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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

การ
บริหารในชีวิตประจ�าวันคงหนีไม่พ้นการบริหารเงิน การ

บริหารงาน คนและเวลาที่มีจ�ากัด บทความน้ีขอเสนอ 

ทางเลอืกการบริหารเงิน ทีม่ใีนวชิาการเงนิ คอื หลกัการลงทนุ ทีม่กีาร

ใช้วิชาการเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนในด้านต่างๆ การประเมิน

มูลค่าการลงทุน ความเสี่ยง ตลอดจนการคาดคะเนผลตอบแทนที่

คาดว่าจะได้รับจากการลงทนุ โดยการใช้ข้อมลูเพือ่การประกอบการ

ตดัสนิใจลงทุน รวมท้ังการวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน และการใช้เครือ่ง-

มือทางการเงินในการวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน เทคนิคในการ

วิเคราะห์การลงทุนในตลาดตราสาร และการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ 

ซึง่การพจิารณาทางเลอืกการลงทนุ และความเสีย่ง ทีผู่ล้งทนุยอมรบั

ได้ วันนี้ผู ้เขียนขอเสนอมุมมองทางเลือกหนึ่ง คือ การลงทุนใน 

หลักทรัพย์ Stock Investment  ที่เหตุผลของการเลือกการลงทุนใน

หลักทรัพย์ที่นิยมกันมายาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2518 มีการเปิดการ

ระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET และมีจ�านวน

บริษัทเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใน

ปี พ.ศ.2561 มีจ�านวนบริษัทเข้ามาระดมทุน มากกว่า 700 บริษัท  

เรามาพจิาณาเหตผุลท่ีน่าจะเข้ามาออมหรอืลงทุนในหลักทรพัย์ (หุน้) 

กันครับ 

1.  ภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากภายในประเทศโดยเฉลี่ย 

มีอัตราต�่ามาก และแนวโน้มต�่าลง ถ้าพิจารณาเวลาในช่วงปี พ.ศ. 

2538-2540 เราอาจจะเคยได้ยินดอกเบีย้เงินฝากของประเทศไทย สงู

ถึงอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นั่นหมายความว่า ถ้าเรามีเงินฝากธนาคาร

จ�านวน 1 ล้านบาท เราก็จะได้ดอกเบี้ยปีละ 120,000 บาท ประมาณ 

10,000 บาท ต่อเดือน ถามว่าสมัยเมื่อ 20 ปี ที่แล้ว 10,000 บาท ต่อ

เดือน นับว่าเป็นเงินจ�านวนมาก สามารถด�าเนินชีวิตได้สบายๆ จาก

ดอกเบีย้ ในขณะทีปั่จจบุนัดอกเบีย้เงนิฝากภายในประเทศอยูต่�่ากว่า

ร้อยละ 2 ต่อปี แสดงว่าในเวลานี้ถ้าเรามีเงิน 1 ล้านบาท คุณจะได้

ดอกเบี้ย 20,000 บาทต่อปี หรือประมาณเดือนละ 1,667 บาท 

ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในการด�ารงชีวิตในแต่ละวันที่จะต้องมี

ค่าใช้จ่าย ทัง้ค่าอาหาร 3 มือ้ และค่ารถโดยสาร ค่าน�า้ปะปา ค่าไฟฟ้า 

ค่าโทรศัพท์ ค่าน�้าดื่ม รวมทั้งค่าบริการ INTERNET รายเดือน ซึ่งรวม

เป็นจ�านวนเงินทีสู่งมากกว่า เดือนละ 1,667 บาทอย่างแน่นอน ดงันัน้ 

เราจงึจะต้องประหยดัอย่างมากในการด�ารงชพีด้วยผลตอบแทนของ

ดอกเบี้ย นี้เป็นเหตุผลแรกที่ท�าไมคุณต้องพิจารณาทางเลือกการ

ลงทนุจากเงนิออมใหม่ โดยถ้าพจิารณาทางเลอืกลงทนุในหลกัทรพัย์

ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง ยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 17 ต่อปี 

จากการพิจารณาภาพรวมของราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย SET Index ในปี พ.ศ 2556 ที ่1,500 จดุมายงั พ.ศ.2561 

ที่ 1,800 กว่าจุด

2.  การวางแผนทางการเงินในอนาคต ถ้าเราพิจารณาถึง

ความต้องการทีจ่ะมเีงนิเกบ็เพือ่อนาคตจากผลในข้อที ่1 ทีม่กีารออม

โดยการฝากสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มีความมั่นคงหรือความ

Stock Investment
ก�รลงทนุในหลกัทรพัย ์(หุน้) 
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น และการใช้สุขภาพอย่างมากเพื่อการ

