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บทนำ
 

หุ้นห้าเด้ง !!
 หุ้นต่ำบาท
  หุ้น Turnaround
      หุ้นตัวจี๊ด

Penny Stocks

 มีหลาย ๆ  คนสนใจหุน้ทีเ่ปน็ทางเลอืกแปลกใหม ่นัน่คอืการพยายาม 
หารูปแบบการลงทุนที่ประยุกต์จากแนวคิดแบบ Conservative 

 ซึ่งหมายถึง ไอเดียการเล่นหุ้นที่หลุดพ้นออกมาจากแนวทาง 
อนุรักษนิยม

คุณเล่นหุ้นอะไร ?
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 คำตอบที่ได้ยินบ่อย ๆ... อ๋อ... เล่นหุ้น ปตท. หุ้นปูนใหญ่ หุ้นซีพี  
หรือไม่ก็หุ้นบ้านปู

 นัน่ออกจะเปน็ปกต ิทีห่ลกัทฤษฎใีนตำราหุน้ทัว่ไป บอกไวอ้ยา่งนัน้  
ให้ควรซ้ือหุ้นนำตลาด หากจะซ้ือหุ้นควรจะเป็นหุ้น 50 ตัวแรกท่ีเป็นหุ้นบลูชิพ  
หรือเรียกสั้น ๆ ว่า SET 50

 ลกัษณะอาการขึน้และลงในสดัสว่นทีพ่อ ๆ  กบัตลาด ตลาดหุน้รวม 
ปรบัขึน้ 10 % โดยเฉลีย่แลว้หุน้ SET 50 กป็รบัขึน้ 10% และในทางตรงกนัขา้ม 
ก็เช่นกัน 

 แล้วการเล่นหุ้นประเภทนี้ไม่ดีหรือ ?
 ก็ตอบว่า	ดีมาก !!

 มนัจะไมด่ไีดอ้ยา่งไรละ่ ในเมือ่หุน้บลชูพิเหลา่นัน้ มโีอกาสนอ้ยมาก 
ที่จะโดนถอนจากตลาด แถมน่าจะมีประวัติในการจ่ายเงินปันผลงดงาม  
ต่อเนื่องทุกปี
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 นัน่แนน่อน ...ชีใ้หเ้หน็ความเสีย่งทีต่ำ่ !! แมหุ้น้จะตก แตป่นัผลมใีห ้
ผู้ถือหุ้นตลอด และแทบไม่มีโอกาสที่จะเจ๊งจนปิดกิจการ

 แตน่ัน่กย็งัมอีกีหลาย ๆ  คน ไมช่อบนะ เพราะแมจ้ะเสีย่งตำ่ แตผ่ล 
ตอบแทนที่ได้เท่า ๆ กับตลาดนั้น ก็ไม่สะใจนัก

 เสี่ยงต่ำ และ ได้ต่ำ
 Low Risk, Low Return
...
 หากจะขอรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อย ก็เข้าหลัก... High Risk,  
High Return (มนัจะแยม่ากหากคณุเลอืกการลงทนุแบบ High Risk, 
Low Return... มนัฟงัดตูลกนะ แตก่ม็คีนจำนวนไมน่อ้ยทีเ่ลอืกหุน้แนว 
เสี่ยงสูง ๆ แต่หากได้แล้วได้แค่นิดเดียว)

 Penny Stocks คือหุ้นประเภทหนึ่งที่ฝรั่งเรียกกับหุ้นตัวเล็ก ๆ ...  
ชื่อก็บอกแล้วว่า ราคาหุ้นอยู่ในหลักต่ำกว่า 1 เหรียญ เป็นแค่หลักเพนนี 
ต่อหุ้น 
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 ในภาษาไทยหากเราจะเรียกหุ้นเหล่านี้ว่า “หุ้นต่ำบาท” ก็น่าจะได้  
แต่หากจะเรียกหุ้นไม่เต็มบาท ก็อาจจะดูเพี้ยนไปหน่อย 

