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ความหลงใหลและสไตล์ของ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

วิถีความสุข
ที่ออกแบบได้ของ

‘รพี
สุจริตกุล’

เป็นทีย่ อมรับว่า แม้ตลาดทุนไทยยุคใหม่จะเริม่ ต้นอย่างเป็นรูปธรรมเมือ่ 51 ปีทแี่ ล้ว แต่ทผี่ า่ นมา ตลาดทุนไทยได้ผลิต
‘กูร’ู ด้านตลาดทุนประดับวงการนีอ้ ย่างมากมาย ทว่า ในจ�ำนวนนัน้ คงมี ‘คนเก่ง’ ไม่มากนักทีจ่ ะมีโอกาสคลุกคลีอยูใ่ น
แวดวงตลาดทุน จนเรียกได้วา่ (เกือบ) ครบ 360° ดังเช่น ‘คุณรพี สุจริตกุล’
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‘พระสยาม’ ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารแห่ง บล. กสิกรไทย
และ บลจ. กสิกรไทย ที่มาเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ร่วม 30 ปี
ในตลาดเงินและตลาดทุนไทย ตลอดจนมุมมองการใช้ชีวิตบนวิถีแห่ง
ความพอเพียงและเรียบง่าย กับความสุขบนเส้นทางชีวิตที่เขาเลือก
ออกแบบเอง

โลดแล่นบนเส้นทาง ‘มืออาชีพ’ ในตลาดทุน
หลังเรียนจบปริญญาตรีและโททางด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษ
คุณรพีเริ่มต้นชีวิตการท�ำงานเป็นนิติกรในฝ่ายกฎหมายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นมือกฎหมายของแบงก์ชาติอยู่ร่วม 7 ปี
กระทั่ ง มี ก ารก่ อ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บุคลากรของแบงก์ชาติจ�ำนวนหนึ่งได้รับ
ภารกิจให้ไปท�ำหน้าที่วางรากฐานที่ ก.ล.ต. โดยคุณรพีเป็นหนึ่งในนั้น
ประสบการณ์เรียนรู้ตลาดทุนของคุณรพีเริ่มต้นขึ้นที่นั่น จากปีแรก
จนปีที่ 12 ทีเ่ วียนวนไปรับต�ำแหน่งต่าง ๆ ใน ก.ล.ต. กระทัง่ มาถึงต�ำแหน่ง
สุดท้ายคือ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการอาวุโส ในทีส่ ดุ คุณรพีจงึ อ�ำลาชีวติ ในหน่วยงาน
ราชการเพื่อมุ่งสู่ภาคธุรกิจเต็มตัว
แม้จะได้รับการทาบทามจากหลายองค์กร แต่สุดท้ายคุณรพีเลือก
ร่วมงานกับเครือธนาคารกสิกรไทย ส่วนหนึ่งอาจเพราะเป็นการชักชวน
จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้เคยเป็นนายเก่าเมื่อครั้งอยู่ ก.ล.ต.
อีกเหตุผลส�ำคัญเป็นเพราะความท้าทายในการตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ (บล.)
กสิกรไทย ซึ่งเป็นบริษัทตั้งใหม่ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร
คุณรพีจึงมีโอกาสวางปรัชญาและนโยบายการด�ำเนินงานได้ตั้งแต่ต้น
ด้วยความที่ บล. กสิกรไทย ถือเป็น บล. แห่งแรกจากเครือธนาคาร
จึงมักถูกมองว่าการด�ำเนินงานไม่น่าจะดีเท่า บล. อื่น เพราะวัฒนธรรม
ของธนาคารกับ บล. ต่างกันมาก ความเชือ่ เช่นนีไ้ ม่เพียงส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของลูกค้า แต่ยังส่งผลต่อผู้ที่จะเข้ามาร่วมงาน
“ณ วันแรกที่ยังไม่มีคนท�ำงาน มีผมกับผู้บริหาร 3-4 คน ช่วยกัน
ตั้งบริษัทขึ้นมา ผ่านไป 3 ปี มีพนักงานกว่า 200 คน ความยากคือ
การผสานคนจากสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน บนความเข้าใจในวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง เรียกว่าทั้งสนุกและภูมิใจ มันเหมือนเราปั้นธุรกิจจากศูนย์
จนโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยเราเคยได้รางวัล Best Broker House และเราพา
‘ดีแทค’ มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยจนส�ำเร็จ”
ความส�ำเร็จของ บล. กสิกรไทย ส่งผลให้คุณรพีได้รับภารกิจใหม่
ทีท่ า้ ทายกว่าเดิม ในต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย ซึ่งมาพร้อมภาระบริหารเงินลงทุน
3.5 แสนล้านบาท และเป้าหมายการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การ
บริหารจัดการ (Asset Under Management) (AUM) ไม่ต�่ำกว่า 20%
แม้ บลจ. กสิกรไทย จะด�ำเนินงานมานานแล้ว และมีบุคลากรที่
เชีย่ วชาญ รวมถึงระบบงานทีด่ ี แต่กม็ โี จทย์ยากทีร่ อพิสจู น์ฝมี อื ผูบ้ ริหาร
ใหม่ คือ การทวงคืนต�ำแหน่ง ‘เบอร์หนึง่ ’ ท่ามกลางการแข่งขันทีร่ นุ แรง
ในช่วงเวลานั้น
“จากวันนั้นถึงวันนี้ บลจ. กสิกรไทย เป็น บลจ. ที่บริหารสินทรัพย์
ใหญ่ทสี่ ดุ ของไทย ตอนผมออกมา เรามีมลู ค่า AUM เกือบ 7 แสนล้านบาท

