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ควบคุมควำมเสี่ยง

จ�ำกัดขำดทุนเป็นนิสัย  

เป็นหนทำงไปสู่

ก�ำไรทะลุฟำ้
 -Wave Riders-
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 ถ้าให้นิยามความแตกต่างระหว่าง “คู ่มือ” กับ 
“หนงัสอืทัว่ไป” ความแตกต่างของมนัอยูต่รงทีคู่ม่อืจะถกูหยบิ
ออกมาใช้บ่อยครั้งกว่า 
 ตอนไหนทีต้่องการหาวธีิจัดการกบับางสิง่ คูม่อืจะถกู
หยิบเอามาพลิกอ่านรอบแล้วรอบเล่า
 หนังสือเล่มนี้จัดว่าเป็น “คู่มือของการลงทุน” ครับ

 ความรู้ทาง “เทคนิคอล”  ที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น
ศาสตร์ให้จับยึดในการลงทุนได้ดี
 อย่างน้อยก็เป็นเคร่ืองมือให้ “ยึดเป็นหลักในการ
ตัดสินใจให้จะซื้อ หรือจะขายได้” เครื่องมือหนึ่ง

 หลายๆ ครัง้ นกัลงทนุอาจเกดิความเครยีดจากการไม่
กล้าเข้าซื้อ จนพลาดโอกาสงามๆ ให้ได้แต่มองตาปริบๆ หรือ
บางครั้งไม่กล้าขาย จนขาดทุน ก�าไรหาย หรือติดดอย

 การเรียนรู้ด้านกราฟหรือเทคนิคอลน้ีจึงเป็นเหมือน
การติดอาวุธอีกหนึ่งอย่างของการลงทุนได้ดี

 ต่อยอดจากนั้น... การได้รู ้จัก Indicatorใหม่ๆ ที่ 
แตกต่างออกไป อาจจะเป็นช่องทางต่อยอดสู่การเป็นเทรดเดอร์ 
มืออาชีพที่ประสบความส�าเร็จได้
 จรงิอยูว่่าในการลงทนุจรงิ เราไม่จ�าเป็นต้องใช้เครือ่ง
มอืมากมาย แต่กบัการเรยีนรูเ้ปิดโลกใหม่กบัของแปลกใหม่ ก็
อาจท�าให้เราค้นเจอสิ่งที่เหมาะกับตนเองก็เป็นได้
 การค้นหา การเรยีนรู ้การฝึกฝน ทดสอบ และทดลอง
ใช้งานจริง จึงจ�าเป็น เปรียบเสมือนห้องเรียนท่ีไม่รู้จบของ
นักเรียนในห้องเรียนของการลงทุน

 คุณปุย “ประกาศิต ทิตาราม” ในนามแฝง Wave 
Riders ถ่ายทอดออกมาในคู่มือนักลงทุน “โต้คลื่นหุ้น เทคนิค
ท�าก�าไรทะลฟุ้า” เล่มนีเ้ป็นเล่มทีส่อง จากเสยีงตอบรบัทีด่เียีย่ม
ของเล่มก่อนหน้านั้นอย่าง “โต้คลื่นหุ้น รู้ทันเทคนิค”  

ค�ำน�ำส�ำนกัพมิพ์
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 ด ้วยการเป็นทั้งนักลงทุนตัวจริงในตลาด และ 
เป็นทั้งอาจารย์ที่คนในวงการนักลงทุนยอมรับ การต่อยอดจึง
เป็นไปอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งกับนักลงทุนมือใหม่และทั้งกับ
ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้อ่านที่ติดตามคุณปุยมาโดยตลอด
 อินดี้แปลกใหม่ มีโดนงัดออกมาให้ได้ฮือฮา
 นอกจากคู่มือเล่มนี้จะมีดีไซน์แปลกใหม่ “ตะแคง
ข้าง” เพื่อเจตนาให้ผู้อ่านได้เห็นกราฟกันแบบเต็มๆ ตาให้
ศึกษาท�าความเข้าใจกันแบบชัดๆ แล้ว ยังมีการเตรียมการจัด
ท�า “คลิปวีดีโอ” ประกอบในหลายๆ บท เพียงแค่ส่องโค้ดใน
หน้าหนงัสอืทีท่�าไว้ การสอนในรปูแบบภาพเคลือ่นไหวกจ็ะมา
ปรากฏให้เห็นทันที นี่ก็เป็นความทันสมัยของการใช้งานคู่มือ
เล่มนี้
 “ลองนึกถึงภาพการอ่านคู่มือที่มีภาพกราฟเปิดให้
เห็นเต็มหน้าจอ พร้อมเสียงบรรยายของอาจารย์ ทั้งเซ็ตกราฟ
ให้เห็น ทั้งอธิบายการใช้งานต่างๆ นั่นเป็นส่ิงท่ีคู่มือเล่มน้ีต่อ 
ยอดให้”

