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จากฉบับที่แล่้วตู่อ

สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ป็ระเที่ศไที่ยัเริ�มขึ�นตัิ�งแต่ิเมื�อวนัที่่� 30 เมษายัน 2518 ที่่�ติล้าดืห้ลั้กัที่รพัยั์

แห้่งป็ระเที่ศไที่ยั ไดื้กั่อกัำาเนิดืขึ�น โดืยัม่ชิื�อภัาษาอังกัฤษในขณ์ะนั�น

คือ The Securities Exchange of Thailand (SET) โดืยัใชิ้คำานวณ์

ดืชัินภ่ัาพรวมท่ี่�เรย่ักัวา่ SET INDEX ในวนัแรกัที่่� 100 ห้ล้ายัคนเริ�มเขา้

มาล้งทีุ่นในติล้าดืหุ้้นเพื�อแสวงห้ากัำาไร จะพบว่าม่เห้ติุกัารณ์์จำานวน

ไม่น้อยัที่่�ที่ำาให้้เกิัดืภัาวะติล้าดืติกัติำ�าอยั่างห้นักั ที่ำาให้้เงินล้งทุี่นใน

ขณ์ะนั�นมม่ล้้ค่ารวมล้ดืล้งอย่ัางมากั รวมทัี่�งกัารสญ้่เสย่ัขวัญ่กัำาล้งัใจ 

แล้ะความร้้สึกัของนักัล้งทีุ่นอยั่างมากั แล้ะเห้ติุกัารณ์์ที่่�ที่ำาให้้ติล้าดื

ติกัติำ�าแติ่ล้ะครั�ง โดืยัมากัเเล้้วเป็็นสิ�งท่ี่�เห้นือความคาดืกัารณ์์ แล้ะ

ป็ระสบกัารณ์์ที่่�ยัังไม่เคยัเกัิดืขึ�น ซึ�งถ้าเราขาดืความร้้ กั็จะเกัิดื 

เส่ยัห้ายัอยั่างรุนแรงกัับเงินล้งทีุ่นของเรานั�นเอง 

กัารเร่ยันร้้ป็ระวัติิศาสติร์ กั็เพื�อความไม่ป็ระมาที่ แล้ะเข้าใจ

ธุรรมชิาติิของติล้าดืหุ้้น แล้ะกัารล้งทีุ่นอยั่างถ่องแที่้ โดืยัที่่�ไม่ม่ความ

คิดือคติิ สิ�งเห้ล้่าน่�จะชิ่วยัส่งเสริมให้้ผล้งานกัารล้งทีุ่นในแติ่ล้ะป็ีของ

เราม่พัฒนากัารที่่�ดื่ยัิ�งขึ�น (พบกัันในบที่ความห้น้า: กัารบริห้ารใจกัับ

กัารล้งทีุ่นในห้ล้ักัที่รัพยั์ วิกัฤติิ COVID-19) แต่ิอย่ัางไรกั็ติามกัาร

ล้งทีุ่นในห้ล้ักัที่รัพยั์ (หุ้้น) แบบเป็็นกัารสะสมในระยัะยัาว ถือไดื้ว่า

เป็็นสินที่รัพยั์ที่่�สร้างผล้ติอบแที่นเฉล้่�ยัไดื้ส้งที่่�สุดืในระยัะยัาว (ห้ากั

ไม่นับกัารซื�อขายัเก็ังกัำาไรที่่�รอม้ล้ค่าห้ล้ักัที่รัพยั์เป็ล้่�ยันแป็ล้งขึ�นล้ง 

ซึ�งติ้องใชิ้ความสามารถของนักัซื�อขายัระยัะสั�น Trade เที่รดืส้งมากั) 

