สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผู้

เขียนขอเล่าประสบการณ์การลงทุนทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง โดยเริ่มจากการที่เข้าใจการลงทุน ซึ่งเป็นส่วนต่อยอดจาก
การออม ในแนววิชาการทีไ่ ด้เรียนรูท้ างทฤษฎีในต�ำรา ทีม่ ใี นชัน้ เรียน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งในปริญญาตรี และปริญญาโท จากการที่ผู้เขียน
เลือกเรียนสาขาการเงินเป็นสาขาหลักในการศึกษา ที่สอนในเชิง
ทฤษฎี ว่าด้วยการน�ำเงินออมหรือเงินเก็บทีเ่ ราสามารถหาได้ ไปลงทุน
เพือ่ ผลตอบแทนทีด่ ี ทีม่ หี ลากหลายในแนวคิด ผลตอบแทนสูง มีความ
เสี่ยงสูง “High risk want high return” ได้ โดยเริ่มตั้งเป้าหมายจาก
การออมในระยะแรกในรูปแบบของการออมในแต่ละเดือนสะสม จาก
การหารายได้ในขั้นต้นหลังจบการศึกษา ที่มีรายได้หลักของคนโดย
ทั่วไป คือ เงินเดือน Salary ซึ่งเป็นพื้นฐานรายได้ของคนทั่วไปที่จบ
การศึกษาตามระบบต่อไป แต่เราสามารถมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่ม
รายรับ Income ในอนาคตได้ การเริ่มต้นการลงทุนจากการออมนั้น
ผู้เขียนได้วางแผน ตั้งแต่เริ่มท�ำงานในเดือนแรก โดยมองการสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม หรือการเก็บเงินไว้โดยทั่วไปที่เรามัก
นิยมฝากในสถาบันการเงินทีค่ นุ้ เคย คือ ธนาคาร ซึง่ ช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกด้านการรับเงินเดือน ซึง่ ถ้าเรารับเงินเดือนทีผ่ า่ นระบบธนาคาร
และใช้เงินผ่าน ระบบการกดเงินสด ATM เราก็จะใช้เงินโดยทีข่ าดการ
ออมได้โดยง่าย และไม่สามารถน�ำไปลงทุนในทางเลือกต่างๆ ใน
อนาคตได้ ซึ่งถ้าเราเข้าใจที่มาของเงินออมถึงที่มาที่ไป คือ การ
วางแผนจัดการเรือ่ งการเงินของเราให้มปี ระสิทธิภาพเราก็จะสามารถ
มีเงินก้อนในอนาคต เพือ่ การลงทุนได้ โดยทัว่ ไปบุคคลมีโอกาสได้เงิน
ออมมาจาก
1. การจัดท�ำงบประมาณ (Using budgets) ในวิชาพื้นฐาน
บัญชี ที่เราได้เคยเรียนรู้มาเราก็สามารถน�ำมาจัดท�ำเป็นการจัดการ
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การลงทุน (ตอนที่ 1)
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เงินส่วนบุคลล แบบง่ายๆ คือ ค�ำนวณที่มาของรายรับ และรายจ่าย
ต่างๆ ถ้าเราสามารถควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของเงิน
งบประมาณที่ก�ำหนด คิดก่อนจ่ายถึงความจ�ำเป็นที่จะได้สิ่งเหล่านั้น
มา เราก็จะสามารถมีเงินออมเหลืออยู่จริงตามที่คาดคะเนไว้ ซึ่ง
เงินออมส่วนนี้สามารถน�ำไปลงทุนหาผลประโยชน์ได้ในอนาคต
2. เงินส�ำรองเลี้ยงชีพของพนักงานหรือการออมโดยวิธี
บังคับ (Forced saving) ตามหลักของการจ่ายเงินเดือน ซึ่งธุรกิจได้มี
การหักเงินสะสมหรือเงินส�ำรองเลีย้ งชีพของพนักงานไว้ เงินออมส่วน
นี้เป็นของลูกจ้างพนักงาน แต่ยังถอนไม่ได้จนกว่าจะท�ำตามเงื่อนไข
ที่ก�ำหนด ธุรกิจจะน�ำเงินสดดังกล่าวไปให้สถาบันการเงินหรือบุคคล
ที่สามเป็นผู้ดูแลหาผลประโยชน์ให้งอกเงยตามที่กฎหมายก�ำหนด
และจะจ่ายคืนแก่เจ้าของผู้มีสิทธิได้รับเมื่อถึงเวลา เงินออมโดยวิธี
บังคับจึงเป็นเงินลงทุนทางหนึ่งของบุคคล เพียงแต่เขาไม่ได้เป็นผู้
ลงทุนเองโดยตรง สถาบันที่เราท�ำงานนั้น นายจ้างก็จะพิจารณาเป็น
ผู้เลือกเงินส�ำรองเลี้ยงชีพของพนักงานมาลงทุนแทนให้ และมีการ
สมทบตามสัดส่วนจากนายจ้างเพิม่ เติมในระยะเวลาการท�ำงาน โดย
ปรกติยิ่งท�ำงานยาวสัดส่วนการได้เพิ่มจากนายจ้างก็จะสูงขึ้น
3. การลด ละ เลิก รายจ่ายไม่จ�ำเป็น (Skip an expenditure) เป็นธรรมชาติของบุคคลที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจ�ำ ทีจะมี
ค่าใช้จ่ายในสิ่งที่เคยเป็นมาโดยไม่รู้ตัว เช่น การที่ในวันหยุดออกไป
ทานข้าวนอกบ้าน ดูภาพยนตร์ เล่นกีฬาบางประเภททีร่ ายจ่ายสูง เช่น
โบว์ลิ่ง เล่นกอล์ฟ หรือซื้อของตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ดังนั้น ถ้าจะ
มีการ ลด ละ เลิก หรือยกเลิกได้ในบางงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะ
กลับกลายมาเป็นเงินออม เงินลงทุนได้ในอนาคต ตามสุภาษิต
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
