน
กองทุนเปด Hi-Div มีผลการดำเนินงานยอนหลัง ณ วันที่
27 เมษายน 2555 ดังนี้ ผลงานกองทุนเปด Hi-Div
ยอนหลัง 3 เดือนเทากับรอยละ 18.24 ขณะที่เกณฑ

มาตรฐานกองทุนอยูที่รอยละ 12.59 ผลงานกองทุนเปด
Hi-Div ยอนหลัง 6 เดือนเทากับรอยละ 31.56 ขณะที่
เกณฑมาตรฐานกองทุนอยูที่รอยละ 24.52 ผลงาน
กองทุนเปด Hi-Div ยอนหลัง 1 ป เทากับรอยละ 19.91
ขณะที่เกณฑมาตรฐานกองทุนอยูที่รอยละ 10.81 ผลงาน
กองทุนเปด Hi-Div ยอนหลัง 3 ปเทากับรอยละ 184.55
ขณะที่เกณฑมาตรฐานกองทุนอยูที่รอยละ 146.45 และ
ผลงานกองทุนเปด Hi-Div ยอนหลังตั้งแตจัดตั้งกองทุน
เทากับรอยละ 227.04 ขณะที่เกณฑมาตรฐานกองทุน
อยูที่รอยละ 163.97

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปด Hi-Div ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 (รอยละ)
ยอนหลัง
3 เดือน
กองทุนเปด Hi-Div
เกณฑมาตรฐาน

18.24%
12.59%

ยอนหลัง
6 เดือน
31.56%
24.52%

ยอนหลัง
1 ป

ยอนหลัง
3 ป

ตั้งแต
จัดตั้งกองทุน

19.91%
10.81%

184.55%
146.45%

227.04%
163.97%

สำหรับการจายเงินปนผลของกองทุนเปด Hi-Div ไดมีการจายเงินปนผลไปแลวรวม 12.40 บาทตอหนวยลงทุน
คือในป 2552 จายเงินปนผลไปแลว 3.88 บาท ป 2553 จายเงินปนผลไปแลว 4.25 บาท ป 2554 จายเงินปนผล
ไปแลว 2.57 บาท และในป 2555 นี้จายเงินปนผลไปแลว 2 ครั้งรวม 1.70 บาท
การจายเง�นปนผลของกองทุนเปด Hi-Div (บาทตอหนวยลงทุน)
ป
2555
2554
2553
2552
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ไตรมาส 1
0.70
1.17
1.50

ไตรมาส 2
1.00
1.40
0.50
0.78

ไตรมาส 3
1.00
1.50

ไตรมาส 4
1.25
1.60
รวม

ทั้งป
1.70
2.57
4.25
3.88
12.40

ทั้งนี้ กองทุนเปด Hi-Div เปนกองทุนรวมตราสารทุนที่เนนลงทุนในหุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่มีปจจัยพื้นฐานดีและจายเงินปนผลสม่ำเสมอมาตลอดอยางนอย 3 ปยอนหลัง หรือมี
ศักยภาพในการจายเงินปนผลที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง กองทุนยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารกองทุน และลดความเสี่ยงจากการลงทุนในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับตัวลดลงโดย
สามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาใน SET50 Index Futures และกองทุนมีนโยบายการจาย
เงินปนผลอยางนอยปละครั้ง ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิในแตละงวดบัญชี
นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนเปด Hi-Div และสามารถยอมรับความเสี่ยงไดในระดับสูง สามารถติดตอขอรายละเอียด
เพิ่มเติมและหนังสือช�้ชวนไดที่ บลจ. เอ็มเอฟซ� จำกัด (มหาชน) โทรศัพท 0-2649-2000 ติดตอฝายวางแผนการลงทุน
กด 2 หร�อ Contact Center กด 0 หร�อที่ www.mfcfund.com หร�อสาขาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ
โทร. 02-835-3055-57
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
• ในกรณีท่ผี ูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การวัดผลการดำเนินงานจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เอ็มเอฟซ�ปลื้มจายเง�นปนผลไปแลว 19 กองทุนรวมกวา

590 ลานบาท

บร�ษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ� จำกัด (มหาชน) ไดจายเง�นปนผลใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
ตางๆ 19 กองทุน รวมกวา 590 ลานบาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555-17 พฤษภาคม 2555 โดยมี
กองทุนเปดเอ็มเอฟซ� ไฮ-ดิว�เดนด ฟนด (Hi-Div) จายเง�นปนผลสูงสุด 2 ครั้ง รวมกวา 290
ลานบาท หร�อ 1.70 บาท ตอหนวยลงทุน

