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เขาเอาเงินของผม
ไปไว้ทไี่ หน ?

วันก่อนผมเจอกับพิภพ เพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยม ตอนนี้พิภพเป็น
ผู้บริหารตำแหน่งใหญ่โต เดินไปไหนมาไหนในอาณาจักรธุรกิจ
ของตัวเองที่ ใครๆ ก็เรียกว่า ‘ท่าน’
ท่ า นพิ ภ พบ่ น กั บ ผมว่ า “เดี๋ ย วนี้ เ ปิ ด โทรทั ศ น์ เ ห็ น ตั ว เลขดั ช นี ราคาหุ้ น
ตัวสีเขียว สีแดง วิง่ กันไม่หยุดตัง้ แต่เช้ายันเย็น เวลาดูหนัง ดูละคร หรือดูขา่ ว รูส้ กึ
เกะกะ พานเอาหูตาลายไปด้วย พอมาอ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าหยิบฉบับไหน ก็เห็น
รายงานข้อมูล ราคาหุ้น ดัชนีหุ้น ตามมาให้ดูกันอีก” ท่านพิภพถามเชิงบ่นกับผมว่า
“มีคนเล่นหุน้ แค่หยิบมือ แต่ทำไมไปไหนมาไหนถึงได้เห็นแต่หนุ้ หุน้ หุน้ เต็มไปหมด”
ผมถามท่านพิภพกลับไปว่า “ทุกวันนีพ้ อสิน้ เดือน บริษทั เขาหักเงินเดือนท่าน
ไปเข้ากองทุนสำรองเลีย้ งชีพหรือเปล่าล่ะ”
ท่านก็พยักหน้าอย่างไม่ลังเล ซ้ำยังเสริมอีกว่า “ดีนะ เป็นการสร้างวินัย
ในการออมทีด่ วี ธิ หี นึง่ แต่ทสี่ ำคัญกว่าการสร้างวินยั ทีท่ ำให้ผมและพนักงานของบริษทั
ทุ ก คนชอบในเรื่ อ งของกองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ก็ ต รงที่ มี เ งิ น ของบริ ษั ท สมทบเข้ า
ไปให้ดว้ ย”
ท่านพิภพยังหยอกต่อว่า “นอกจากทางบริษทั จะหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลีย้ ง
ชีพแล้ว บริษัทยังหักเงินเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมอีกด้วย เวลาดูสลิปเงินเดือน
บางครัง้ ก็สงสัยอยูเ่ หมือนกันว่า เขาเอาเงินผมไปไว้ทไี่ หน?” ท่านพิภพอดถามต่อไม่ได้
แม้วา่ คำถามแรกเรือ่ งตัววิง่ บนหน้าจอทีวี จะยังไม่ได้รบั คำตอบ
ท่านพิภพคงไม่รู้ตัวว่าตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่ยืนคุยกับผมขณะนี้
ท่านได้ใช้สินค้าและบริการมากมายที่ผลิตจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ ปัจจุบนั มีกว่า 500 บริษทั ถ้าท่านพิภพได้อา่ นฉลากข้างกล่องผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ประจำ
แหงนหน้าดูปา้ ยธนาคารทีท่ า่ นเพิง่ เข้าไปโอนเงิน พลิกดูหลังปกรายการอาหารของร้าน
อาหารที่รับประทานตอนมื้อเที่ยง รวมทั้งดูประวัติของบริษัทเจ้าของโครงการบ้าน
จัดสรรหลังงามที่เพิ่งซื้อให้ลูกชายเป็นของขวัญวันแต่งงาน ล้วนแล้วแต่มีชื่อของบริษัท
จดทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการ หรือผู้สร้าง แทบทั้งสิ้น คำว่า ‘บริษัท...จำกัด
(มหาชน)’ เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่บอกให้พวกเรารู้ว่าบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในสมั ย นี้ เ วลาที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการใช้ เ งิ น เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ พวกเขามี ช่ อ งทาง
