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 	Knowledge 
 
 เริ่มจากการมีความรู้ก่อนครับ คุณคงเคยได้ยินว่า 
การลงทุนมีความเสี่ยง แต่ผมจะขอเติมว่า ใช่ครับ การลงทุนมี
ความเสีย่ง บนเง่ือนไขว่า ถ้าคุณไม่มคีวามรู ้มนักเ็หมอืนคณุขบั
รถโดยไม่เคยขบัรถมาก่อน ไม่เคยมใีครสอนมาก่อน คณุข้ึนรถ 
แล้วสตาร์ทรถออกไปเลย คุณเสีย่งมัย้...เสีย่งมากจรงิมัย้ครบั? 
 แต่ถ้าวันนี้คุณขับรถโดยศึกษาวิธีการขับ การใช้รถ 
รู้จักเส้นทางการ รู้จักกฎจราจร มันก็ลดความเสี่ยงในการเกิด
อบุติัเหตุลงไปได้ใช่มัย้ครบั? การลงทนุกเ็หมอืนกนั ถ้าวนันีค้ณุ
ศึกษา ท�าความรู้จัก มีคนสอนคุณก่อน คุณก็ลดความเสี่ยงใน
การผดิพลาดไปได้ รวมถงึคุณจะเหน็มมุมองทีค่นอืน่เคยท�าผิด
พลาดมาก่อน 
 เพราะการเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุกค็อืการเรยีนรูจ้ากความผดิ
พลาดของคนอื่น เป็นการเรียนลัด ท�าให้คุณไปถึงเส้นชัย (การ
ม ีFinancial Freedom) เรว็ขึน้ การเรียนรู้จากผู้รู้ทีป่ระสบความ
ส�าเรจ็มาแล้ว เป็นอกีหนึง่ทางลดั ทีผ่มเรียกว่าการม ีMentor พี่
เลี้ยง หรือมีโค้ช ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ต่อไป
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	Experience  
 
 ความรูอ้ย่างเดียวไม่สามารถท�าให้เกดิอสิรภาพทางการเงนิได้ 
ถ้าคุณไม่ลงมือท�า ไม่มีประสบการณ์ด้วยตัวเอง คนที่จะมี 
Financial Freedom ได้ คือคนที่น�าความรู้ไปลงมือท�าจริง จน
มีประสบการณ์เยอะ ยิ่งเยอะก็จะยิ่งเกิดความรู้มากขึ้นไปอีก 
 ข ้อดีของการลงทุนอสังหาฯ ก็คือ  คุณสามารถฝ ึกมี
ประสบการณ์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ เพราะคุณจะออกไป
หา ไปดูอสงัหาฯ กีท่ีก่ไ็ด้ จะวเิคราะห์กีท่ีก่ไ็ด้ โดยทีค่ณุยงัไม่ต้อง
ตัดสินใจซื้อ ยิ่งออกไปดูมาก ก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้น วิเคราะห์ได้
มากขึ้น ลดความเสี่ยงได้มากขึ้น 
 ผมได้เรียนรู้เรื่องนี้จากนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก 
อย่าง Donald Trump ทรัมป์บอกว่า ในการลงทุนอสังหาฯ จะ
มีกฎที่เรียกว่า 100:10:1 ความหมายของมันก็คือ
 
 	 ต้องเลือกดูอสังหาฯ 100 แห่ง เพื่อที่จะ
 	 เสนอซื้อต่อรอง 10 แห่ง เพื่อที่จะ
 	 ได้อสังหาฯ ที่ใช่  1 แห่ง

 เพราะอะไรถงึตอ้งเปน็อย่างนี้? ค�าตอบกเ็พราะคนทีจ่ะลงทนุ
ซื้ออสังหาฯ สักแห่ง สมมติว่าเป็นคอนโดนะครับ ส่วนใหญ่จะ
ไปดูคอนโด 2-3 ที่ก่อนซื้อ เยอะที่สุดก็ไม่เกิน 10 ที่ (บางคนดู
แค่ที่เดียว) นี่ล่ะครับที่เป็นสาเหตุของการที่นักลงทุนในคอนโด
ส่วนมากถึงท�าก�าไรได้ไม่มาก เพราะเขามีตัวเลือกน้อยเกินไป 
 นัน่คือสิง่ทีผ่มได้เรยีนรูจ้ากทรมัป์ ในทางปฏบิตัจิรงิ มนั
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ต้องถึง 100 ที่มั้ย? มันก็อาจจะไม่ต้องถึงก็ได้ แต่ในระหว่างที่
เราหาอยู่ มันจะมีของดีเกิดขึ้น อสังหาฯ ที่แรกของผม ผมดูแค่ 
40-50 ที่ผมก็ได้แล้วครับ 