 นอกจากน้ี ยังมีความรู้ความเข้าใจอื่นๆ ที่เป็นข้อ
แนะน�าในการลงทุนสอดแทรกตลอดทั้งเล่ม
 นี่คือเจตนาดีที่ผู ้เขียนต้องการให้ความรู้และมอบ
ประสบการณ์ดีๆ แก่นักลงทุน
 เชื่อว่าคู่มือหุ้นเล่มน้ีจะถูกเปิดรอบแล้วรอบเล่า คุ้ม
เกินราคากับความรู้ และแถมด้วยความสนุกไปกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ของวงการหนังสือที่เชื่อมไปสู่โลกของอินเตอร์เน็ต
 เปิดดูแล้วส่อง เด๋ียวคุณจะหลุดค�าว่า “ว้าวววว”  
ออกมา
 ผมเชื่ออย่างนั้น

          ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์       email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 หลังจากหนังสือเล่มแรก “โต้คลื่นหุ้น...รู้ทันเทคนิค” 
วางแผงไปตั้งแต่ต้นปี 2555 นับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลานาน
พอสมควร ผมเจอใครๆ ก็ถูกถามอยู่เสมอว่าเม่ือไหร่จะออก
หนังสือเล่มใหม่ ผมก็ได้แต่บอกว่าก�าลังท�าอยู่ ซึ่งก็เป็นความ
จรงิ เพราะผมใช้เวลาท�านานมาก ท�าแล้วกแ็ก้ แก้แล้วกท็�าใหม่
อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดวันนี้ก็ส�าเร็จออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้
ที่อยู่ในมือของทุกท่าน 

เตรยีมโต้คลืน่
 เน้ือหาในหนังสือยังคงอธิบายเก่ียวกับการใช้กราฟ 
เทคนิคอล เพื่อการวิเคราะห์หุ้น รวมทั้งสอดแทรกแนวคิดใน
การลงทุนไว้อีกพอสมควร มีทั้งเรื่องของการวางแนวรับ-แนว
ต้าน และการวางเป้าราคา หลังจากราคาวิ่งข้ามแนวรับ-แนว
ต้าน หรอืเครือ่งมอืในการคดัแยกหุน้ว่ามแีนวโน้มหรอืไม่มแีนว
โน้มด้วย DMI Indicator และยังบอกวิธีการซื้อหุ้น ค�านวณ
จ�านวนหุ้นที่ซื้อแล้วไม่เสี่ยงขาดทุน
 เล่มนี้จะแตกต่างไปจากเล่มที่แล้วหลายอย่างเลย
ทีเดียว อย่างแรกท่ีเห็นได้ชัดเจนก็คือ หนังสือเล่มนี้จัดท�ารูป
เล่มในแนวนอน เพื่อที่จะได้เห็นกราฟชัดๆ เต็มหน้ากันไปเลย 
อย่างท่ีสองก็คือมีการสอดแทรก Tips ท่ีเป็นประโยชน์ไว้ใน
หลายๆ บทอกีด้วย และสดุท้าย ผมจะม ีQR Code ไว้ให้ผูอ่้าน
ใช้ QR Reader ยงิ เพือ่เปิดไปชมคลปิวดีโิอต่างๆ ซึง่ใช้อธบิาย
ประกอบเนื้อหาในแต่ละตอนอีกด้วยตวั
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 ปัจจุบันแนวทางการใช้กราฟเทคนิคอล มีการเผย
แพร่และสอนการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง หนังสือเก่ียวกับ
เทคนคิอลกม็อีอกมาไม่น้อยเลย ตวัผมเองกไ็ด้พยายามศกึษา
หาความรู้เพิ่มเติม ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ มีความ
ช�านาญ สามารถน�ากราฟเทคนิคอลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การลงทุนอย่างจริงจัง และในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมก็ได้เข้า
ทดสอบ CMT Program (Chartered Market Technician) ซึ่ง
เป็นคณุวฒุใินการรบัรองความรูด้้าน Technical Analysis จาก
สถาบัน Market Technicians Association หรือ MTA.ORG 
ซึง่เป็นสถาบนัทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากล และได้รบัการ
ยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย Wave Riders – ประกำศิต ทิตำรำม

       
CMT – Chartered Market Technician Level I

 ความรูท้ีไ่ด้บรรจไุว้ในหนงัสอืเล่มนีจ้ะท�าให้ผูอ่้านทกุ
ท่านมีความเข้าใจในการใช้กราฟเทคนิคอลมากขึ้น และน�าไป
ปรบัใช้ในการวเิคราะห์การลงทนุของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
 การที่จะประสบผลส�าเร็จในการลงทุนนั้น จะต้องใช้
ทัง้ความรู ้ทีต้่องมคีวามเข้าใจในความรูน้ัน้จรงิ ด้วยการฝึกฝน
จนช�านาญ และผ่านการสะสมประสบการณ์ในการลงทนุในทกุ
สภาพตลาด และสุดท้ายคือต้องสร้างความเช่ือมั่นในวิถีการ
ลงทุนของตนเอง ด้วยความตั้งใจ มีวินัย และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องครับ
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10 โต้คลื่นหุ้น : เทคนิคท�ำก�ำไรทะลุฟ้ำ 

 พวกเรามักจะถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กว่า ให้ใช้
จ่ายอย่างประหยัด ใช้น้อยกว่ารายได้ เหลือให้เก็บออม 
ให้ขยนั ตัง้ใจเรียนให้เก่งๆ จะได้มงีานท�าดีๆ  มฐีานะมัน่คง 

 แต่ในโลกของความเป็นจริง มันเป็นเช่นนั้นจริง
หรือ?

 คนเรียนเก่งมากมายไม่สามารถเอาตัวรอดได้
ในชีวิตการท�างานจริง ในขณะที่บางคนที่มีผลการเรียน
แบบไบนารี ่(ได้แต่เกรด 0 กบั 1) กลบัประสบความส�าเรจ็  
ได้เป็นเจ้าของกิจการ เหล่านี้มีให้พบเห็นกันมากมาย

คลืน่แรก
ลงทนุ “ออมในหุน้”

 ในโรงเรียนไม่เคยสอนเร่ืองการลงทุนอย่างถูก
ต้อง มีแต่สอนเรื่องของการเก็บออม เครื่องมือในการออม
อย่างแรกที่พวกเรารู้จักกันก็คือ “กระปุกหมูน้อย” สถาบัน
การเงินที่เรารู้จักในการฝากเงินก็มีเพียงธนาคารพาณิชย์ 
ส่วนเวลาจะถอนเงิน ก็ไปที่ตู้ ATM (หรือไม่ก็ไปโรงรับ
จ�าน�า)

 “ดอกเบี้ย” เป็นผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวที่
เรารู้จักกัน เราถูกสอนให้เอาเงินเก็บออมไปฝากธนาคาร 
เพื่อรับผลตอบแทนเป็น “ดอกเบี้ยเงินฝาก” ซึ่งก็มีให้เลือกตวั
อย
่าง
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มากมายทั้งฝากออมทรัพย์ ฝากประจ�า ฝากไม่ประจ�า มี 
ดอกเบีย้หลากหลายอตัราให้เลอืก ตัง้แต่ 0.75% ไปจนถงึ 
3.5% ต่อปี

 อตัราดอกเบีย้ 3.5% ต่อปี หมายความว่าเงนิฝาก
ของเรา 1 ล้านบาท ธนาคารจะให้ดอกเบีย้ปีละ 1 คร้ัง เป็น
เงิน 35,000 บาท ดูแล้วก็เป็นค่าขนมที่ไม่เลวเลย ส�าหรับ
การเอาเงนิไปวางไว้เฉยๆ แล้วได้ผลตอบแทนโดยทีเ่ราไม่
ต้องท�าอะไร ...บางคนถึงกับบอกว่า “นี่ไง ใช้เงินท�างาน”

 ผิดแล้วครับ คนที่คิดอย่างนั้นไม่เข้าใจอะไรเลย 
เพราะคงจะลืมไปว่า เงินมันด้อยค่าไปตามกาลเวลา

 ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อ มันเพิ่มข้ึน 4-5% ต่อปี 
หมายความว่าอตัราดอกเบีย้ทีไ่ด้เพียง 3.5% ต่อปี มนัเป็น
ผลตอบแทนทีต่ามไม่ทนัการด้อยค่าของเงนิต้นทีฝ่ากไว้ใน
ธนาคาร ซึง่หากปล่อยไว้อย่างนัน้ เงินเก็บของเรากม็มีลูค่า
ลดลงทุกปี

 หลายคนที่เข้าใจประเด็นนี้ ก็จะพยายามมอง
หาอย่างอื่นที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านี้ อย่างน้อยก็
สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ จึงได้เกิดค�าใหม่ขึ้นมาในการ
ลงทุนว่า “ออมในหุ้น” ด้วยวิธีการเดียวกับการออมเงิน
เก็บไว้ในธนาคารที่ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงิน
ฝาก มกีารปรบัเปลีย่นเลก็น้อย ด้วยการเอาเงนิจ�านวนนัน้
ไปฝากไว้กับบริษัท ด้วยการซ้ือหุ้นของบริษัท เพื่อรับผล
ตอบแทนเป็น “เงินปันผล” ซึ่งให้อัตราเงินปันผลต่อราคา
หุ้น (% Dividend) ที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และสูงกว่า
อัตราเงินเฟ้อ 