แล้ะยัังม่ม้ล้ค่ากัารซื�อขายัส้ง ที่ำาให้้ม่สภัาพคล้่องส้งดื้วยั 

กัารล้งทุี่นในหุ้้นม่อย่้ัห้ล้ายัร้ป็แบบ แต่ิกัารสร้างรายัได้ืแบบ

ให้้เงินที่ำางานจากัหุ้้นนั�น ที่างท่ี่�เห้มาะสมท่ี่�สุดืคือ ไม่เน้นซื�อขายัใน

ระยัะสั�นห้รอืแบบซื�อขายัรายัวนัท่ี่�นกััเกัง็กัำาไรนยิัมที่ำากััน คอื กัารสรา้ง

แนวค์ิด
กัารให้้เงินที่ำางานห้รือท่ี่�เราเร่ยักัว่า “Passive 

Income” เป็็นแนวคิดืสำาคัญ่อย่ัางห้นึ�งของ 

นักัจัดืกัารที่างกัารเงินห้รือนักัวางแผนกัารเงิน ท่ี่�สามารถนำากัาร

ป็ระมาณ์กัารงบกัารเงนิส่วนบุคคล้มาใช้ิเพื�อกัารวางแผนที่างกัารเงนิ

สว่นบคุคล้ ท่ี่�ติอ้งกัารเพิ�มมล้้คา่สนิที่รพัยัผ์า่นกัาล้เวล้า เป็น็กัารสรา้ง

กัระแสรายัไดื้ให้้ม่กัระแสเงินสดืเข้ามาอยั่างสมำ�าเสมอ เป็็นความฝ้ัน

ห้นึ�งของคนรุ่นให้มท่ี่่�สนใจกัารเงนิ ใครๆ กัอ็ยัากัไดืม้ร่ายัไดืห้้ล้ายัที่าง

เพื�อที่่�จะให้ม้ ่“Passive Income” เขา้มาทุี่กัเดือืน ห้รอืไมต่ิอ้งไป็ล้งมอื

ล้งแรงทีุ่กัวันเพื�อให้้ม่รายัไดื้ แติ่ล้งแรงแค่ชิ่วงแรกัๆ แล้้วสร้างรายัไดื้

ป็ระจำาให้้กัับเรากัล้ับมาไดื้ เป็ร่ยับเสมือนม่เครื�องจักัรสร้างเงิน เพื�อ

ไป็สร้างรายัไดื้ให้้กัับเราติ่อไป็  ฉบับที่่�แล้้วนำาเสนอแนวที่างไป็แล้้ว 3 

วิธุ่ ฉบับน่�มาติ่ออ่กั 3 วิธุ่ที่่�เห้ล้ือที่่�จะชิ่วยัสร้างรายัไดื้แบบ Passive 

income 

4.  ก�ร์สิ่ร์้�งแพลิติฟอร์์มัอินเทอร์์เน็ติมั�ร์์เก็ติติิ�ง (In-

ternet Marketing) ธุุรกิัจให้ม่ท่ี่�มาแรงแซงที่างโค้งในยัุคน่� คือ กัาร

สื�อสารไร้พรมแดืนท่ี่�สามารถติอบสนองความติอ้งกัารไดือ้ยัา่งรวดืเรว็

แล้ะสะดืวกัในกัารคน้ห้า เชิน่ กัารให้ข้อ้มล้้ผ่าน Google, Face book, 

YouTube, Amazon ติ่างก็ัเป็็นแพล้ติฟัอร์มดื้านกัารสื�อสารแบบ 

ไร้สายั ที่่�เร่ยักัว่า อินเที่อร์เน็ติมาร์เก็ัติติิ�ง ที่่�ม่ผ้้ใชิ้บริกัารมากัมายั 

ที่ั�วโล้กั โดืยัที่่�ธุุรกัิจให้ม่น่�ไม่จำาเป็็นติ้องคิดื ห้รือผล้ิติเนื�อห้าขึ�นมาเอง 