 เดีย๋วคนซือ้หุน้พวกนี ้จะโดนจบัเขา้ขา่ยวกิลจรติ โดนเหมาเขา้ขา่ย 
เป็นคนไม่เต็มบาทไปตามหุ้นก็ได้

 โดยความเปน็จรงินัน้ หุน้ Penny Stocks บางตวัหากเกนิกวา่ 1 บาท  
นัน่กย็งัสามารถจบัเขา้กลุม่นีไ้ด ้หากองคป์ระกอบตา่ง ๆ  ยงัเขา้ขา่ยทีว่างไว ้
แนวทางที่จะตามหาผลตอบแทนสูง ๆ Penny Stocks นี้อาจจะเป็น 
คำตอบได้ 

 แนน่อนวา่หนงัสอืเลม่นี ้บอกเลา่ใหเ้หน็ภาพรปูรา่งหนา้ตาหุน้เหลา่นี ้ 
และต่อยอดกับเสนอแนวคิดในการควบคุมความเสี่ยงให้ต่ำ

 เราลองมาดกูนัวา่ เราจะสามารถลงทนุแบบ Low Risk, High Return  
ได้อย่างไร ? และเคยไดย้นิหรอืไมว่า่... ตลาดหุน้มจีดุออ่น หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ 
“ความบกพรอ่งของตลาดฯ” นัน้คอือะไร ? มนัคงจะแยม่าก ๆ  ตอ่เรา หรือ 
ตรงข้าม นั่นต่างหากคือโอกาสดี ๆ ของเรา ?
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 เปดิหนงัสอืเลม่นี ้คอืการเปดิโลกอกีมติขิองแนวคดิและอกีรปูแบบ 
การลงทุนหุ้น มีมาให้เลือก... ไม่ว่าจะแค่ “รู้ไว้” หรือ อาจจะนำไป 
“ใช้จริง” ก็เชิญได้เลยครับ

ขอให้โชคดีและมีความสุขในการลงทุนทุก ๆ ท่านครับ

ปิยพันธ์	วงศ์ยะรา
(นามปากกา looking แห่งเว็บ www.stock2morrow.com)
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Penny Stocks  
  feat. Pawawit Klinpratoom

 “มันใหญ่มาก ... ใจ!!” 
 
...และ “ความกล้า” 

...เสือ หรือ แมว!!
 

 “ฮ่า ฮ่า... ที่ Stock2morrow นี่นับวัน ทุกคนจะกลายเป็นป๋า 
มากขึ้นเรื่อย ๆ  ... ก็ “ขนาดพุง” นั่นแหละ ...ป๋าไม่ป๋าดูที่พุง... พุงยิ่งใหญ่ 
ก็ยิ่งป๋า ...เอ้า !! ก็ว่ากันไป”
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 จะใหผ้มพดูเปดิใจถงึ “ปา๋กิง้” นีผ่มยอมรบัเลยวา่ “ปา๋กิง้” เปน็คนที ่ 
“ป๋า” มาก ..เอ่อ !! ไม่ใช่พุงใหญ่นะ ...แต่ใจนี่ต้องใหญ่มาก เพราะ 
การเล่นหุ้นแนว Penny Stocks มันอาศัย แรงใจที่ต้องแข็ง และอึด 
ระดับ “ขั้นเทพ”

 ผมถามหน่อยว่า ถ้าคุณซื้อแล้วหุ้นลง	...คุณจะรู้สึกอย่างไร 

-- “ฮึม !! ใช่ ...จิตตก” 

 ...แตก่ารซือ้หุน้แนว Penny Stocks นีบ่างวนั ราคาหุน้ขึน้ลง 50%  
 ...สมมตุ ิวนัจนัทรม์ลูคา่ Port คณุ 1 ลา้น ...วนัองัคาร เหลอื 5 แสน...  
 วันพุธ กลับมาที่ 1 ล้าน ...วันศุกร์เหลือ 5 แสน 

-- “มึงจะบ้าหรือ !!”