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4. การหารายได้เสริมหรือรายได้พิเศษ (Save the non
routine incomes) ซึง่ เราสามารถทีจ่ ะหารายได้เสริม หรือรายได้พเิ ศษ
ได้โดยเริม่ จากการหาความถนัด ความสามารถหรือความชอบส่วนตัว
เข้ามาสร้างโอกาส เช่น การไปท�ำงานพิเศษมีรายได้จากการสอน
หนังสือ สอนกีฬาหรือขายของเก่า ที่ไม่ใช้แล้วหรือรายได้พิเศษที่
ได้รบั ตามเทศกาล รายได้หรือของขวัญรางวัล แปรเปลีย่ นมาเป็นเงิน
ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ มือ่ ได้มาก็พยายามทีจ่ ะไม่นำ� ไปใช้ ก็จะสามารถเป็นเงิน
เก็บออมไว้ก็จะน�ำไปลงทุนได้มากขึ้น
จากการวางแผนจัดการเรื่องการเงินข้างต้น ผู้เขียนมอง
การออม เพื่อการลงทุนในระดับแรก คือ ฝึกวินัยที่มีแนวคิดของ
นักการเงิน ทีเ่ รียกว่า DCA: Dollar Cost Average คือ การลงทุนระยะ
ยาว โดยที่เราอยากออมเงินเดือนทุกงวดที่เท่าๆ กัน และน�ำไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ (หุน้ ) ทีน่ ยิ มกันมาก ในยุคสมัยนัน้ แต่การลงทุนในหลัก
ทรัพย์นนั้ คงยากส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มเี งินทุนหรือเงินออมเลย ซึง่ การเริม่ ต้น
การท�ำงานเงินรายได้ที่มาจากเงินเดือนที่น้อยอยู่นั้น แต่ถ้าเราเข้าใจ
ในสมัยที่เราเรียนหนังสือ เราก็มีรายได้น้อยกว่ามาก (เพราะผู้เขียน
ได้เงินจากผู้ปกครองเป็นรายอาทิตย์ อาทิตย์ละห้าร้อยบาทรวมการ
บริหารเงินทุกอย่าง ทั้งต้องเตรียมจ่ายค่าเทอมเองด้วย) ในระยะเริ่ม
ต้นผู้เขียนจึงขอเริ่มการออม เพื่อการลงทุนโดยเริ่มจากจัดสรรเงิน
เดือนออกไปเป็น 2 ด้านใหญ่ๆ คือ ส่วนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำ
วันเท่าที่จ�ำเป็น และอีกส่วนหนึ่งมองการออมไว้ส�ำหรับใช้จ่ายในวัน
ข้างหน้า และมองหาผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุนในอนาคต ถ้า
เราคิดได้ดังนั้น การออมเพื่อการลงทุนจึงเริ่มพิจารณาเตรียมการ
ลงทุนในอนาคต 2 ประเภทหลัก คือ การลงทุนในสินทรัพย์ทีมีตัวตน
เห็นประโยชน์จากการใช้ได้อย่างชัดเจน คือ
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1. การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เห็นประโยชน์การใช้ได้โดย
ชัดเจน (Tangible and intangible investment) การลงทุนซื้อบ้าน ซื้อ
รถยนต์ ซื้อเพชรพลอยของมีค่า พระเครื่อง ฯลฯ ซึ่งจ�ำต้องใช้ศาสตร์
การเรียนรูก้ ารประเมินราคาเพิม่ เติมอีกด้วย (ซึง่ ผูเ้ ขียนจะขอเล่าให้ฟงั
ในครัง้ หน้า) โดยเราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ราลงทุนเป็น
เจ้าของไว้โดยตรงได้อย่างเต็มที่ที่เรียกว่า Tangible investment
2. การลงทุนในหุน้ พันธบัตร ตราสารการเงินอืน่ ๆ ซึง่ ผูซ้ อื้
มีสิทธิเรียกร้อง และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการถือกรรมสิทธิ์
ในตราสารเหล่านี้ไว้ เรียกว่าเป็นการลงทุนแบบ Intangible investments ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งหลักทรัพย์
ดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้กบั ผูล้ งทุน ซึง่ การลงทุนทางการเงินโดยทัว่ ไป
มักจะท�ำผ่านกลไกของตลาดการเงิน เพื่อจะได้รับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ย (Interest) เงินปันผล (Dividend)
ก�ำไรจากการซือ้ ขายราคาหลักทรัพย์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป (Capital gain)
เป็นที่นิยมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ คือ มุ่งผล
ตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงิน (Monetary return) นั่นเอง ซึ่งผู้เขียนก็มีการลงทุนเมื่อมีโอกาสในเวลา
ต่อมา เช่นกัน
ผู้เขียนจึงเริ่มศึกษาเรื่องกรมธรรม์ แบบสะสมทรัพย์ในระยะ
ยาว รวมถึงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินที่เราต้อง
เสียไปในรูปภาษีให้กลับมาในรูปของเงินออมเพื่อการลงทุน โดย
ผู้เขียนเริ่มปูพื้นฐาน วินัยการออมเพื่อการลงทุน แบบสะสมทรัพย์ใน
ระยะยาวจากรายเดือน ไปสู่รายปี และเป็นเงินลงทุนต่อไป

“ การออมเงินไม่ยากอย่างที่คิด”