เพ่ยังแติ่ที่ำา Web ห้รือ Application ให้้เข้าถึงผ้้คน สร้างความดืึงดื้ดื

แล้ะความน่าสนใจ ม่คนเข้าถึงมากั ท่ี่�นิยัมใชิ้บริกัาร เชิ่น Grab ที่่�

ให้้บริกัารห้ลั้กัดื้านกัารขนส่ง Panda ให้้บริกัารด้ืานกัารสั�งอาห้าร 

shopee ห้รือ Lazada ท่ี่�ให้้บริกัารด้ืานสั�งซื�อสินค้าอุป็โภัค บริโภัค 

ฯล้ฯ ซึ�งเบื�องห้ล้ังเว็บเห้ล้่าน่� ติ้องม่กัารวางระบบกัารบริห้ารจัดืกัารที่่�

ยัอดืเย่ั�ยัมในกัารเป็น็ชิอ่งที่างในกัารจดัืจำาห้นา่ยัสนิคา้ ห้รอืใชิบ้รกิัาร 

เมื�อเราที่ำากัารสรา้งแพล้ติฟัอรม์อินเที่อรเ์นต็ิมารเ์กัต็ิติิ�ง ได้ืดืแ่ล้ว้ กัจ็ะ

มสิ่นคา้ที่่�มก่ัลุ้ม่เป็า้ห้มายัเดืย่ัวกัับเรามาติดิืติอ่ขอล้งโฆ์ษณ์า เชิา่พื�นท่ี่�  

จึงถือเป็็นอ่กัห้นึ�งช่ิองที่างในกัารสร้าง Passive Income ในยัุคน่�ได้ื

อยั่างที่ันสมัยั

5.  ก�ร์ลิงทุนในหลิักทร์ัพย์หร์ือหุ้น เป็็นแนวคิดืที่่�ม ่

มานานแล้้วแต่ิผ่านกัารออม แล้ะกัารล้งทีุ่นในหุ้้น เป็็นเครื�องมือ 

ที่างกัารล้งทุี่นท่ี่�ถือไดื้ว่าเป็็นที่่�นิยัมระดืับติ้นๆ ของโล้กั ส่วนใน

อ่านได้แลี่ะอ่านดี (2)

ให้เงินทำางาน
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รายัไดื้จากัเงินป็ันผล้ จากักัารถือครองห้ล้ักัที่รัพยั์นั�น แบบดือกัเบ่�ยั

เงินฝ้ากั เชิ่น ถ้าเราติ้องกัารม่เงินป็ันผล้ใชิ้เดืือนล้ะ 5,000 บาที่ ห้รือ

ป็ีห้นึ�ง ป็ระมาณ์ 60,000 บาที่ เรากั็จะติ้องม่สะสมห้ล้ักัที่รัพยั์ม้ล้ค่า

รวมป็ระมาณ์ 1 ล้้านบาที่ แล้ะเล้ือกัห้ลั้กัที่รัพยั์พื�นฐานดื่เพ่ยัง 2-3 

ห้ล้ักัที่รัพยั์ที่่�ม่ป็ระวัติิกัารจ่ายัป็ันผล้อย่ัางสมำ�าเสมอ ที่่�ป็ระมาณ์ 

ร้อยัล้ะ 6 เรากั็จะม่รายัไดื้จากัเงินที่ำางาน Passive Income ติาม 

เป็้าห้มายัท่ี่�เราติ้องกัารไดื้ ห้รือถ้าใครติ้องกัารผล้ติอบแที่นมากั 

กัวา่นั�น กัเ็พ่ยังพยัายัามสร้างมล้้ค่ากัารล้งทุี่นในห้ลั้กัที่รัพย์ัให้ม้ากัขึ�น 