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี
กลาววา ในชวงสี่เดือนกวาของปนี้ เอ็มเอฟซีไดจาย
เงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางๆ
ดังนี้ กองทุนตราสารทุนจายเงินปนผล รวมกวา 320
ลานบาท ไดแก กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด
ฟนด กองทุนเปดตะวันออกหนึ่ง กองทุนเปดเอ็มเอฟซี
แอคทิฟ อิควิตี้ ฟนด กองทุนเปดรุงโรจน หนึ่ง กองทุน
เปดสินภิญโญสี่ กองทุนเปดสินภิญโญเจ็ด และกองทุน
เปดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจายเงินปนผลรวมกวา
184 ลานบาท ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา อันดามัน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
นิชดาธานี 2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนล
เรสซิเดนซฟนด และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี
-แสตรทิจิกสโตเรจฟนด กองทุนผสมจายเงินปนผลรวม

กวา 36 ลานบาท ไดแก กองทุนเปดเอ็มเอฟซี แฮปป ดี
ไฟฟ ฟนด กองทุน เปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด
และกองทุนเปดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟนด กองทุนรวม
หุนระยะยาวรวม 31 ลานบาท ไดแก กองทุนเปดเอ็มเอฟซี
เพิ่มคาหุนระยะยาว กองทุนรวมตางประเทศจายเงิน
ปนผลรวม 9 ลานบาท ไดแก กองทุนเปดเอ็มเอฟซี
โกลบอล อัลฟา แอสเซ็ท แอลโลเคชั่น ฟนด และกองทุน
เปดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอรทูนิตี้ บอนด ฟนด
และกองทุนตราสารหนี้ ไดแก กองทุนเปดเอ็มเอฟซี
สมารท ฟกซ อินคัม
กรรมการผูจัดการกลาววาเอ็มเอฟซียังคงความมุงมั่นที่จะ
บริหารกองทุนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุน มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนสราง
สรรคนวัตกรรมกองทุนใหมีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อผูถือ
หนวยลงทุนสามารถจัดสัดสวนการลงทุนในกองทุนที่
เหมาะสมกับความตองการดานผลตอบแทน และความ
และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง

การลงทุนมีความสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีกอนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน
ในอนาคต กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟา แอสเซ็ท แอลโลเคชั่น ฟนด และ กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล ออพพอรทูนิตี้ บอนด ฟนด
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบางสวนหรือทั้งหมด ตามแตสภาวการณในแตละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาส
ไดรับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
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พิเศษ! เอ็มเอฟซ� จัดแคมเปญ
การจายเง�นปนผลกองทุนตางๆ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
ชื่อกองทุน

รหัส

วันที่ปดสมุด

วันที่จาย
เงินปนผล

เงินปนผล
บาท/หนวย

จำนวนเงิน
รวมบาท

กองทุนเปดตะวันออกหนึ่ง
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด ฟนด

DE-1
Hi-Div

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี แฮปป ดี ไฟฟ ฟนด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟา
แอสเซ็ท แอลโลเคชั่น ฟนด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เอ็มเอฟซี-อะเมซิ่ง อะลา อันดามัน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟนด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟนด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล
ออพพอรทูนิตี้ บอนด ฟนด
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟนด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2

HPPD5
I-AAA

13/02/2555
13/02/2555
05/04/2555
19/03/2555
13/02/2555

22/02/2555
22/02/2555
20/04/2555
26/03/2555
22/02/2555

0.44
0.70
1.00
0.65
0.25

4,547,626.87
130,051,261.75
167,036,227.68
1,956,075.46
1,224,378.04

M-AAA

12/04/2555 30/04/2555

0.191

40,491,999.99

M-ACTIVE 13/02/2555 22/02/2555
M-BT 16/01/2555 27/01/2555
MGB 27/04/2555 08/05/2555

0.40
2.18
0.30

2,121,657.45
25,544,592.48
8,078,954.89

0.50
0.16
0.115
0.185
0.188
0.195
0.198
0.213
0.213
0.45
0.14
1.57
0.1258
0.065
0.26
0.75
รวม

8,788,361.46
22,080,000.01
15,870,000.07
18,586,950.09
18,888,360.03
20,962,500.00
21,285,000.03
12,950,399.97
12,950,399.97
31,987,503.02
1,215,250.29
6,020,196.68
5,376,717.87
2,743,071.26
16,288,423.70
2,418,772.32
599,464,681.38