 ...แต่จะบอกว่า สิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องแปลก สำหรับป๋ากิ้งเลย  
เพราะมันธรรมดามาก ...สำหรับคนที่ผ่านประสบการณ์ เล่นหุ้นแบบนี้ 
มาอย่างโชกโชนอย่างป๋ากิ้ง 
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 ...และนี่แหละ ที่มา ที่ใคร ๆ ก็เรียกพี่ป้อมว่า “ป๋ากิ้ง” ...เพราะ 
จิตใจหนักแน่น แข็งแรง ด่ังลูกกลิ้ง !!

 ตอนทีผ่มมารูจ้กักบัชมุชน Stock2morrow ใหม ่ๆ  ผมกย็งัไมค่อ่ย 
เขา้ใจวา่ พีป่อ้มยดึหลกัการอะไร ถงึไดเ้ลอืกหุน้ประเภททีบ่า้บอถงึเพยีงนี ้ 
แต่พอผมเข้าใจแนวทาง Penny Stocks จากพี่ป้อม มันทำให้ผม 
เริ่มปันใจให้กับแนวนี้ทันท ี!! 

 ...หลักการมันก็คือ คิดง่าย ๆ ว่า ซื้อหุ้นที่ โคตรจะถูก ไม่มีใคร 
เหลียวแล 

 ...จากนั้น คุณก็ไปทำการบ้าน ดูมันให้หมด ตั้งแต่รายชื่อผู้ถือหุ้น  
วา่ใคร (มคีวายอยูใ่นนัน้ไหม...ถา้ไมม่ ีแลว้เขาถอืหุน้ใหญ ่...คดิงา่ย ๆ  วา่  
เขาคงไม่ทำให้หุ้นที่ลงทุนเจ๊งหรอก คือ ถ้าเขาจะหนีจริง ๆ เขาก็ต้อง 
ดันราคาหุ้น แล้วโดดหนี ...เอ่อ !! เหมือนอย่าง N-PARK น่ะ 

 ...ตอนเวลาขาใหญ่หนี ...คุณดูดิ ว่าเขาไม่ได้ขาย 1 สตางค์ 
จริงไหม... ใช่ !! ดังนั้น ป๋ากิ้งอยู่ระหว่างนั้นแหละ)
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 นอกจากจะดูว่าใคร !! อยู่ในนั้น ก็ต้องดูสินทรัพย์อย่างลึกซึ้ง  
...อยา่งกรณขีอง JAS สมยัทีเ่ขาเกบ็หุน้ “เขยา่หม”ู เขากท็ำใหบ้ญัชมีนัดเูนา่ ๆ   
โดยเอา TT&T มารวม 

 ...แต่พอจะปั่นราคาแล้วออกของขาย ก็ไปเรียกกลุ่ม VI รายใหญ่ 
มารวมตัวกัน แจกหุ้นให้ในราคาต่ำ แล้วก็สร้างข่าวกับสื่อ 
 ...จากนัน้กเ็อา TT&T ทีเ่นา่ออกไป ...แคน่ีง้บกส็วยแลว้ เพราะจรงิ ๆ   
บริษัทมันดี แต่ตอนที่ไม่อยากให้ดูดี ก็เอาของห่วย ๆ มายัดไว้ 

 ...ในที่สุดครับพี่น้อง ...บริษัทก็ Turnaround ...แล้วราคาก็ 
พุง่แหลก... “ผมไม่รู้วา่คณุเข้าใจ Process ทีผ่มอธิบายไหม” ...ถา้เขา้ใจ 
แล้วคุณควรจะซื้อหุ้นแบบนี้ตอนไหน !!

 ครับ !! แน่นอนว่าแนวหุ้น Penny Stocks ไม่เหมาะกับคนใจ 
ปลาซิวเลย เพราะขั้นตอนการกดราคา เขย่าหมู ...สร้างงบเน่า 
มันกินเวลานาน บางทีหลายปี ...ก่อนที่จะถึงขบวนการปั่นราคาขึ้น... 

 “น่ีแหละ เปน็สาเหตทุีผ่มนบัถอืใจของปา๋กิง้วา่ แขง็แรงมาก ...และ 
จดุสำคญัทีท่ำใหใ้จแขง็แรง มนักม็าจากความเข้าใจ และคลุกคลีในวงการ 
หุ้นมานานนั้นเอง”
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 เกริ่นถึงเรื่องใจมาเป็นหน้า ...เรามาคุยกันลึก ๆ ดีกว่า 

ว่าคุณจะเหมาะกับ Penny Stocks หรือไม ่!!