กั็จะได้ืรับเงินปั็นผล้ที่่�ส้งขึ�น แต่ิอย่ัาลื้มคำานึงถึงเรื�องความเส่�ยังจากั

กัารล้งทีุ่นดื้วยัเชิ่นกััน หุ้้นบางติัวถึงแม้จะม่ป็ันผล้ส้ง แติ่กั็ม่ความ

เส่�ยังความผันผวนของราคาหุ้้นไดื้ 

 6.  ก�ร์ลิงทุนหรื์อก�ร์สิ่ะสิ่มัในกองทุนป็ร์ะเภทต่ิ�งๆ โดืยั

 กัองทีุ่น เป็็นอ่กัเครื�องมือที่่�เห้มาะสำาห้รับคนท่ี่�ไม่ม่เวล้าห้รือไม่ม ่

ความร้้ในกัารพิจารณ์ากัารล้งทีุ่นห้รือซื�อขายัดื้วยัติัวเอง เพราะม่ 

ผ้้จัดืกัารกัองทีุ่นเป็็นผ้้ดื้แล้กัารล้งทีุ่นให้้ ห้น้าท่ี่�เราเพ่ยังแค่ใส่เงิน

ไว้ในกัองทีุ่น แล้ะรอดื้ผล้ป็ระกัอบกัารของผ้้จัดืกัารกัองทีุ่น อัติรา 

ผล้ติอบแที่นของกัองทุี่นนั�น โดืยัที่ั�วไป็คนส่วนให้ญ่อ่าจมองว่า ได้ืนอ้ยั

กัวา่หุ้้น แต่ิในป็จัจบุนักัม็ก่ัองทุี่นไมน่อ้ยัในโล้กัที่่�ให้้อัติราผล้ติอบแที่น

ส้งเที่่ยับเที่่าห้รือมากักัว่าหุ้้นเชิ่นกััน ขึ�นอย่้ักัับว่าเป็็นกัองทีุ่นท่ี่�ล้งทีุ่น

ในอะไรห้รือห้ล้ักัที่รัพยั์ติัวไห้น รวมที่ั�งขึ�นอย่้ักัับความสามารถของ 

ผ้จ้ดัืกัารกัองที่นุในกัารบริห้ารกัองที่นุในแติล่้ะท่ี่�ดืว้ยั แล้ะในดืา้นความ

เส่�ยัง แมว้า่โดืยัที่ั�วไป็คนสว่นให้ญ่อ่าจมองวา่ กัองที่นุมค่วามเส่�ยังติำ�า

กัว่าหุ้้น แติ่บ่อยัครั�งเรากั็พบเห้็นกัองทีุ่นท่ี่�ขาดืทีุ่นไดื้เชิ่นกััน ดืังนั�น 

กัารเล้อืกักัองที่นุให้้ถ้กักัอง กัอ็ก่ัเรื�องที่่�ติอ้งคำานงึถงึป็จัจบุนัมก่ัองที่นุ

ติ่างป็ระเที่ศที่่�ถือว่าความเส่�ยังติำ�ามากั แติ่อัติราผล้ติอบแที่นส้ง

มากักัว่าหุ้้นมากัๆ แล้ะได้ืรับกัารเชิื�อถือ แล้ะกัล่้าวถึงโดืยัเว็บไซติ์

ขา่วสารด้ืานกัารล้งทุี่นท่ี่�ให้บ้รกิัารเก่ั�ยัวกัับกัองทุี่นติา่งๆ ห้รอืนอกัจากัน่�

จะติ้องพึ�งระวังในบางป็ระเภัที่ของกัองทีุ่นดื้วยั เชิ่น กัองทีุ่นป็ระเภัที่

 REITs แบบที่่�ม่สิที่ธุิกัารเชิ่า กั็ม่วันห้มดือายัุของกัองทีุ่นไดื้เชิ่นกััน 

จากับที่ความแนวคิดืกัารให้้เงินที่ำางาน ห้รือท่ี่�เราเร่ยักัว่า

“Passive Income” ที่่�นำามาเสนอน่� น่าจะเป็็นแนวที่างที่่�สำาคัญ่

สามารถเป็็นแนวคิดืติ่อกัารวางแผนระยัะยัาวติ่อไป็ TPA
news