เทียบได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย” คุณรพี
กล่าวอย่างภูมิใจ

วิถีความสุขบน ‘เก้าอี้ที่ปรึกษา’ 5 องค์กร
หลังลาออกจาก บลจ. กสิกรไทย เมือ่ เกือบ 2 ปีกอ่ น ปัจจุบนั คุณรพี
รับหน้าที่ ‘ที่ปรึกษา’ ให้กับบริษัทและสมาคมหลายแห่ง โดยหลัก ๆ
มีอยู่ 5 แห่ง คือ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ‘เมืองไทยประกันชีวิต’,
กรรมการ ‘บิ๊กซี’, กรรมการ ‘สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)’, กรรมการ ‘ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)’
และ กรรมการอิสระ ‘สมาคมบริษัทจัดการลงทุน’
แม้มภี าระรับผิดชอบในหลายองค์กร แต่เมือ่ เทียบกับสมัยทีอ่ ยู่ บล.
หรือ บลจ. กสิกรไทย อดีตกูรูตลาดทุนบอกว่า ทุกวันนี้ ชีวิตการท�ำงาน
ของเขาสบายกว่าและเป็นอิสระกว่าเดิมมาก
“ทุกวันนี้ ผมไม่ต้องเข้างานทุกวัน ไม่ต้องท�ำงาน 9 โมงเช้า เลิก
5 โมงเย็น ไม่ต้องดูแลลูกค้า และไม่มีพนักงานใต้บังคับบัญชาจ�ำนวน
มาก ก็ทำ� ให้เหนือ่ ยน้อยลงและเป็นอิสระมากขึน้ ผมว่าผูบ้ ริหารระดับสูง
ส่วนใหญ่ 70-80% ของงาน ของเวลา และความเหนือ่ ย มันคือการบริหารคน
ไม่ว่าลูกค้าหรือพนักงาน”
อีกความสุขในการท�ำงานของที่ปรึกษาวัย 52 ปี ยังมาจากความ
หลากหลายของธุรกิจ รวมถึงความแตกต่างเชิงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กรที่เข้ารับต�ำแหน่ง ซึ่งท�ำให้งานไม่ซ�้ำซาก
แม้จะนัง่ เป็น ‘ทีป่ รึกษา’ หรือ ‘กรรมการ’ แต่คณุ รพีกต็ อ้ งถูกวัดผล
การท�ำงานด้วยเช่นกัน ส�ำหรับภาคเอกชน ‘ดัชนีชี้วัด’ อาจเป็นตัวเลข
ที่ชัดเจน เช่น ผลก�ำไร, อัตราเติบโต, ตัวเลขผลการลงทุน ฯลฯ ขณะที่
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ตัวชีว้ ดั ของสมาคมมักไม่ชดั เจนเท่า เนือ่ งจากมีขอบเขตของงานกว้างกว่า
คุณรพียกตัวอย่าง ดัชนีวัดผลการท�ำงานในฐานะที่ปรึกษา ‘โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต’ ของไอโอดี
(IOD) ซึ่งระบุว่า ภายใน 3 ปี โครงการฯ จะต้องดึงบริษัทจดทะเบียนฯ
มาเป็นแนวร่วมไม่ต�่ำกว่า 200 บริษัท
ส�ำหรับสถานการณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในภาคเอกชนไทย ณ วันนี้
ที่ปรึกษาหนุ่มใหญ่มองว่า แม้จะอยู่ในช่วง First Baby Step แต่ก็มี
สัญญาณที่น่ายินดี เพราะมีบริษัทอย่างน้อย 224 แห่ง (เป็นบริษัท
จดทะเบียนประมาณ 70 บริษัท) ที่ลุกขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์อย่าง
เป็นรูปธรรม ว่าจะไม่ยอมรับคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ และยอมส่งพนักงาน
มาอบรมการวางระบบเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไข จุดที่จะท�ำให้
เกิดคอร์รัปชั่น
ในฐานะผูข้ บั เคลือ่ นธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ และรณรงค์ให้สงั คม
ไทยไร้การทุจริตมาโดยตลอด นับตั้งแต่สมัยท�ำงานที่ ก.ล.ต. มาจนถึง
ปัจจุบัน คุณรพีฝากให้ตระหนักถึงอุปสรรคส�ำคัญของเรื่องดังกล่าว
เอาไว้ ดังนี้
“การตื่นตัวของภาคเอกชนนับเป็นความหวังในการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น แต่อย่างที่รู้กัน การคอร์รัปชั่นมี 2 ฝั่ง คือ ผู้ให้กับผู้รับ ขณะที่
ผู้ให้บอกจะไม่ให้ แต่ถ้าฝั่งผู้รับคือ ภาครัฐ ยังเรียกร้องตลอดเวลา
มันก็เปลี่ยนได้แค่ระดับหนึ่ง เพราะจริง ๆ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้ให้ กุญแจ
ส�ำคัญมันอยูท่ ภี่ าครัฐว่า เมือ่ ไหร่จะวางระบบเพือ่ ป้องกันไม่ให้คนของรัฐ
เรียกร้องสินบน”