 ในมุมมองอย่างนี้ มันก็คงไม่แตกต่างไปจากวิธี
การเดิม เพราะเวลาที่เราฝากเงิน เราก็จะดูความม่ันคง
ของธนาคาร ประเภทเงินฝากแบบไหน และดอกเบี้ยที่
ได้รับเป็นเท่าไร พอจะมาออมในหุ้น เราก็ดูความมั่นคง
ของบริษัท กิจการจะเติบโตหรือไม่ การคาดการณ์ผลการ
ด�าเนินงาน และความสม�่าเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้
กับผู้ถือหุ้น 

ตวั
อย
่าง



12 โต้คลื่นหุ้น : เทคนิคท�ำก�ำไรทะลุฟ้ำ 

 แน่นอนว่าในตลาดหลักทรัพย์ มีบริษัทมหาชน
จดทะเบียนอยู่มากมาย และมีจ�านวนไม่น้อยเลยที่มีผล
ประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จ่ายเงินปันผลอย่าง
สม�่าเสมอ ที่ส�าคัญมีหลายแห่งที่จ ่ายมากกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก และจ่ายมากกว่า 1 ครั้งต่อปีด้วย 

บริษัทบางแห่งจ ่ายเงินปันผล 7-8% ต่อปี 
หมายความว่า ถ้าเราเอาเงิน 1 ล้านบาทออกจากธนาคาร 
มาซ้ือหุน้บรษิทัทีใ่ห้เงนิปันผลสม�่าเสมอ 7% ต่อปี เรากจ็ะ
ได้ผลตอบแทนถึง 70,000 บาทต่อปี ...เอ่อ...ได้มากกว่า
ดอกเบี้ยเท่าตัวเลยนะนั่น

 ตกลง “ออมในหุน้” แนวนีเ้ป็นมมุมองทีน่่าสนใจ
ดีไหมล่ะ ...อ๊ะๆๆ !!!  แต่ถ้าคิดจะออมในหุ้น คิดแค่นี้เลย
นะ อย่าไปคดิถงึการขึน้ลงของราคาหุน้เลยนะ การเตบิโต
ของกิจการ การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ต้องคิดว่าเป็นเร่ือง
รอง คิดว่ามันเป็นของแถม ถ้าเอามาคิดปนกันเม่ือไหร่ 
ความโลภจะครอบง�า จติใจโดนลากไปมองราคาหุน้ ราคา

แพง หรือราคาถูก ซื้อขายได้ราคา ได้ก�าไรมหาศาล สติจะ
เร่ิมหลุดลอยจากการ “ออมในหุ้น” เข้าสู่ “กำรเก็งก�ำไร
รำคำหุ้น” หลุดกรอบ ลืมจุดประสงค์ในการลงทุนไปเลย

 ตั้งสติให้ดีก่อนครับ ถอยกลับมาถามตนเองก่อน
ว่า เราเข้ามาลงทนุซือ้หุน้บริษทัในตลาดหลักทรัพย์ด้วยจดุ
ประสงค์อะไร 

 มีคนจ�านวนมากที่พยายามเรียกตัวเองว ่า  
“นักลงทุน” แต่ไม่เคยรู้ตัวเองเลย ว่าเอาเงินมาท�าอะไรใน
ตลาดหุ้น รู้แต่ว่าอยากรวย อยากได้เงินเพิ่มขึ้น คิดแบบนี้
ก็ผิดพลาดตั้งแต่เริ่มแล้วครับ

 ตัง้ค�าถามกบัตนเองให้ดว่ีา อะไรคอืผลตอบแทน
ทีเ่ราต้องการจากการลงทนุในตลาดหลักทรัพย์ เพราะมนัมี
หนทางเลือกเพียง 2 สายเท่านั้น ทางแรก คือ “เงินปันผล” 
อีกทางหนึ่งคือ “ส่วนต่ำงของรำคำหุ้น” เราต้องชัดเจน
ในการลงทุนว่าเราต้องการอะไรกันแน่ เม่ือเลือกแล้วก็
ต้องยึดม่ันในเส้นทางของผลตอบแทนที่เราเลือก เพราะ 
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ผลตอบแทนอกีด้านจะเป็นเพียงของแถมหรือผลพลอยได้
เท่านั้น

ถ้าจะออมในหุ้น คุณต้องยึดมั่นในผลตอบแทน
จากเงินปันผล ต้นทุนของเราคือราคาหุ้นที่เราซื้อ ไม่ใช่
ราคาหุ้นในขณะนั้น อย่าเอาราคาหุ้นในตลาดมารบกวน
จิตใจ เพราะเงินที่เราซื้อหุ้น มันยังอยู่ครบเท่าเดิม ตราบ
เท่าทีเ่รายงัไม่ขาย เหมอืนกบัเงินฝากทีอ่ยูใ่นบญัชีธนาคาร 
ก�าไรหรอืขาดทนุของราคาหุน้ทีแ่สดงอยูม่นัเป็นสิง่ลวงตา 
ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า Unrealized Profit/Loss มันยังไม่
เป็นจริงไงครับ 

