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ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
ศูนย์สง่ เสริมการพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผมเพิง่ กลับจากการบรรยายให้นักลงทุนในต่างจังหวัดมา เผอิญได้แลกเปลี่ยนความรูก้ บั นักลงทุนท่านหนึ่ง
เรื่อง “ความเหลื่อมลํา้ ทางการเงิ นที่ มีมากขึ้นในสังคมไทย” นักลงทุนท่านนี้เปรยขึน้ ว่า “อาจารย์ครับ คนรวย
นี่ เขาทําบุญมาดีนะครับ เขาถึงรวยเอารวยเอา ส่วนคนจนก็จนอยู่นัน่ แหละน่ าสงสารจัง” ผมเลยบอกว่าทีท่ าํ บุญ
มาดีน่ีน่าจะจริง ไม่วา่ จะชาติน้ีหรือชาติทแ่ี ล้ว สงสัยบุญทีว่ า่ จะช่วยให้คนรวยตาสว่าง เห็นช่องทางหรือวิธกี ารบางอย่าง
ทีท่ าํ ให้สร้างฐานะขึน้ มาได้อย่างสุจริต
ในฐานะนักการเงินผมเลยพยายามมองในมุมการเงินว่า การตาสว่างทางการเงินจะเป็ นอย่างไร วิชาการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลสอนไว้ว่า การระบุสถานะรวยจน ใช้งบการเงินบุคคลมาอธิบายได้ หรือมีอยู่ 2 อย่าง คือ
งบดุล และงบกระแสเงิ นสด ซึง่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
งบกระแสเงิ นสด
รายได้
หัก รายจ่าย
เงินออม

งบดุล
สินทรัพย์สภาพคล่อง
หนี้สนิ ระยะสัน้
สินทรัพย์สว่ นตัว
หนี้สนิ ระยะยาว
สินทรัพย์ลงทุน
ความมังคั
่ ง่
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งบแรกเป็ นงบกระแสเงินสด หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจก็คอื รายได้ต้องมากกว่ารายจ่าย จึงจะมีเงิน
ออมเพื่อเก็บไว้บริโภคต่อไปในอนาคต ชีวติ จึงจะมีความมันคง
่ คนที่มเี งินออมมาก ต้องรูห้ ลักการหารายได้ และคุม
ค่าใช้จ่ายให้ดี แต่ไม่ต้องขนาดประหยัดแบบอดอยาก หรือฟุ่มเฟื อยเกินไปแบบฟุ้งเฟ้อ ต้องเป็ นแบบพอเพียง อยู่บน
ขีด ความสามารถตนเอง ซึ่งพัฒ นาเพิ่ม ได้แ ละมีภูม ิคุ้ม กัน เงิน ออมที่ว่า นี้ จ ะไหลไปยังงบดุล ซึ่ง จะมีด้า นหนึ่ งเป็ น
สินทรัพย์ ด้านหนึ่งเป็ นหนี้สนิ โดยส่วนต่างของสินทรัพย์กบั หนี้สนิ เรียกว่า “ความมังคั
่ ง”
่ ยิง่ ส่วนต่างนี้เป็ นบวกเท่าไร
ความมังคั
่ ง่ หรือความรวยก็จะยิง่ มากเท่านัน้
เราต้องตัดสินใจเองว่าจะจัดสรรเงินออมไปที่ไหน ตามความจําเป็ นและความต้องการของแต่ละคน สําหรับ
คนจนหรือคนที่ไ ม่อาจจะรวยได้ เงินออมที่มอี ยู่น้อยนิ ดมักจะไหลไปอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อนํ าไปใช้จ่า ย
ในรอบต่อไป เนื่องจาก ความมังคั
่ ง่ เท่ ากับ สิ นทรัพย์ - หนี้ สิน เงินออมที่ไหลเข้ามานี้ทําให้ความมังคั
่ งเพิ
่ ม่ มาแค่
เพียงช่วงสัน้ ๆ เท่านัน้ หรือบางคนเมื่อมีเงินออมก็ไหลไปสูส่ นิ ทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งบางอย่างก็มคี วามจําเป็ นต้องใช้ เช่น
ั ่ ้ สนิ ระยะยาวก็จะเพิม่ ขึน้ ด้วย แต่สนิ ทรัพย์ส่วนตัวบางอย่าง
บ้าน รถ ฯลฯ กรณีท่เี งินออมไม่พอ อาจต้องกู้มา ฝงหนี
ก็อาจฟุม่ เฟือยมาก เช่น การมีรถหรูหรา ราคาสูงเกินจําเป็ น การเปลีย่ นรถใหม่เรือ่ ยๆ ทําให้มหี นี้รถยนต์ตลอดเวลา