 คนทีเ่หมาะกบั Penny Stocks กค็อื “ใครกไ็ด”้ (ใช ่!! ใครกเ็ลน่ได ้ 
แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ใคร ประเด็นมันอยู่ที่เงินก้อนนี้ มันเสียได้ไง 
...มันถึงจะเหมาะเอามาเล่นแนว Penny Stocks 

 ...การที่ผมพูดว่าเสียได้จริง ๆ โอกาสเสียมันค่อนข้างต่ำนะ เพราะ 
อยา่งแรก การทีค่ณุรูว้า่ใครอยูใ่นหุน้แลว้ สนิทรพัยท์ีแ่ทจ้รงิมนัเปน็อยา่งไร 
มนักช็ว่ยใหค้วามอุน่ใจในระดบันงึวา่ มนัไมน่า่เจง๊ !! ...และในเมือ่มนัไมเ่จง๊ 
ในอนาคตมนักข็ึน้ได ้...จะได ้10 เดง้ หรอื 100 เดง้ กค็อ่ยมาวา่กนั ---  

 เห็นไหมล่ะครับว่า Penny Stocks ไม่ได้มุ่งหาผลตอบแทนต่ำ ๆ   
แต่มันเป็นการเล่นหุ้นแนว High Risk ย่อมต้องของ Super High 
Return เป็นธรรมดา)

 จดุเดน่ของ Penny Stocks มนัไมเ่หมาะกบั “รายใหญ”่ เพราะคณุ 
เลน่หุน้เลก็ ...เจา้มอือาจมทีนุเพยีงแค ่100 ลา้น ...ดงันัน้ ถา้คณุเขา้มาดว้ย 
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เงินใหญ่ บางครั้ง “เจ้า” เขาอาจทิ้งหุ้นทั้งหมดให้คุณก็ได้ และนั่นคือ 
กฎเหลก็ทีค่ณุควรระวงั ...เพราะสดุทา้ย หุน้แบบ Penny Stocks มนัม ี
“เจา้” ...เมือ่ม ี“เจา้” คณุกต็อ้งให ้“เจา้” เขาทำงานใหค้ณุ ...ไมใ่ชก่ารลงเงนิ
ไปมากเกนิเจา้ ...จนในทีส่ดุ “เจา้” กโ็ดดหน ี...สดุทา้ยคณุเปน็เจา้เสยีเอง 

...แม่เจ้า !! ซวยเลยตู ...555

“ผมถาม ป๋ากิ้งไปว่า ...แล้วป๋าเคยเป็นเจ้าไหม !!”
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ป๋ากิ้ง ตอบว่า 
 “พีจ่ะเป็นเจา้ทำไม	...นัน่ผดิ	Concept เพราะการลงทนุแนว “ชวิ” คอื  
เราใหเ้งนิทำงาน ไมใ่ชเ่ราทำงานเพือ่เงนิ ...ดงันัน้ “เจา้” กค็อื ทำงานเพือ่เงนิ  
...เขาใช้เงินเยอะ เขาก็ต้องเป็นคนทำงานทั้งหมด ตั้งแต่การ “ทุบหุ้น” 
“เขย่าหมู” ...ลากหุ้น และก็ปล่อยของ... 

 ทัง้หมดทีว่า่มา มนัเหนือ่ยนะ และมนัใชเ้งนิเยอะ ซึง่การเปน็ “เจา้” 
จะว่าสบายก็ไม่ใช่ ...เสี่ยงโคตร !! เพราะเด้งแรก ต้องใช้เงินมาก และ 
สอง ต้องสู้กับกลต. 