หาแหล่งเงินที่ไม่จำเป็นต้องไปกู้ยืมจากธนาคารเท่านั้น พวกเขายังมี ‘ตลาดทุน’
เป็นแหล่งเงินอีกแหล่งหนึง่ โดยการเสนอขายหุน้ หรือหุน้ กู้ รวมถึงตราสารทางการเงิน
ประเภทอื่นๆ ให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้าง เพียงขออนุญาตจากสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ก่อน และเมื่อขายหุ้น
หรือหุ้นกู้ หรือตราสารทางการเงินได้แล้ว พวกเขาก็สามารถนำเงินที่ได้มาใช้ขยาย
ธุรกิจต่อไป ส่วนผู้ที่ซื้อหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่เราเรียกว่า
‘นักลงทุน’ ก็จะรอผลกำไรจากการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เปิดขายหุ้นและตราสาร
และรับคืนในรูปของ ’เงินปันผล’ หรือถ้าไม่อยากรอเงินปันผล นักลงทุนอาจตัดสินใจ
ขายหุน้ เพือ่ ทำกำไรได้เช่นกัน
“ท่านพิภพคิดว่าใครบ้างล่ะที่เป็นนักลงทุน?” ผมถามกลับพิภพบ้าง พิภพ
ตอบแทบจะทันทีวา่ “ก็พวกเสีย่ ๆ เศรษฐีทงั้ หลายไง คนมีเงินเยอะเท่านัน้ แหละถึงจะ
ซือ้ หุน้ ได้” ส่วนตัวเขาเองแม้จะเข้าข่ายคนมีสตางค์แต่กข็ อไม่เป็นนักลงทุน เขาบอกว่า
‘เล่นหุน้ มีแต่เสีย กับเสีย!!!’
“ท่านพิภพเข้าใจถูกเพียงส่วนเดียวครับ ความจริงท่านไม่รู้ตัวว่าตัวท่านเอง
ก็กำลังเป็นนักลงทุน ศรีภรรยาของท่านพิภพที่รับราชการอยู่ก็เป็นนักลงทุน ลูกชาย
ของท่านพิภพที่เมื่อวานมาคุยกับพ่อเรื่องกองทุนรวมจนทำเอาพ่อมึนก็เป็นนักลงทุน”
เจอคำตอบแบบนีท้ า่ นพิภพถึงกับทำหน้างง

ผมรีบแถลงไขก่อนเพื่อนจะหาว่าผมตอบกวนใจเสีย
เหลื อ เกิ น คำตอบของผมก็ เ ป็ น คำตอบที่ พิ ภ พถามผมว่ า
“เขาเอาเงินผมไปไว้ทไี่ หน?” นัน่ เอง เพราะไม่วา่ กองทุนสำรอง
เลี้ ย งชี พ กองทุ น รวม กองทุ น บำเหน็ จ บำนาญข้ า ราชการ
และกองทุ น ประกั น สั ง คม ต่ า งก็ น ำเงิ น ที่ เ ก็ บ จากสมาชิ ก
มากบ้าง น้อยบ้าง ไปลงทุนในหุน้ หรือตราสารอืน่ ๆ ทีอ่ อกโดย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และรอรับผลตอบแทน
ในฐานะนักลงทุน
เพราะฉะนั้น จากตัวเลขหรือความรู้สึกที่เราคิดว่ามี
นักลงทุนในตลาดหุ้นเพียงไม่กี่หมื่นกี่พันคนนั้น จริงๆ แล้วถ้า
นับจำนวนประชาชน ‘นักลงทุนทางอ้อม’ หรือพวกเราเราทีอ่ ยู่
เบื้องหลังกองทุนประเภทต่างๆ เหล่านี้ นับได้เป็นล้านๆ คน
นะครับ ท่านผูอ้ า่ นเองก็นา่ จะเป็นหนึง่ ในกลุม่ นักลงทุนทางอ้อม
นี้เช่นเดียวกับท่านพิภพ จึงไม่ต้องแปลกใจที่ท่านจะได้พบเห็น
ข้อมูลเรื่องหุ้นและการลงทุนในตลาดทุนกระจายกันให้ว่อนอยู่
ตามสือ่ ต่างๆ พวกเขาต้องการให้พวกเรารับรูค้ รับ และพวกเรา
ก็ควรให้ความสนใจตลาดทุน เพราะเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีย่ งั มีเรือ่ ง
ทีพ่ วกเรายังต้องติดตามอีกมากมาย แล้วผมจะหาโอกาสมาเล่า
ให้ฟงั ในคราวต่อไปนะครับ
ประสงค์ วินยั แพทย์
รองเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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