1

หุน สามัญ
สิง่ ที่คนรวยทํามาก่อนในอดีตก็คอื การไม่ก่อหนี้ แต่ พยายามนํ าเงิ นออมบางส่ วนไปลดหนี้ (ตาม 
ในรูป) เพราะเมื่อหนี้สนิ ลด ความมังคั
่ งจะเพิ
่
ม่ ขณะเดียวกันเขาจะมุ่งสะสมสิ นทรัพย์ลงทุน (ตาม  ในรูป) เพื่อให้
สินทรัพย์ลงทุนทํางานแทนเขา สินทรัพย์ลงทุน คือ อะไรก็ได้ท่ใี นทีส่ ุดมูลค่าจะสูงขึน้ ตามกาลเวลา และบางอย่างก็ให้
ผลตอบแทนระหว่างทางที่เราถืออยู่ดว้ ย เช่น หุน้ ทองคํา อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น ทีส่ าํ คัญก็คอื ผลตอบแทนเหล่านี้
จะไหลกลับไปเป็ นรายได้เพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากรายได้จากการทํางานเพียงอย่างเดียว ทําให้มโี อกาสได้เงินออมเพิม่
และเงินออมก็ไหลกลับไปงบดุลเพือ่ สะสมสินทรัพย์ลงทุนเพิม่ อีก พอร์ตสินทรัพย์ลงทุนก็จะใหญ่ขน้ึ เรือ่ ยๆ
มีคนชอบวาดรูปการ์ตูนคนจนเป็ นรูปคนผอมแห้งแรงน้อย คนรวยเป็ นรูปคนอ้วนหน่อย เหมือนอาเสีย่ ซึ่งผม
คิดว่าจริง เมื่อเทียบกับงบการเงินก็ได้ว่า งบการเงิ นของคนจน: รับน้ อย จ่ายมาก เงิ นออมน้ อย สิ นทรัพย์ลงทุน
น้ อย หนี้ สินมาก ความมังคั
่ งจึ
่ งน้ อย ส่วนงบการเงิ นของคนรวย: รับมาก รายได้มาจากหลายทาง จ่ายแบบ
เหมาะสม เงิ นออมมากขึน้ เรื่อยๆ สะสมสิ นทรัพย์ลงทุน หนี้ น้อย ความมังคั
่ งจึ
่ งสูง
เศรษฐีเข้าใจเคล็ดลับนี้ทุกคน แม้แต่ในอดีตที่ยงั ไม่มเี รื่องหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม แบบทุกวันนี้ เขาก็
เรียนรูก้ ารสะสมทองคํา อสังหาริมทรัพย์ แต่ถา้ อยากเป็ นเศรษฐีสมัยนี้ ต้องเรียนรูส้ นิ ทรัพย์ลงทุนใหม่ๆ อีกหลายอย่าง
วันนี้ถือโอกาสมาชี้ช่องทางเพื่อให้ทุกคนได้รวยทัวๆ
่ กัน แต่ใครจะเห็นหรือเข้าใจแค่ไหน ก็แล้วแต่ว่าใครทําบุญมา
แค่ไหนก็แล้วกัน อิอ.ิ ..
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