แต่นักลงทุนที่จิตใจสับสน สติหลุด มักจะถูกลวง
ให้กลวั ให้สัง่ขายออกไป ท�าให้กลายเป็น Realized Profit/
Loss จริงๆ ซึ่งถ้ามันก�าไรก็ดีไป แต่ถ้าขาดทุน เงินต้นหาย 
แบบนี้คงไม่ดีแน่ๆ

 การออมในหุ้นจึงไม่ต่างจากการเปิดบัญชีเงิน
ฝากทีใ่ห้ผลตอบแทนสงู การทีเ่ราจะย้ายเงนิจากบญัชเีงนิ

ฝากหนึง่ไปไว้อกีบญัชหีนึง่ กต่็อเมือ่มนัให้ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่า 

การออมในหุน้กเ็ช่นเดยีวกนั เราจะขายหุน้บรษิทั
หนึ่งไปซ้ือหุ้นอีกบริษัทหนึ่งก็ต่อเม่ือเราต้องการเอาเงิน
ไปที่ใหม่ที่ให้เงินปันผลสูงกว่า การพิจารณาราคาหุ้นเป็น
เพยีงการพจิารณาการซือ้หรือขาย ในจงัหวะทีร่าคาเหมาะ
สมที่สุด ดังนั้นการลงทุนในแนวทางนี้ ต้องติดตามผล
ประกอบการของกิจการที่เราเลือก หากกิจการยังเติบโต
มั่นคงดี โอกาสที่ราคาหุ้นจะถดถอยด้อยค่าลงมามากๆ ก็
ไม่น่าจะมีให้เห็น

 การเลือกลงทนุจึงมกัจะเลือกหุ้นทีไ่ม่ค่อยมคีวาม
ผันผวนของราคาหุ้น เน้นที่ผลตอบแทนเงินปันผลสูง และ
ความมั่นคงแข็งแรงของกิจการที่สามารถเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง และจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม�า่เสมอ 

 เมือ่เราเลอืกกจิการเป็นอย่างดแีล้ว กส็ามารถซือ้
แล้วถือรับเงินปันผลไป พร้อมกับท่องไว้ 

 “ไม่ขำย ไม่ขำยทุน”
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 แต่นักลงทุนที่ต้องการออมในหุ้นจ�านวนมากก็
มักจะเข้าซื้อหุ้นผิดที่ผิดเวลา หลายคนจะไปซื้อหุ้นหลัง
จากบริษัทประกาศผลประกอบการสิ้นปีแล้ว ประกาศ
แล้วว่าจะจ่ายปันผลเท่าไหร่ หุน้ตัวไหน ให้ปันผลสูง พอรู้ก็ 
ฮือฮา ไปแย่งกันซื้ออย่างกับของฟรี แต่ไม่ได้รู ้เลยว่า
เจ้าของหรือคนที่เขา “เป็นงาน” เขาเก็บหุ้นราคาถูกไป
ก่อนแล้ว ราคาหุ้นมันขยับก่อนจะประกาศปันผลแล้ว รอ
จนประกาศปันผลออกข่าว ราคาก็เริ่มจะแพงไปแล้ว นัก
ลงทุนรายย่อยไม่รู้เรื่อง เห็นข่าวให้ปันผลดีก็ตื่นเต้น ไป
ซื้อกันใหญ่ 

 มันไม่เหมือนโฆษณาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
นะครับ อย่างนั้นมันฝากเท่าไหร่ ก็ใช้เงินเท่าเดิม ได้
ดอกเบี้ยอัตราเดียวกัน แต่ราคาหุ้นยิ่งวิ่งขึ้น แต่เงินปันผล
คงที ่อตัราผลตอบแทนกย็ิง่ลดลง ใครทีไ่ม่รูเ้รือ่ง เข้าไปซือ้
ตามเขา ได้ราคาหุน้สงู กก็ลายเป็นอตัราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล (%Dividend) ต�า่กว่าดอกเบี้ยเงินฝากไปซะงั้น 

 สุดท้ายดันติดดอย ขาดทุนมากกว่าเงินปันผลที่
ได้ จ�าใจต้องกอดหุ้นเอาไว้รับปันผลปีหน้า ... แป่ววว!!!

