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ผู้
เขียนขอเล่าประสบการณ์การลงทนุทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์

จริง โดยผู้เขียนเริ่มปูพื้นฐานวินัยการออมเพื่อการลงทุน แบบ

สะสมทรัพย์ในระยะยาวจากรายเดอืน ไปสูร่ายปี และแปรเปลีย่นเงนิ

ทีเ่ราเสยีไปในรปูของภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา ให้กลับมาเป็นเงนิออม 

เพื่อการลงทุน 

จากการศกึษาเรือ่งกรมธรรม์สะสมทรพัย์ในระยะยาว เพือ่การ

สะสมเพือ่อนาคตกบัเงนิแสนไปแล้วในตอนทีแ่ล้วนัน้ ผูเ้ขยีนเริม่ขยับ

มองหามีรายได้ทั้งจากเงินเดือนที่สูงขึ้น จากการขยันท�างาน และเริ่ม

มองหารายรับให้สูงกว่ารายจ่ายให้มากขึ้น จากการหารายได้เสริม

หรือรายได้พิเศษ ซึ่งผู้เขียนโชคดีที่มีความชอบในวิชาที่มักจะเป็นไม้

เบื่อไม้เมากับนักเรียนหลายๆ คน คือ วิชาคณิตศาสตร์ ที่ผู้เขียนมี

ความถนดั ผูเ้ขยีนกม็องหาการรบัสอนพเิศษเพิม่เพือ่เป็นรายได้เสรมิ 

ในวนัหยดุ เริม่จากการพดูคยุกบัหลายคนในทีท่�างาน ทีม่กีารมองการ

ศกึษาเป็นการลงทนุ เช่นเดยีวกับผู้เขยีนมองการศกึษาเป็นการหาราย

ได้เสริมแบบแรกที่น่าจะเหมาะสมกับเรา 

ดังนี้นักการเงินที่ดีก็เริ่มต่อยอดรายได้เสริมจากการรับสอน

พิเศษตามบ้าน หลังเลิกงาน และในวันหยุด ให้สมกับค�าว่า เวลาเป็น

เงินเป็นทอง เตรียมปัดฝุ่นต�าราในสมัยเรียนระดับมัธยม ซึ่งเป็นกลุ่ม

ทีพ่่อแม่ ผูป้กครอง มักให้ความส�าคญักบัการเป็นช่วงวยัหวัเลีย้วหวัต่อ

ของนักเรียน ในทุกยุคทุกสมัย มีงานเข้ามามองให้เป็นโอกาสการ 

เรียนรู้ การท้าทาย การแสวงหาความก้าวหน้าเลย เหนื่อยอีกนิดชีวิต

จะสบายในระยะยาว เริ่มเตรียมการสอนการติวคณิตศาสตร์แบบ

เอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ต้องเป็นใจสองด้วยเลย คือสิ่งที่พ่อแม่คาด

หวงัในผลการเรียนท่ีดขีึน้กบัตวัผูเ้รยีนทีถู่กเลอืกมาเรยีนเพิม่ จติวทิยา

ในชัน้เรียนต้องหาให้เจอ เริม่จากหนึง่แล้วลกูค้ากจ็ะมาเรือ่ยๆ แต่เวลา

กับประสบการณ์ที่ได้จะตอบโจทย์เราเอง จะเลือกไปไหนต่อ 

ผูข้ยีนเริม่มองรายได้เสรมิท่ียาวขึน้ ด้วยการเป็นอาจารย์พเิศษ

ตามสถาบันการศึกษา โอกาสเป็นของผู้แสวงหาจากการสอน 

ลกูหลานผลงานบอกต่อ จงัหวะมาในทีท่�างานทีม่คีนท�างานพิเศษเป็น

อาจารย์พิเศษ ก้าวข้ามไปในต�าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น เวลา 