ด้วยรักและห่วงใยจาก ‘ศิษย์เก่า’ แบงก์ชาติ
จากประสบการณ์การท�ำงานทัง้ ในหน่วยงานทีเ่ ป็น ‘Regulator’ หรือ
ผูท้ ำ� หน้าที่ ‘ออกกฎ’ และ ‘คุมกฎ’ อย่าง ก.ล.ต. ผสานกับประสบการณ์
ท�ำงานในภาคเอกชน ท�ำให้คุณรพีมองเห็นข้อจ�ำกัดบางประการของ
หน่วยงานเช่นเดียวกับ ธปท.
“ความยากของการเป็น Regulator คือความสามารถในการเข้าใจ
ภาคธุรกิจได้แบบจริง ๆ จัง ๆ เพราะคนท�ำงานในระบบราชการ รวมถึง
แบงก์ชาติ ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านงานธุรกิจมาก่อน ดังนั้น ความท้าทาย
ทีส่ ดุ คือ ท�ำยังไงจะป้องกันไม่ให้ระบบธุรกิจพังพาบไป แต่ขณะเดียวกัน
ก็ต้องท�ำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวในการแข่งขันระดับหนึ่ง”
นอกจากความสามารถในการเข้าใจธุรกิจ อีกสิ่งที่ศิษย์เก่าคนนี้ย�้ำ
คื อ การสื่ อ สารให้ ค นภายนอกเข้ า ใจถึ ง เป้ า หมายและเจตนารมณ์
ในการกระท�ำของ ธปท.