16/01/2555
22/02/2555
25/04/2555
MNIT2 22/02/2555
25/04/2555
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนล MNRF 22/02/2555
เรสซิเดนซฟนด
25/04/2555
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
M-STOR 22/02/2555
เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟนด
25/04/2555
กองทุนเปดเอ็มเอฟซีเพิ่มคาหุนระยะยาว MV-LTF 16/01/2555
กองทุนเปดรุงโรจนหนึ่ง
RRF1 16/01/2555
กองทุนเปดสินภิญโญสี่
SF4
16/01/2555
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี สมารท ฟกซ อินคัม SMART 25/01/2555
27/04/2555
กองทุนเปดสินภิญโญเจ็ด
SF7
15/05/2555
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50
M-S50 15/05/2555
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MIF
MNIT

27/01/2555
08/03/2555
11/05/2555
08/03/2555
11/05/2555
08/03/2555
11/05/2555
08/03/2555
11/05/2555
27/01/2555
27/01/2555
27/01/2555
01/02/2555
08/05/2555
29/05/2555
29/05/2555

MFC Smart Rewards 2012-2013

ลงทุนตราสารหนี้ 3 กองทุน

ชวง 1 มีนาคม 2555 - 30 ธันวาคม 2556
รับคะแนนสะสมสำหรับแลกของกำนัล

เอ็มเอฟซ�จัดแคมเปญ MFC Smart Rewards “เปลี่ยนหนวยลงทุนใหเปนความสุข” สงเสร�มผูถือหนวยลงทุน
หันมาลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้แทนการฝากเง�น โดยมองผลการดำเนินงานกองทุนและมุงเนนการลงทุน
ระยะยาว พรอมรับคะแนนสะสมจากการลงทุนใน 3 กองทุนตราสารหนี้ สำหรับแลกของรางวัล เร�่มตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2555-30 ธันวาคม 2556

คุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการ เอ็มเอฟซี
กลาววา จากการที่พระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง
เงินฝาก ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.
2551 โดยมีสาระสำคัญคือมีการทยอยลดวงเงินคุมครอง
คุมครองผูฝากเงินในกรณีที่สถาบันการเงินปดกิจการลง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2555 เปนตนไป
ผูฝากเงินจะไดรับการคุมครองไมเกิน 1 ลานบาท
ดังนั้น จึงควรมองหาทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ เพื่อ
โอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนที่ดี เชน กองทุนที่เนน
ลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารเงินระยะสั้น กองทุน
ที่เนนลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เชน พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วเงินคลัง เปนตน ซึ่งกองทุนประเภทนี้ใหผลตอบแทน
ใกลเคียงเงินฝากและมีสภาพคลองสูง คือสามารถ
ไถถอนหนวยลงทุนไดทุกวันทำการ และผลตอบแทน
ยังไดรับการยกเวนภาษีเงินไดอีกดวย
ทั้งนี้ ผูที่มองหาทางเลือกในการลงทุนควรใหความ
สำคั ญ กั บ การวางแผนการลงทุ น ส ว นบุ ค คลอย า ง
เหมาะสม เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงินตามที่
คาดหวังไว โดยเริ่มจากการรูจักตนเองโดยประเมิน
ระดับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง หาความรู
ดานการลงทุน และสรางประสบการณในการลงทุน
ซึ่งเอ็มเอฟซีมีทีมงานสายการตลาดที่พรอมใหคำแนะนำ

ในการเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับผูสนใจอยาง
ใกลชิด
เพื ่ อ เป น การสนั บ สนุ น การลงทุ น ในกองทุ น รวม
เอ็มเอฟซี จึงจัดแคมเปญ MFC Smart Rewards
2012-2013 “เปลี่ยนหนวยลงทุนใหเปนความสุข”
สำหรับผูถือหนวยลงทุน และผูสนใจลงทุนในกองทุน
เปดเอ็มเอฟซีพันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) กองทุน
เปดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) และกองทุน
เปดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ (MFF) โดยสามารถสะสม
แตมจากยอดการลงทุน ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 255530 ธันวาคม 2556 และเปลี่ยนแตมสะสมใหเปนของ
กำนัลไดตามตองการ ไดแก บัตรกำนัลของรานอาหาร
สินคาไอที บัตรกำนัลหางสรรพสินคา และหนวยลงทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM)
ซึ่งแตมสะสมดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชได
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
สำหรับผูที่ยอมรับความเสี่ยงไดในระดับต่ำ สามารถ
เลือกลงทุนไดในกองทุนเปดเอ็มเอฟซีพันธบัตรตลาด
เงิน (MM-GOV) และผูที่ยอมรับความเสี่ยงไดในระดับ
ปานกลางคอนขางต่ำ ไดแก กองทุนเปดเอ็มเอฟซี
ตราสารหนี้ระยะสั้น (MMM) และกองทุนเปดเอ็มเอฟซี
ตราสารหนี้ (MFF)
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กรรมการผูจัดการกลาวเพิ่มเติมวา เอ็มเอฟซีคาดหวังวาแคมเปญ MFC Smart
Rewards “เปลี่ยนหนวยลงทุนใหเปนความสุข” จะกระตุนใหเกิดความสนใจ
ลงทุนในกองทุนรวมอยางตอเนื่อง และผูถือหนวยลงทุนไดใหความสำคัญกับการ
วางแผนการลงทุ น ในกองทุ น รวมโดยคั ด เลื อ กกองทุ น รวมได อ ย า งเหมาะสม
กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง เพื่อโอกาสในการรับผล
ตอบแทนที่ดีในอนาคต ซึ่งนอกจากผูลงทุนจะมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนแลว ยังมีสิทธิพิเศษจากการนำคะแนนสะสมไปแลกเปนของกำนัลตางๆ
ซึ่งถือเปนการเพิ่มความสุขสองตอใหกับผูถือหนวยลงทุน
ผูสนใจสามารถขอคำแนะนำการวางแผนการลงทุน สอบถามรายละเอียดของแคมเปญ MFC Smart Reward
หรือติดตามรายการของกำนัลไดที่ โทร. 02-649-2000 Contact Center กด 0 และฝายวางแผนการลงทุน
กด 2 หรือ www.mfcfund.com
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิไดเปนสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• เงื่อนไขรายการ Smart Rewards เปนไปตามที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง
รางวัลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เปดโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ผลการดำเนินงานยอนหลัง ณ วันที่ 27 เมษายน 2555
กองทุน