 ...แต่เดี๋ยวนี้ยังโชคดีนะ คือถึงโดนจับก็แค่โดนปรับ ...ไม่ติดคุก 
...มันก็เลยมี “เจ้า” เกิดขึ้นมากมาย ...บางรายก็ “เจ้ามือเก่า” บางรายก็ 
“เจ้ามือใหม่” ...แต่ !! แต่การเล่นหุ้นแนวผม ไม่ใช่การไปเป็นเจ้ามือ 
...แต่เป็นการอ่านเกมเจ้า แล้ว “นั่งอยู่บนหัวเจ้าไง...อิ อิ” 

 ใช ่!!	ฟงัไมผ่ดิหรอก “ผมพดูวา่ นัง่บนหวัเจา้” ...เพราะคดิดดู ิยงัไงเจา้ 
ก็ต้องมีหุ้นมากกว่าผมมากมาย ...การจะออกของ ทำไมผมจะไม่รู้ 

 “ดงูา่ย ๆ  เวลาเจา้จะออกของ เขากต็อ้งดนัราคาขึน้ ...ถงึจะออกของ 
...รายยอ่ยสว่นใหญไ่มเ่ขา้ใจ นกึวา่เวลาหุน้ขึน้แลว้ มขีา่วออกมามากมาย 
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ซึง่เปน็ขา่วด ีนกึวา่เปน็โอกาส แตท่ีไ่หนได ้มนัเปน็แผนสมคบคดิระหวา่ง 
เจ้ามือ กับ สื่อ ...สุดท้ายเจ้าก็ปล่อยของ ให้รายย่อยรับไปนั่งบนดอย”

 ดงันัน้ เลน่ Penny Stocks มนัไมใ่ชเ่ลน่สดุโตง่ ...มนัตอ้งเลน่แบบ 
“เหา©ลาม” คือเกาะฉลามไป ...ถ้าเราเห็นว่า ฉลามเริ่มงี่เง่า เหาอย่างเรา
ก็โดดไปเกาะฉลามตัวอื่นที่ฉลาดกว่า... 

 ดังนั้น เล่นแนวนี้ต้องกระจายความเสี่ยงต้องรู้จัก Diversify 
...กระจายออกไปหลาย ๆ ตัว
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 “คณุเขา้ใจเรือ่ง Diversify ไหม... การทีเ่ราเสีย่งเลน่หุน้ 10 เดง้ หรอื  
100 เดง้ ...มนักเ็ปน็หลกัการคลา้ย ๆ  กบั Venture Capital ในตา่งประเทศ  

 ...ลองคดิด ีๆ  วา่ Venture Capital เสีย่งไหม ทีล่งทนุในกจิการใหม ่
แตส่ดุทา้ยเขาลงไป 10 ธรุกจิ อาจจะมรีอดสกั 3 ... สว่น 1 ธรุกจิ อาจกลายเปน็  
Google หรือ กลายเป็น Facebook ...ดังนั้น มันโตอีก 100 เด้ง... 

 “ไอ้ที่เด้ง ก็คือกำไร Cover ทั้งหมดแล้ว” -- หลักการของ VC  
นี่แหละ ที่เราเอามาปรับใช้ในการเลือกหุ้นแนว Penny Stocks ...คือ 
เลือกหุ้นที่ใกล้เจ๊ง ...แต่ไม่น่าเจ๊ง ...เพราะราคามันจะต่ำมาก ...ต่ำโคตร 
...อาจจะเลือกมาสัก 10 ตัว ...ก็แบ่งเงินเราออกเป็น 10 ก้อน แล้วโยน 
เข้าไปเท่า ๆ กัน ทุกตัว ...จากนั้น ที่เหลือก็ให้เป็นหน้าที่ของ “เจ้า” 
แต่ละตัวเขาทำงานต่อไป

 คำถามคือ “คุณจะรูไ้ด้อยา่งไร	วา่ตวัไหนเจา้มอืจะทำงานดหีรอืไม่” 

 คำตอบคือ “ก็เราไม่รู้ไง ...เราถึงต้องการกระจายความเสี่ยง  
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. . .และก่อนกระจายความเสี่ยง เราก็ต้องทำการบ้านเป็นอย่างดี 
อย่างที่ผมบอกมาว่า ...ต้องดูก่อนว่า ใครถือหุ้น ...ประวัติหุ้นตัวนี้ใน 
อดีตเป็นอย่างไร เพราะ History repeat itself 