กิจกรรมยามว่าง กับความรื่นรมย์ที่เรียบง่าย
แม้จะมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบหลากหลาย แต่เมื่อมีวันว่าง
หนุม่ ใหญ่วยั 52 ปีคนนีม้ กั หาโอกาสขับรถสปอร์ตเปิดประทุนชมทิวทัศน์
ระหว่างทางตามเส้นทางภูเขาทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยคุณรพีบอกว่า เสน่ห์ของการขับรถคือ การได้หยุดคิดเรื่องอื่น
เพือ่ มีสมาธิกบั เส้นทางเบือ้ งหน้าและความสวยงามระหว่างทาง โดยเฉพาะ
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หากมีกลุม่ เพือ่ นฝูงทีช่ อบขับรถเหมือนกัน และอีกความรืน่ รมย์ทมี่ กั เพิม่
เข้ามาคือ การปิกนิกระหว่างทางพร้อมด้วยเครื่องดื่มและอาหารดี ๆ
โดยที่ ‘ฝีมอื ’ การท�ำอาหารของคุณรพีได้รบั การยอมรับว่า รสเลิศราวกับ
เชฟมาท�ำเอง
ด้ ว ยความชอบท� ำ อาหาร หนั ง สื อ
เล่มโปรดของคุณรพีจึงมีแต่ Cook Book
โดยเล่มที่แนะน�ำคือ ‘The Kitchen Diaries’
ของ Nigel Slater ซึ่งเป็นไดอารี่การท�ำ
อาหารตาม ‘Mood’ ของอากาศและ
อารมณ์ ผ่านค�ำอธิบายที่เรียบง่ายแต่ได้
อรรถรส ท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าถึงนาทีแห่งความสุข
ในการท�ำอาหาร อันเป็นความรู้สึกที่คุณรพี
มีต่อการท�ำอาหารเช่นกัน
นอกจากนี้ คุณรพียังมีอีกกิจกรรมโปรดคือ การชมงานศิลปะและ
สะสมงานศิลปะ โดยมีศิลปินที่ชื่นชอบได้แก่ ‘วินัย ปราบริปู’ ศิลปิน
ชาวน่านทีม่ ชี อื่ เสียง และ ‘พรมมา อินยาศรี’ ศิลปินชาวเชียงรายเจ้าของ
ผลงาน ‘โลหะปราสาทล้านนา’ ที่โด่งดัง
ทั้งนี้ ความรื่นรมย์ในการสะสมงานศิลปะของคุณรพีเริ่มขึ้นสมัย
ท�ำงานเครือกสิกรไทย โดยงานศิลปะที่อดีตผู้บริหารเครือกสิกรไทย
ผู้นี้มักสะสม เป็นผลงานของศิลปินดาวรุ่งหน้าใหม่จากเวที ‘พู่กันทอง’

อันเป็นเวทีประกวดงานศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทั่วไป ซึ่งจัดโดย
ธนาคารกสิกรไทย
“รูปที่ผมชอบมักจะเป็นรูปที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้น ผมจะชอบคุยกับ
ศิลปินว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจท�ำให้เขาวาดภาพนั้นขึ้นมา และภาพ
ที่ซื้อก็เพราะชอบจินตนาการของคนวาด” คุณรพีให้เหตุผลในการ
ช้อปงานศิลปะแต่ละชิ้น
แม้จะชอบดูงานศิลปะและเสวนากับศิลปิน แต่อดีตผู้บริหารยืนยัน
ว่า เขาคงมี ‘ฝีมือ’ เฉพาะกับการบริหารงาน, การขับรถสปอร์ต และ
การท�ำอาหาร มากกว่าการสร้างงานศิลปะ

วิถีความสุขที่ออกแบบได้สไตล์ ‘รพี’
ตลอดการสนทนา คุณรพีมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมด้วย
เสียงหัวเราะและแววตาแห่งความสุขที่ฉายออกมาอยู่ตลอดเวลา ท�ำให้
‘พระสยาม’ อดถามถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ‘สไตล์รพี’
ไม่ได้
เคล็ด (ไม่) ลับของชีวติ ทีม่ คี วามสุขแบบอดีตกูรตู ลาดทุนผูน้ มี้ าจาก
ความเชื่อที่ว่า ชีวิตคนเราควรมี 3 สิ่งนี้ คือ 1) อิสรภาพทางการเงิน
2) สุขภาพที่แข็งแรง และ 3) ความสามารถในการมีความสุข (Enjoy)
ในสิ่งที่ชอบและอยากท�ำ

