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หลายๆ ท่านที่อยากลงทุนใน “หุ้นสามัญ” แต่ยงั กล้าๆ กลัวๆ ไม่ยอมลงทุนเสียที วันนี้ผมมีเรื่องราวของ
เพื่อ นรุ่น น้ อ งสมัย เรีย นปริญ ญาโทมาเล่า สู่ก ัน ฟ งั ครับ เพื่อ นรุ่น น้ อ งของผมคนนี้ ป จั จุ บ นั เป็ น หนุ่ ม ใหญ่ ว ยั 50 ปี
ที่น่าสนใจ คือ เขาบอกว่าเพิง่ ออกจากงานมาอยู่บ้านเฉยๆ สถานะการเงินแม้ไม่ถงึ ขัน้ มหาเศรษฐี แต่ใม่ต้องทํางาน
ตลอดชีวติ ก็ได้ ผมบอกว่านี่แหละทีเ่ ขาเรียกกันว่า “มีอิสรภาพทางการเงิ น” เลยถือโอกาสขอเคล็ดลับจากเขา
เขาบอกว่า “ผมวางแผนการเงินมาตลอดชีวติ การทํางาน ทัง้ แผนการเงินของตนเองและครอบครัว ตอนนี้ลูก
ชายคนเดียวของเขาก็จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ และแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว เหลือแค่ 2 คน
สามีภรรยา นับดูเงินและทรัพย์สนิ ทีม่ แี ล้ว ก็น่าจะพอเลีย้ งตัวเองได้”
เขาบอกต่ออีกว่า เขา 2 คน สามีภรรยา มีเงินออมจากกองทุนสํารองเลีย้ งชีพประมาณ 14 ล้านบาท และเงินที่
ออมผ่านกองทุน LTF อีก 7 ล้านบาท รวม 21 ล้านบาท ซึ่งคํานวณแล้ว น่ าจะดึงมาใช้หลังเกษียณได้เฉลีย่ เดือนละ
90,000 บาท เป็ นระยะเวลา 30 ปี จนถึงอายุ 80 ปี ซึง่ ถือว่าเยอะพอควรเลยทีเดียว
แต่มนั ไม่จบแค่น้ี ... เคล็ดลับสุดยอด นอกเหนือจากเงินออมเพื่อเกษียณผ่านกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุน LTF แล้ว เพื่อนรุน่ น้องคนนี้บอกว่า เขา “ออมในหุ้น” ด้วย โดยเลือกหุน้ ดีๆ เข้าพอร์ตเมื่อ 5 ปี ก่อน ด้วยเงิน
ลงทุนตัง้ ต้น 3,000,000 บาท ในหุน้ ธนาคารขนาดเล็กแห่งหนึ่ง แต่ผมขออนุ ญาตไม่เปิ ดเผยชื่อหุน้ จริงนะครับ สมมติวา่
เป็ นหุน้ ของธนาคาร ABC แล้วกัน ราคาที่ซ้อื ตอนนัน้ เริม่ ต้นอยู่ท่ี 11.90 บาท ปี แรกเขาได้เงินปนั ผลประมาณ 9%
เมื่อได้เงิ นปั นผลมา เขาจะนํ าไปซื้อหุ้น ABC เพิ่ ม ขณะเดียวกันเขาก็เติ มเงิ นซื้อหุ้น ABC เข้าพอร์ตอย่าง
สมํา่ เสมอหลังจากได้รบั เงินโบนัสในช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี ปี ละ 400,000 บาท ซึง่ ทําให้จํานวนหุน้ ABC ใน
พอร์ตของเขาเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
หลังจากถือหุน้ มา 4 ปี กว่าๆ ราคาหุน้ ABC พุง่ ทะยานขึน้ ไปปิ ดทีร่ าคาสูงถึง 60.25 บาท แต่เนื่องจากปี นนั ้