 อ้าว..!! แล้วซื้อตอนไหนดีล่ะ?
 การเลอืกซือ้หุน้เพือ่รับเงนิปันผล จ�าเป็นอย่างยิง่

ทีจ่ะต้องศกึษาผลประกอบการของกจิการทีเ่ราสนใจ  ต้อง
ศกึษาความเป็นมาของกจิการให้ชดัเจน พจิารณาลกัษณะ
ในการท�าธุรกิจ นโยบายของผู้บริหาร รายได้ของกิจการ
มาจากไหน คู่แข่งเป็นใคร เพื่อให้รู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของ
กิจการ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างไรที่ให้ผลดีกับ
กจิการ สถานการณ์อย่างไรเป็นผลเสียกบักจิการ พจิารณา
ถึงผลประกอบการ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา ควรจะดูย้อนหลังไป 3-5 ปี ข้อมูล
เหล่านี้สามารถหาอ่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จากรายงาน 
56-1 ของแต่ละบริษัทจากเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ  
www.settrade.com 
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 บางคนบอกคนอื่นว่าฉันเป็นนักลงทุนในหุ้น แต่
กลับขี้เกียจศึกษาข้อมูล ดู P/E, P/BV, EPS, ROE ถ้ามัน
เป็นเท่านั้นเท่านี้ แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว ไม่ดูข้อมูลอย่างอื่นเพิ่ม
เติมเลย ถึงเวลาราคามันขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้ ราคาหุ้นดิ่ง
ลงมาเพราะอะไรกไ็ม่รู ้ผลประกอบการและผลก�าไรเป็นไป
ตามเป้าหมายของกจิการทีผู่บ้รหิารคาดการณ์ (Forecast) 
ไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ พอราคาดิ่งเหวทีนึงก็มาโพสต์ถามกัน
ให้พรึบไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอ... ทั้งที่เร่ืองบางเร่ือง
มันรู้ก่อนได้อยู่แล้ว ผมอยากถามคนแบบนี้มากๆ เลยว่า 
ก่อนซื้อหุ้นคุณดูอะไรบ้างเนี่ย ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าควร
จะเรียกคนแบบนี้ว่านักลงทุนไหม

 การประเมนิผลประกอบการของบรษิทันัน้ต้องดู
ผลการด�าเนินงานแต่ละไตรมาสด้วยว่า เปรียบเทียบกับ
การคาดการณ์ (Forecast) ของกิจการตามแผนด�าเนิน
งานแล้วมันเป็นอย่างไร ตัวเลขคาดการณ์ยอดขาย หรือ
ก�าไร เทียบกับของจริงเป็นอย่างไรบ้าง 

 เช่น เราดูผลประกอบการของสองบริษัทที่เรา
สนใจจะซื้อหุ้น บริษัท A มีตัวเลขผลประกอบการไตรมาส
ที่ 2 ออกมาแล้ว ยังห่างจากที่คาดการณ์ไว้ค่อนข้างมาก 
หรือเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วยังน้อยกว่า ก็อาจ
จะไม่ค่อยดีแล้ว ต้องมาประเมินสถานการณ์กันใหม่ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับกิจการ 

 ขณะทีบ่ริษทั B ตวัเลขผลประกอบการไตรมาสที่ 
2 เตบิโตน�าหน้ากว่าไตรมาสที ่2 ของปีทีแ่ล้ว หรอืมากกว่า
ทีค่าดการณ์ไว้มาก อย่างนีก้จิการกม็แีนวโน้มไปได้ดกีว่า 
นักลงทุนก็สามารถพิจารณาได้แล้วว่าจะเลือกที่ไหนที่จะ
ได้ปันผลดีกว่า

 ส่วนจังหวะเวลาที่จะเข้าซื้อในจุดที่ราคาถูกหรือ
เหมาะสม กอ็าจจะใช้กราฟเทคนคิอลมาช่วยดจูงัหวะการ
เข้าซื้อ หรือรอบการลงทุนในจุดที่ราคามีโอกาสลดลงไม่
มาก แต่มีโอกาสวิ่งข้ึนได้มากกว่า ก็จะได้เปรียบกว่าคน
อื่นที่ดูกราฟไม่เป็นยังไงล่ะครับตวั
อย
่าง
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 หลายคนมีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการ 
แต่จะมีสักกี่คนที่เป็นได้ตามที่ฝัน และจะมีสักอีกกี่คน
กันที่สามารถสร้างกิจการของตนให้เติบโตก้าวหน้าอย่าง
แข็งแรง เรามักจะมองแต่ปลายทางของผู้ที่ประสบความ
ส�าเร็จแล้ว แต่ลืมที่จะมองถึงหนทางสู่ความส�าเร็จของ
เจ้าของกิจการเหล่านั้น เส้นทางเดินนี้มันไม่ได้โรยด้วย
กลีบกุหลาบ ความส�าเร็จไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ
 แล้วจะท�ากิจการอะไรดีล่ะที่ท�าแล้วประสบผล
ส�าเร็จ? ผู้ประกอบการมือใหม่จ�านวนมาก ก�าเงินทุนมา
ท�ากิจการ ด้วยความคิดเพียงแค่ว่าอยากท�า หรือเห็นเขา