น้อยลง ให้โอกาสมาจากการที่ผู้เขียนสอนพิเศษเด็กตามบ้านมาเป็น

รายได้เสริมที่มั่นคงมากขึ้น และมองการออมที่มากขึ้นเริ่มศึกษาการ

ออมในรูปแบบที่มีความเสี่ยงพร้อมผลตอบแทน สะสมในสลาก

ออมสิน มีโอกาสถูกรางวัลเงินต้นไม่หาย เตรียมความพร้อมเพิ่มเพื่อ

เข้าสู่การลงทุนที่พร้อมรับความเสี่ยง “High risk want high return”  

ในขั้นต่อมา อ่านหนังสือ HOW TO ที่มีมากมายเรื่องการลงทุนในหลัก

ทรัพย์ ท�าให้เข้าใจกลยุทธ์ 6 ขั้นตอนที่เป็นวัฏจักร ดังนี้

1.  ก�ำหนดวัตถุประสงค์ “High risk want high return” มีคน

เคยกล่าวมีมนุษย์เรามีความเส่ียงคู่กับความกลัว โดยมีบททดสอบ 

ถ้าสมมติ เราเข้าแถวทั้งวันแล้วเงินมา 100 บาท ในทุกวันที่เราต้อง

เข้าแถวรับเงิน แล้วสิ้นสุดวันให้จับลูกบอล สองใบ คือ สีแดง และ 

สีเขียว ซึ่งมีความเสี่ยงเท่ากันโดย ถ้าจับลูกบอลได้สีแดง คืนเงิน 100 

บาท ที่เราได้มา แต่ถ้าจับได้ สีเขียวจะได้เพิ่มเป็น 200 บาท แต่ถ้าไม่

จับก็กลับบ้านด้วยเงิน 100 บาท เพื่อมารอเข้าแถวรับเงินใหม่ในวัน

รุ ่งขึ้น มีหลายคนที่จะยอมจับเสี่ยงเพื่อหวังให้ได้ลูกบอล สีเขียว  

ดังกล่าวแต่ถ้าเพิ่มการเข้าแถวแล้วรับเงินเพิ่มจาก 10,000 บาทใน

แต่ละวนั และใช้กฎเกณฑ์เดมิ จะพบว่ามคีนยอมเสีย่งจบับอลสน้ีอย

ลงทันที ดังนี้ เรื่องนี้จึงเป็นการทดสอบที่จะบอกเราว่าตัวเรารับความ

เสี่ยงได้ในกรณีที่เรามีทุนในความเสี่ยงน้อย ส่วนเมื่อทุนเพิ่มขึ้นการ

รับความเสี่ยงก็จะน้อยลงทันที ดังนั้นโดยส่วนตัวในระยะเวลาการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ จึงค่อนข้างรับความเสี่ยงได้มาก เพราะทุนต�่า  

รวมทั้งการเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ในจังหวะที่ก�าลังเติบโตก่อนปี  

2540 ผลตอบแทนสูงมาก

 สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

แนวคิดด้านการออม 
การลงทุน (ตอนที่ 3)

จากฉบับที่แล้วต่อ
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2.  วเิครำะห์ปัจจยัพืน้ฐำน จากความเข้าใจ “High risk want 

high return” ได้มกีารศกึษาการกระจายอตุสาหกรรม Industry Index 

ในกลุ่มหลักทรัพย์ 8 ประเภท ซึ่งแบ่งเป็น 1. กลุ่มเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรม AGRO 2. กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค CONSUMP 3. 

กลุ่มสถาบันการเงิน FINCAIL 4. กลุ่มอุตสาหกรรม INDUS 5.กลุ่ม

อุตสาหกรรมก่อสร้าง PROPCON 6.กลุ่มทรัพยากร RESOURC 7. 