 และสดุทา้ยกต็อ้งพยายามรือ้ใหไ้ดว้า่ “กจิการนัน้ ๆ  มสีนิทรพัยแ์ฝง  
หรือมีการตบแต่งบัญชีหรือไม่” (ซึ่งแน่นอน การทำการบ้านสำหรับหุ้น 
ประเภท Penny Stocks เป็นเรื่องที่ยากมาก มันจึงเป็นโอกาสเสมอ  
ใหม้เีจา้มอืใหมเ่ขา้สูต่ลาดอยา่งตอ่เนือ่ง ...กเ็พราะมนัคอืชอ่งวา่ง High Risk  
ในการทำกำไรยังไงล่ะ)

 อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีทางเล่น Penny Stocks ได้เลย หากคุณ 
ไมส่ามารถตดัอารมณ ์และความผกูพนัออกจากเงนิกอ้นทีค่ณุเอามาลงทนุ  
เพราะระหว่างทางเดินมันเต็มไปด้วยการตบกระชาก ลากถู ...ข่าวร้าย  
...ทบุหุน้ ...การแกวง่ ...การลากขึน้ใหเ้ราอยากทิง้ ...การตบหุน้อกีเปน็สบิครัง้  
...และอื่น ๆ อีกสารพัด 

 ...ประเด็นหลักคือ คุณต้องตัดอารมณ์ออกจากเงินลงทุน แล้วมา
นั่งศึกษาพฤติกรรมของเจ้ามือแทน... 
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 “ใช ่!! เราตอ้งเปลีย่นจากการดรูาคาหุน้ในมมุรายยอ่ย แลว้มานัง่มอง  
ศึกษาพฤติกรรมของเจ้ามือแทน เผื่อวันหน้าคุณจะได้เป็นเจ้าบ้าง...  

 เฮย้ !!	ไมใ่ช ่ไมใ่ช ่...คอื เผือ่วนัหนา้ คณุจะไดเ้ปน็มอืปราบนกัปัน่หุน้ 
ให้หมดไปจากตลาดได้ในที่สุด 

 ...แตจ่รงิ ๆ  ไมรู่อ้กี 100 ป ีนกัปัน่หุน้จะหมดไปจากตลาด หรอืเปลา่  

 ...ที่แน่ ๆ  ผมว่าอีก 100 หรืออีกพันปีข้างหน้า ถ้าตลาดหุ้นยังมีอยู่  

 ...มนษุยย์งัม ีGreed & Fear ...มนักย็งัคงมเีจา้รายใหม ่วนเวยีน 
เข้าสู่ตลาดหุ้นทุกยุคทุกสมัย “ฟันธง !!”
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“ภาววิทย์” เรียนรู้ 
Penny StockS จาก “ป๋ากิ้ง” 

 ตอ้งบอกตรง ๆ  เลยวา่ กอ่นมาเจอปา๋กิง้ ผมไมเ่คยมองการเลน่หุน้ 
ในมุมที่เจ้ามือมองเลย ...เพราะเราไม่เคยคิดว่า มีเจ้ามือ 

 ...เพราะตลาดเขาไม่ต้องการให้เรารู้ว่า หุ้นทุกตัวแท้จริงแล้วมีเจ้า 
...เพียงแต่ว่า ความโหด ...เจ้าโหด มักจะอาศัยอยู่ในหุ้นขนาดจิ๋ว 

 ...การเล่นหุ้นขนาดจิ๋วอย่าง Penny Stocks จึงต้อง “แกะรอย 
ความคิดเจ้ามือ” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 การใช้ข้อมูลที่เราหาเองสำคัญสุด ประกอบการใช้ Technical 
มาประกอบมุมมองในบางจังหวะ ก็ช่วยได้ค่อนข้างมาก

 “และแล้ว !!” ...และแล้ว ตัวผมเอง ก็เลือกที่จะขยายการลงทุน 
ของตัวผมเอง เข้าสู่แนว Penny Stocks บางส่วน ...ลองดูภาพ 
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