ท�ากันแล้วดี ก็เลยจะท�าบ้าง โดยที่ไม่มีความพร้อมของ
แผนงาน หรอืไอเดยีทีส่ร้างสรรค์แต่อย่างใด สดุท้ายท�าไป
แล้วกลายเป็นว่าขายไม่ออก หรือบางทีไอเดียแปลกใหม่ 
สร้างความน่าสนใจได้แค่ช่ัววูบ แล้วไม่ได้มีการท�าให้มัน
ต่อเนือ่ง ไม่เกดิการซือ้ซ�า้จากลกูค้า ในทีส่ดุกต้็องม้วนเสือ่
กลับบ้านปิดกิจการไป 
 โลกของธุรกิจมันโหดร้ายครับ ไม่มีค�าว่าปราณี 
บริษัทใหญ่ๆ ยึดครองตลาดแทบทุกวงการ การจะแทรก
ตัวเข้าไปแบ่งส่วนแบ่งตลาดในวงการใด ล้วนต้องสร้าง
ความแปลกและแตกต่าง ต้องทุม่เท ต้องปลกูสร้างกจิการ

คลืน่ที ่2
ซือ้หุน้เหมือนซ้ือกจิกำร

ตวั
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และแบรนด์ของเรา ใช้สรรพก�าลงักนัเลอืดตาแทบกระเดน็ 
กว่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้
 3 ปีแรกถือเป็นจุดวัดใจกันเลยว่าธุรกิจนั้นๆ 
จะรุ่งหรือร่วง ถ้าไปไม่รอดก็จบกัน แม้แต่บริษัทขนาด
ใหญ่เองก็ตาม กว่าจะสร้างแบรนด์ใหม่ สินค้าใหม่ให้ติด
ตลาดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หมดก�าลังเงิน หมดทรัพยากร
ไปมากมาย สุดท้ายบางครั้งก็ไปไม่รอด ยกเลิกร้าน ปิด
สาขา ปิดแบรนด์ มีให้เห็นบ่อยไป
 มาช่วงหลังกลายเป็นว่าพอมีสินค้าแปลกใหม่
เข้ามาในตลาด สามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจากบริษัท
ใหญ่ไปได้ พอเติบโตไปได้ระยะหนึ่ง รายใหญ่เห็นแวว
รุ่งเรือง ก็โดนรายใหญ่ซื้อกิจการไปเลย เรียกว่า เปล่ียน
คู่แข่งให้กลายเป็นพวกพ้อง สุดท้ายสินค้าบริการต่างๆ 
มากมายในโลกใบนี ้กเ็ลยอยูภ่ายใต้บรษิทัใหญ่ๆ ไม่กีแ่ห่ง

 บรษิทัใหญ่ๆ เหล่านี ้เดมิทกีเ็ตบิโตอยูใ่นประเทศ
ของตนเองเท่านัน้ แต่พอถงึจุดหนึง่กข็ยบัขยายกจิการออก
ไปในหลายประเทศ เปิดตลาดกลายเป็นบรษิทัข้ามชาต ิที่
สามารถขายสินค้าไปได้ทั่วโลก ผู้ก่อตั้งของบริษัทเหล่านี้
ก็กลายเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้
ถือหุ้น สาขาต่างๆ ที่ขยายตัวเปิดในต่างประเทศ ก็ว่าจ้าง
ผู้บริหารมืออาชีพเก่งๆ ไปบริหารจัดการ โดยกรรมการ
บริหารก�ากับดูแลนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ 
 นัน่คอืภาพความส�าเรจ็ขนาดใหญ่บนปลายทาง
ที่เราพบเห็น แต่ถ้าย้อนประวัติศาสตร์กลับไปศึกษาเส้น
ทางการเติบโตของกิจการใหญ่ต่างๆ จะพบว่ากว่าที่จะ
มาถึงจุดนี้ได้ เหล่าผู้ก่อตั้งกิจการต้องฝ่าฟันผ่านอะไรกัน
มามากมาย บางบริษัทก่อตั้งรุ่นปู่รุ่นทวด สืบทอดต่อให้
รุ่นลูกรุ่นหลานมารับช่วงต่อ ถ้าลูกหลานท�าต่อไม่ดี หรือ
ไม่ท�าต่อ ก็จบ... ก็เจ๊ง... 

ตวั
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“
 แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่ยังคงพยายามเข้ามา
เดินบนเส้นทางสายนี้ เริ่มต้นกิจการกันในแบบเดิมๆ เส้น
ทางชีวิตทีเ่รยีนให้ด ีจบแล้วท�างานเป็นมนษุย์เงนิเดอืนใน
บรษิทัดีๆ  เกบ็เงนิให้ได้ก้อนนงึ แล้วลาออกมาล่าฝันสร้าง
กิจการของตนเอง ถ้ากิจการรุ่งเรืองดี ขยายกิจการเติบโต 
ก็เปลี่ยนตัวเองจากการเจ้าของกิจการ ไปเป็นกรรมการ
บรหิาร มผีูบ้รหิารมอือาชพีมานัง่เก้าอ้ี CEO บรหิารกจิการ
ให้แทน