กลุ่มบริการ SERVICE 8. กลุ่มเทคโนโลยี 

ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น กลุ่มอุตสาหกรรม 

SECTOR INDEX 28 ประเภท โดยการลงทุนในขณะนั้นกลุ่มหลัก

ทรัพย์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ กลุ่มสถาบันการเงิน FINCAIL 

ซึง่ผูเ้ขยีนได้ท�าการเลอืกบรษิทัหลกัทรพัย์ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) The 

Nation Finance and Security NFS ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อเป็น

หุ้น TCAP ในการลงทุนเราต้องเข้าใจ เข้าถึงอุตสาหกรรม และตัวผู้

บรหิารอย่างด ีเพราะเป็นบรษิทัการเงนิทีผู่เ้ขยีนเริม่ท�างานในขณะนัน้ 

เป็นแนวนักลงทุนปัจจุบัน เรียกว่า นักลงทุนแนวศึกษาคุณค่ามูลค่า

หลักทรัพย์ หรือที่เราเรียกว่า นักลงทุนแบบ Value Investment VI ให้

สมกับการเป็นนักการเงินการลงทุน และลงทุนในธนาคารแห่งแรก 

และคดิว่าอย่างไรกเ็ป็นธนาคารทีม่ัน่คงมาก คอื ธนาคารไทยพาณชิย์ 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นการลงทุนตามแนววิชาการ 

แต่อย่างไรกต็ามกม็กีารลงทนุในกลุม่หลกัทรพัย์ (หุน้) ทีม่กีาร

ปรบัราคาขึน้ในทกุวนัหรอืท่ีเรยีกว่าหุ้นป่ัน โดยมีการคดิถึงการตดัขาด

ทนุทีเ่รียกว่า STOP LOSS ในปัจจบุนั ทีผู่เ้ขยีนน�ามาใช้ ขอบคณุความ

รูใ้นห้องเรียนท่ีสอนการบรหิารการเงนิ ทีเ่รยีกว่า MONEY MANAGE-

MENT หุ้นปั่นสามารถท�าก�าไรสูงในช่วงแรก

อย่างไรก็ตามราคาหลักทรัพย์หนีไม่พ้นการสะท้อนราคาที่ 

แท้จริงของหลกัทรัพย์เหล่านัน้ จงึได้มกีารคนืก�าไรกลบัไปในตลาดใน

ช่วงเวลาต่อมา ในขณะหุ ้นที่ผู ้ เขียนเลือกลงทุน กลับมีก�าไร 

มากกว่าในระยะเวลาที่เราไปลงทุนในหุ้นปั่น อธิบายง่ายๆ คือ เงิน 

100 บาท ลงทุนในหุ้นพื้นฐาน 60 บาทและลงทุนในหุ้นปั่น 40 ( 60% 

40%) ช่วงภาพรวมการปั่นราคาหุ้นสามารถท�าให้สัดส่วนการลงทุน

ร้อยบาททีล่งทนุแรก กลายเป็นสองร้อยจากหุน้ป่ัน 40 กลายเป็น 120 

ในขณะหุ้นลงทุน กลายเป็น 80 (40% 60%) แต่ในเวลาต่อมาเข้าสู่

ความจริงราคากลับมาที่หุ้นปั่น 40 กลับมายืนที่เดิม ส่วนหุ้นพื้นฐาน

ปรับตัวไปเรื่อยๆ ท�าก�าไรมาเป็นร้อยละส่ีสิบได้ (การลงทุนมีความ

เสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้ง ขอบคุณแนวคิดการ

ลงทุนที่ถูกวิธี)

ครั้งหน้าพบกันต่อส�าหรับการลงทุนของผู้เขียนในการใช้งาน

จริงกับแนววิชาการต่อในหัวข้อ  3.การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของ

หลกัทรพัย์ทีผู่เ้ขยีนใช้ลงทนุกบัแนววชิาการ และ 4.การหาจงัหวะการ

ลงทุน 5.การวางแผนการตัดสินใจซื้อขาย และ 6.การติดตามผลการ

ลงทนุ เพือ่การลงทนุอย่างไรต่อไปเข้าสู่หลักเงินล้านแรก และล้านต่อ

ไป ในฉบับหน้ากันครับ

กลุ่มอุตสาหกรรม 

SECTOR INDEX 28 ประเภท

ต่อฉบับหน้าอ่าน