“ผมรู้สึกว่า ผมได้ท�ำทุกอย่างที่ตัวเองอยากท�ำ และได้ท�ำอะไร
หลายอย่างมากกว่าคนอื่นพอสมควร อยู่แบงก์ชาติ อยู่ ก.ล.ต. แล้วก็
มาอยู่ภาคเอกชน ท�ำ บล., วาณิชธนกิจ, โบรกเกอร์, บลจ. จนมาอยู่
บริษทั ประกันชีวติ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษทั จดทะเบียน เรียกว่า
ครบแวดวงตลาดทุน”
นอกจากชีวติ การท�ำงาน ในชีวติ ส่วนตัว คุณรพียงั ได้ทำ� ในสิง่ ทีช่ อบ
แทบทุกอย่าง อาทิ การขับรถ การท�ำอาหาร การดื่มไวน์ การชมงาน
ศิลปะ การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ปั๊ก ฯลฯ และจากความชอบส่วนตัวในเรื่อง
อาหารและไวน์ คุณรพียังเป็นนักเขียนประจ�ำในคอลัมน์ ‘ไวน์แอดโฮม’
ในนิตยสาร Gourmet & Cuisine นอกจากนั้นยังได้ออกก�ำลังกาย
เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งความสุขจากสิ่งเหล่านี้นับว่าเพียงพอแล้ว
ส�ำหรับอดีตผู้บริหารท่านนี้
ทุกวันนี้ คุณรพีมักหาเวลาออกก�ำลังกายให้ได้ทุกวัน โดยสลับ
ระหว่างการวิ่ง ยกเวท และตีกอล์ฟ ซึ่งสิ่งที่หนุ่มใหญ่ย�้ำคือ สุขภาพ
ที่แข็งแรงมาจาก ‘วินัย’ ในการออกก�ำลังกาย
ในส่วนของอิสรภาพทางการเงิน คุณรพียกให้เป็น ‘Milestone’ ใหญ่
ในชีวิตตน เพราะเชื่อว่า ด้วยอิสรภาพด้านนี้จะท�ำให้คนเราสามารถ
‘ท�ำ’ หรือ ‘ไม่ท�ำ’ อะไรก็ได้ และเลือกที่จะท�ำในสิ่งที่คนอื่นอาจมองว่า
‘บ้า’ ได้โดยไม่ลังเล
“ถ้าไม่มี Financial Freedom ผมคงไม่กล้าท�ำอะไรบ้า ๆ อย่าง
ตอนที่อยู่ ก.ล.ต. พอรู้สึกเบื่อ คิดว่าอยากจะออก ก็ขอลาออกเลย
โดยที่ยังไม่มีงานรองรับ หรือพออายุ 50 ปี บอกตัวเองว่าไม่อยาก
ท�ำงานประจ�ำแล้ว ก็ลาออกมาท�ำอย่างทุกวันนี้ ซึง่ ผมว่ามีไม่กคี่ นทีจ่ ะมี
ทางเลือกท�ำอย่างนี้ได้”
ทั้งนี้ คุณรพีย�้ำว่า อิสรภาพทางการเงินเป็นสิ่งที่ควรวางแผนตั้งแต่
เรียนจบ หรือตั้งแต่ ‘บาทแรก’ ที่หาเงินได้
โดยสิ่งที่ต้องค�ำนึงคือ ค่าใช้จ่ายที่ควรเตรียมไว้ใช้เพื่อการเกษียณ
อย่างมีความสุข ซึ่งเงินก้อนที่ค�ำนวณได้นี้ถือเป็นรายได้ (Earning)
หรือเงินต้นที่ควรมี ณ วันเกษียณ ขณะที่ผลตอบแทน (Return) จากเงิน
ก้อนนี้ให้ถือเป็นผลพลอยได้
ในฐานะอดีตนักบริหารตลาดทุน คุณรพีให้ข้อคิดว่า แผนการ
ลงทุนที่ดีเปรียบเหมือนการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง นอกจากไม่ลงทุน
ในสิ่งที่เสี่ยงมาก ยังต้องไม่ฟุ่มเฟือย ชีวิตจึงจะเพียงพอ มั่นคง และมี
อิสรภาพที่แท้จริง
และนี่เป็นเรื่องราวชีวิตและวิถีความสุขที่แสนเรียบง่าย ณ วัย 52 ปี
ของอดีตผู้บริหารแห่งตลาดทุนไทย ที่มีชื่อว่า ‘รพี สุจริตกุล’ ผู้ซึ่งได้รับ
ยกย่องว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าและเปี่ยมด้วยความรู้ความ
สามารถคนหนึ่งในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนของไทย
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