		Leverage  
 
 หรือการใช ้พลังทวี  หลังจากที่คุณมีความรู ้  มี
ประสบการณ์แล้ว การใช้ Leverage จะช่วยให้คุณมีอิสรภาพ
ทางการเงินเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ได้มีรายได้สูง
มาก ไม่ได้มีเงินเยอะ ๆ มาก่อน การใช้ Leverage จะช่วยคุณ
ได้มาก 
 ค�าว่า Leverage มีความหมายในเชิงว่า การยืมแรง
คนอื่น สิ่งอื่น ความรู้ของคนอื่น เงินของคนอื่น หรืออะไรก็ตาม
ทีไ่ม่ได้มาจากตัวคุณคนเดียว อย่างการใช้บตัรเครดติกเ็ป็นการ 
Leverage แบบหนึ่ง นั่นคือ คุณยังมีเงินไม่ถึง แต่คุณต้องการ
ท�าอะไรบางอย่าง ก็ถือเป็นการใช้พลังทวีท�าให้คุณมีอ�านาจ
เพิ่มขึ้น ถ้าคุณใช้มันในทางที่ดี ที่ถูกต้อง มันก็ช่วยให้ชีวิตคุณ
ไปได้เรว็ขึน้ ดขีึน้ แต่ถ้าคณุใช้มนัไปในทางไม่ด ีจดัการไม่ด ีมนั
ก็ท�าให้ชีวิตคุณตกต�่าได้เช่นกัน 
 อสังหาฯ ก็เหมือนกัน เช่น ถ้าคุณพบอพาร์ทเมนท์ที่
อยู่ในท�าเลที่ดี สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องได้ ธนาคารก็ยินดี
ให้คุณยืมเงินมาลงทุน นั่นคือการ Leverage คุณไม่ต้องใช้เงิน
ส่วนตัวของคุณทั้งหมด แต่ใช้เงินเพียงบางส่วนและใช้ของคน
อื่นบางส่วน
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	Team 
 
 การลงทนุอสงัหาฯ คณุท�าคนเดยีวกไ็ด้ครบั แต่ถ้าคณุ
ท�าเป็นทมี คุณจะท�าได้เรว็กว่า เพราะคุณไม่ได้ถนดัทกุอย่าง ถ้า
คุณท�าทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว แปลว่าคุณก�าลังเล่นเกมเล็ก 
คณุควรจะให้คนทีถ่นดัอะไรกท็�าสิง่นัน้ เช่น คนทีไ่ม่ถนดัหาอสงั
หาฯ ไม่รู้จะหายังไง วิเคราะห์ไม่เก่ง แต่เก่งมากเรือ่งการเจรจา
ต่อรอง กท็�างานร่วมกบัคนทีถ่นดัหาอสงัหาฯ ด ีๆ ได้  
 มีผู้เข้าสัมมนากับผมอยู่ท่านหนึ่ง เป็นอาเจ๊ที่ไม่ถนัด
ใช้อินเทอร์เนต็เลย เรยีกว่าใช้ไม่เป็นเลยดกีว่า อาเจ๊ไม่สามารถ
หาอสงัหาฯ ทางอนิเทอร์เนต็ได้ แต่เธอเป็นสดุยอดนกัเจรจาต่อ
รอง อาเจ๊ก็เลยมีคู่การท�างานเป็นวิศวกรหนุ่มเพิ่งจบใหม่ ที่ใช้
คอมฯเก่งมาก หาอสังหาฯ ดีได้มากมายทางเน็ต แต่พูดไม่เก่ง
เลย แถมไม่มีเวลาไปดูทรัพย์ในวันธรรมดา เพราะต้องท�างาน
ประจ�า  
 แต่ด้วยความเป็น Perfect Match หรือคู่ท�างานที่ดี
เยี่ยม ท�าให้คู่นี้แบ่งหน้าที่กันชัดเจน หนุ่มวิศวกรดูทรัพย์ทาง
อินเทอร์เน็ต จากนั้นอาเจ๊ก็ออกไปดูทรัพย์ที่สถานที่จริง แล้ว
เจรจาต่อรอง ได้ทรัพย์ดี ๆ มาไม่น้อย 
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 แบบนี้ถือเป็นการท�าที่เรียกว่า 1+1 ได้มากกว่า 2 
เพราะมันอาจจะเป็น 11 หรือเป็น100 เลยก็ได้ มันท�าให้คุณ
ไปได้เรว็กว่า ยิง่ในการท�าอสงัหาฯ ถ้าเกดิคณุมอีสงัหาฯ หลาย ๆ 
ที่ แต่คุณไม่มีทีม คุณก็ต้องหาผู้เช่าเอง เก็บค่าเช่าเอง เวลา
อะไรเสีย ก็ต้องซ่อมเอง มันก็ท�าให้คุณต้องยังอยู่ในสนาม ไม่
ได้มีอิสรภาพทางการเงินจริง ๆ เสียที กลายเป็นแค่งานเสริม
นอกเวลา แต่ถ้าคุณมีทีมช่วยดูแลอสังหาฯ ก็จะช่วยให้คุณมี
อิสรภาพทางการเงินได้จริง ๆ