ท�างานทั้งในเวลางานปรกติ และในปัจจุบันระบบการสื่อสารที่ดีขึ้น 

อาจจะต้องท�าให้คุณต้องท�างานหลังเลิกงาน จากการสั่งงาน และ 

ส่งงานผ่านระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน ที่เรียกว่า Line 

ตลอดเวลาอีกด้วย ค�าถามจึงตามมาว่าเวลาการท�างานของคุณจะ

เหลอืเวลาเพือ่ครอบครวั และส่วนตวัเท่าไร ดงันัน้เมือ่คณุสามารถได้

อิสรภาพทางการเงินจากเงินออมมาเพิ่มมูลค่าด้วยการลงทุนที่มี 

ผลตอบแทนสูงขึ้นก็จะท�าให้คุณสามารถลดระยะเวลาการท�างาน 

ลงได้ และคุณกจ็ะไดเ้วลากลบัมาเพือ่ใช้ในสิง่เราชอบ และเวลาเพือ่

ครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะถ้าเราสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี

การจ่ายปันผลสูง คือ รายได้ที่คุณไม่ต้องท�างานก็มีรายได้ นักลงทุน 

นายโรเบร์ิต คโิยซาก ิกล่าวไว้ว่าการลงทนุในหลกัทรพัย์ทีเ่ข้าใจบรษิทั

ที่เราลงทุน และมีผลการด�าเนินงานดี นั่นคือการลงทุนในหลักทรัพย์

ทีเ่ราลงทนุทีก่่อให้เกดิรายได้โดยทีค่ณุไม่ต้องท�างานกม็รีายได้ ตลอด

ระยะเวลาที่ถือครอง และถ้าวันนี้คุณได้อิสรภาพทางการเงินนั่นมา

เร็วขึ้นก็จะท�าให้คุณได้เวลาของคุณคืนกลับมามากขึ้น 

         

เสี่ยงต�่าก็จะได้ผลตอบแทนที่ต�่าไปด้วย จึงไม่น่าจะใช่ทางเลือก

ส�าหรับการเก็บเงินอีกต่อไปแล้ว เพราะเงินออมให้ผลตอบแทนที่ 

ต�า่มาก และถ้าเทียบกบัอตัราเงนิเฟ้อหรอืทีเ่รยีกว่าอ�านาจของเงนิลด

ลง มากกว่าผลตอบแทนที่ได้จากการฝากธนาคารหรือสถาบันการ

เงนิโดยท่ัวไป เราอาจจะขาดทนุ แต่ถ้าเรามคีวามรู ้และเข้าใจในการ

ลงทุนใหลักทรัพย์ ที่ได้ผลตอบแทนมากว่าเงินเฟ้อ เงินออมของคุณ

ในอนาคตก็จะเพิ่มมากขึ้นได้จากการออม และการลงทุนในหุ้น 

3. อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ให ้

ผลตอบแทนเฉลี่ยสูง เพราะถ้าพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

พบว่ามีอัตราผลตอบแทนเฉล่ียจะอยู่ท่ี ร้อยละไม่เกิน 3 เท่านั้น  

ซึง่โดยเฉลีย่อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรพัย์ของ

ต่างประเทศ และทั่วโลก ให้อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ 7 ถึง 

10 ต่อปี ส�าหรับอัตราผลตอบแทนของการลงทนุในตลาดหลกัทรพัย์

ของประเทศไทยให้ผลตอบแทนย้อนหลังระยะยาว คือ พิจารณา

ระหว่างปี พ.ศ.2546-2557 อยู่ท่ีร้อยละ 17.31 (ข้อมูลจากตลาด  

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

4. การลงทุนในหลักทรัพย์สามารถท�าให้เราสามารถ

บรหิารเวลาได้ดขีึน้ด้วย จากข้อจ�ากดัทีท่กุคนม ีคอื เวลาการใช้ชวีติ

บนโลกใบนี้ที่เท่ากันคือ 1 วัน มี 24 ชั่วโมง และอายุขัยโดยเฉลี่ยอยู่

ที่ 80 ปี ซึ่งในปัจจุบันเวลาของคุณอยู่ในระบบการศึกษาจนจบ

ปริญญาตรี ที่อายุ 22 ปีหรือจบปริญญาโทอายุ 25 ปี ซึ่งก็จะเหลือ

เวลาในการท�างานจนวัยเกษียญหรืออายุ 60 ปี ซึ่งเราจะต้องท�างาน

รวมเป็นระยะเวลา 35 ปี เพื่อเตรียมสะสมทรัพย์เพื่อการใช้เงินต่อใน

วยัหลงัเกษยีณอกี 20 ปี ทุกวนันีเ้วลาเราท�างานโดยใช้ร่างกาย สมอง

หรือความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนหรือเงินเดือน

ซึ่งชีวิตการท�างานเดิมท่ีต้องใช้เวลาในการท�างานปรกติที่เรียกว่า 