นโยบายการลงทุน

MM-GOV ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบาลอายุไมเกิน 1 ป

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ต่ำ

Benchmark
MMM
ตราสารหนี้หรือตราสาร ปานกลาง
การเงินอายุไมเกิน 1 ป คอนขางต่ำ
Benchmark
MFF
ตราสารหนี้
Benchmark

ปานกลาง
คอนขางต่ำ

ความเสี่ยง
หลัก

ผลการดำเนินงาน (%)
3
6 1 ป 3 ป ตั้งแตจัดตั้ง
เดือน เดือน
กองทุน (%)

Credit risk, Market 2.57
risk, Liquidity risk,
Interest rate risk
1.49
Interest rate risk, 2.83
Credit risk,
Liquidity risk
3.08
Interest rate risk, 0.39
Credit risk,
Liquidity risk
-2.61

2.73

2.65

1.58

5.60

1.51
2.94

1.47
2.82

0.97
1.74

3.46
18.92

3.32
1.87

3.17
2.27

1.82
1.60

17.80
73.97

1.08

2.99

2.05

88.14

พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนประธาน
เปดโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของบริษัท
แอลโซลาร 1 จำกัด โดยคุณประภา ปูรณโชติ กรรมการผูจัดการเอ็มเอฟซีรวมพิธีดังกลาว ณ อ.กบินทรบุรี
จ.ปราจีนบุรี เมื่อมกราคมที่ผานมา ซึ่งบริษัท แอล
โซลาร 1 จำกัด เปนผูบุกเบิกการสรางโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยดวยเงินลงทุน 800 ลานบาท
ภายใต ค วามร ว มมื อ ของกองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี
เอนเนอรจี ฟนด บ. ล็อกเลย จำกัด (มหาชน)

บ. ลีโอนิคส จำกัด และพันเอกประเสริฐ ชูแสง เพื่อผลิต
กระแสไฟฟาจำหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
ทั้งนี้กองทุน เปดเอ็มเอฟซี เอนเนอรจี ฟน ด มี
วัตถุประสงคเพื่อการลงทุนในกิจการที่พัฒนาและ
ผลิตพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดลอม
และลดภาวะโลกรอน

• การวัดผลการดำเนินงานจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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เอ็มเอฟซ�อวยพรวันคลายวันสถาปนา
ธนาคารออมสิน
ในโอกาสวันคลายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ
รอบ 99 ป คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ ผูอำนวยการ
ธนาคารออมสิน รับมอบแจกันดอกไมจากคณะ
ผูบริหารเอ็มเอฟซี โดย คุณจิราพร บุญวานิช ผูชวย
กรรมการผูจัดการอาวุโส และคุณรจิตพร มนะเวส
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส ณ ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ

MFC Fund Family:
Decoupage

ผูถือหนวยลงทุนสนุกสนานกับการสรางสรรคศิลปะ
บนกรอบโทรศัพทมือถือ (Decoupage) จากการ
เขารวมกิจกรรม MFC Fund Family

ประชุมผูถือหุน
ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ระดับสูงของเอ็มเอฟซี รวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจำป ครั้งที่ 38 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทป 2554 และพิจารณาการจายเงินปนผล
ของหุน MFC จากผลการดำเนินงานของปที่ผานมา
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