เป็ นช่วงหุน้ ขาขึน้ เขาตัดสินใจว่าจะยังไม่ขาย เพราะภาพรวมธุรกิจก็ยงั ดีอยู่ ราคาหุน้ น่าจะไปต่อได้อกี สักนิด ปรากฏว่า
ราคาหุน้ ABC กลับปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ อยูท่ ่ี 41.50 บาท ขณะนัน้ เขามีจํานวนหุน้ ABC ประมาณ 400,000 หุน้
ซึ่งต้นทุนเฉลี่ยตอนนัน้ อยู่ท่ี 20.18 บาท เขาเริม่ คิดว่าถ้าขายตอนนี้อย่างน้อยก็ยงั กําไรอยู่ 21.32 บาทต่อหุน้ เขาจึง
ตัดสินใจแบ่งขายหุน้ ABC ออกไปครึง่ หนึ่ง ประมาณ 200,000 หุน้ หรือคิ ดเป็ นมูลค่าตามราคาตลาดก็ราวๆ 8 ล้าน
บาท เท่ากับว่าได้เงินทุน 5 ล้านบาทคืน แถมได้กําไรด้วย แม้เขาจะไม่ได้ขายตอนราคาดีทส่ี ดุ ก็ตาม ซึง่ เขานําเงินกําไร
ก้อนนัน้ ไปลงทุนซือ้ หุน้ ตัวอื่นเข้าพอร์ตเพือ่ กระจายความเสีย่ ง
ประเด็นสําคัญอยูต่ รงนี้ครับ... เขายังมีห้นุ ABC เหลืออยู่ราว 200,000 หุ้น มูลค่าตลาดประมาณ 8 ล้าน
บาท ซึ่งเป็ นกําไรล้วนๆ ถ้าหุน้ ตัวนี้ขน้ึ ต่อก็ยง่ิ กําไร ถ้าราคาลงเท่าไหร่กย็ งั ทนได้ เพราะเป็ นกําไรอย่างเดียว แต่เขา
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คิดว่าจะไม่ขายทัง้ หมด เพราะถ้าหุน้ ABC จ่ายปนั ผลหุน้ ละ 2 บาท เขาจะได้เงินปนั ผลปี ละ 400,000 บาท เท่ากับได้
เงินใช้อีกเดือนละ 30,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ LTF แล้ว เขาจะมีเงินใช้หลังเกษียณ
ประมาณเดือนละ 120,000 บาท หน้าทีท่ ต่ี อ้ งทํา คือ คอยติดตามดูวา่ หุน้ ตัวนี้ยงั ดีอยูห่ รือไม่
เขาสรุ ป ว่ า “หุ้น สามัญ ดี ๆ ของบริ ษัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เป็ นเครื่ อ งจัก รผลิ ต เงิ น
อัตโนมัติให้เขาได้ ทําให้เขาเกษี ยณได้อย่างมีความสุข” แล้วยังบอกต่ออีกว่า “การออมในหุ้นมีประโยชน์ มากๆ
เพราะมีพลังของเงิ นต้ น พลังของเงิ นปั นผลทบต้ น และพลังของมูลค่ากิ จการที่ อาจเพิ่ มขึ้นได้” ก่อนรํ่าลากัน
เขาถามผมว่าผมออมในหุน้ บ้างไหม ผมตอบว่ามีบา้ ง เพื่อไม่ให้เสียเชิงของคนทีอ่ ยู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงความ
ยินดีกบั การเกษียณของเขา ตัวเองก็เดินคอตกกลับมาคิดว่า “แล้วเราจะมีอิสรภาพทางการเงิ นได้เมื่อไหร่ล่ะ อายุ
ก็ผา่ นเลข 5 มาแล้วนี่ นา” แล้วท่านผูอ้ ่านล่ะครับ เริม่ สร้างเครือ่ งจักรผลิตเงินอัตโนมัตใิ ห้ตวั เองหรือยัง

เรียนก่อน รู้ก่อน พร้อมก้าวสู่การเป็ นนักลงทุนคุณภาพ คลิ กที่ www.tsi-thailand.org
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