 แต่ค�าถามกค็อื จะมสีกักีค่นทีไ่ปได้ตลอดรอดฝ่ัง
จนถึงจุดนั้น?
 ท�าไมไม่ลองเปล่ียนมุมมองกันใหม่ โดดข้ามไป
ตอนท้ายเลย กิจการไหนเติบโตต่อเนื่อง มีสินค้าติดตลาด 
ยอดขายทิ้งคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่น แทบจะผูกขาดตลาดอยู่
แล้ว ...ก็ “ซื้อหุ้น (มัน) ซะเลย” เท่านี้เราก็มีสภาพเป็นผู้
ถือหุ้น ก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการทันที ถ้ากิจการดี
จริง ก็หาเงินซื้อหุ้นเพิ่มไปเรื่อยๆ ซื้อให้มันติดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่กันไปเลย ถ้าต้องการร่วมก�าหนดนโยบายก็
ซื้อให้ได้สิทธินั้นไปเลย 
 ทางลัดแบบนี้ ไม่ต้องเสียเวลาสร้างกิจการ 
สร้างตลาดอีกหลายปี บริษัทดีๆ มีผู้บริหารเก่งๆ ดูแลให้
เรียบร้อย จ่ายปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นสม�่าเสมอ ถ้า
กิจการเติบโตไปได้ดี ก็ถือหุ้นต่อไป หรือซื้อเพิ่มก็ยังได้ ถ้า
กจิการเริม่ดทู่าไม่ไหว ไปไม่รอด กข็ายหุน้ไปซะ เท่านีก้ส็ิน้
เรื่องไป  

ท�าไมไม่ลองเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ 
กิจการไหนเติบโตต่อเนื่อง

ก็ซื้อหุ้น (มัน) ซะเลย

“
ตวั
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 การเป็นเจ้าของกจิการด้วยการเป็นผูถ้อืหุน้แบบ
นี ้เรากจ็ะได้ผลตอบแทนเป็นเงนิปันผล และสทิธปิระโยชน์
ของผู้ถือหุ้น ข้อดีก็คือ มีตลาดหลักทรัพย์เป็นตลาดกลาง
ในการซือ้ขายหุน้ได้ง่าย สามารถท�างานอย่างอืน่ทีต่นเอง
พอใจควบคู่ไปด้วยได้ 
 แต่การสร้างกิจการของตนเองก็มีข้อดี นั่นคือ 
เจ้าของกิจการจะท�าตัวเป็นลูกจ้างของกิจการตนเองไป
ด้วย ดังนั้นนอกจากจะได้รับเงินปันผลตอบแทนในฐานะ
ผู้ถือหุ้นแล้ว ยังได้เงินเดือน สวัสดิการตอบแทนในฐานะ
ผู้บริหารของกิจการอีกด้วย ถ้าเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
กิจการแล้ว อยากจะก�าหนดให้กิจการตอบแทนผู้บริหาร
อย่างไรบ้าง ก็สามารถก�าหนดได้หมด จัดให้หนักให้ 
คุม้ค่ากบัการทุม่เทสร้างกจิการให้เติบโต เรียกว่าค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�าวัน ก็ให้กิจการดูแลไปให้หมด
 สรปุว่าเส้นทางสูก่ารเป็นเจ้าของกจิการนัน้ไม่ได้
มีสายเดียว มันมีทั้ง “ทางตรง” ที่ต้องก่อร่างสร้างกิจการ

บุกเบิกด้วยตนเอง จะรุ่งหรือจะร่วง ก็อยู่ที่เราเอง และมี
ทั้ง “ทางลัด” ดักซื้อหุ้น กระโดดขึ้นรถเป็นเจ้าของกิจการ
ที่มีการเติบโตดี มีอนาคต 
 ใครชอบเส้นทางไหนก็เลือกได้ตามที่เหมาะสม
กับตนเอง แต่อย่าลืมว่าบนเส้นทางของการสร้างกิจการ
ล้วนต้องใช้เวลายาวนานหลายปี กว่าจะเหน็ผลตอบแทน
อย่างเป็นกอบเป็นก�า ไม่ว่าจะเป็นทางตรงที่เราทุ่มเท
ลงมือท�าเอง ผลักดันด้วยตนเอง ใช้เวลาไป 5 ปี 10 ปี จะ
เติบโตได้เท่าไร ก็อยู่ที่ความสามารถของเราเอง หรือจะ
เป็นทางลัด ที่เราน�าเงินที่หามาได้ อัดเงินซื้อหุ้นเข้าไป
เรื่อยๆ ถึงจะมีทีมงานที่บริหารให้กิจการเติบโตไป ก็ต้อง
ใช้เวลา 5 ปี 10 ปี จึงจะเห็นผลของการเติบโตเช่นกัน
 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกลงทุนเป็นเจ้าของ
กิจการด้วยวิธีไหนก็ตาม จ�าไว้ครับว่าไม่มีค�าว่า “รวยเร็ว” 
แน่นอนตวั
อย
่าง




