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คำนำสำนักพิมพ์


การลงทุนแทบทุกรูปแบบมักนำมาทั้งซึ่งความสำเร็จ 

และความลม้เหลวใหน้กัลงทนุ โดยเฉพาะการลงทนุใน "หุน้" 

ที่ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่มีความท้าทายที่สุด ซึ่งพร้อมจะ

นำ “กำไร” และ “ขาดทุน” มาสู่นักลงทุนได้เสมอ โดยเฉพาะ  

นักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่ที่ไร้ประสบการณ ์ และขาดความรู ้ 

ความเข้าใจใน “หุ้น” มักเจอกับคำว่า “ขาดทุน” มากกว่า 

“กำไร” จนบางครั้งเจ็บตัวจนถึงขั้นถอดใจออกจากตลาดไป

เลยก็มีไม่น้อย  

 

ความผันผวนของตลาดหุ้น และตัวหุ้นที่คาดเดาได้

ยากนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ความสามารถที่แยกแยะว่านักลงทุน

คนนั้นจะเป็นเพียงแค่ “แมงเม่า” ที่คอยให้ขาใหญ่ลากไปทุบ 

หลอกไปติดดอย หรือเป็น “นักลงทุนมืออาชีพ” ที่สามารถ

เอาตัวรอดและสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีจนก้าวขึ้นมา

เป็น “เซียนหุ้น” ได้ในระยะยาวได้  
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หนังสือ “วิถี VI กำไรชั่วโคตร” ที่ท่านกำลังถืออยู่ใน

มือในขณะนี้ สำนักพิมพ์ THINK GOOD ได้รับเกียรติจาก

คุณมือเก่าหัดขับ นักลงทุนมือเก๋า ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวใน

ตลาดหุ้นมากว่า 10 ปี ได้นำเอาความรู้ ประสบการณ์ 

และความสำเร็จจากการลงทุนหุ้นมาร่วมถ่ายทอดแนวคิด 

วิธีการ ข้อควรระวัง และเทคนิคในการลงทุนหุ้น ตลอดจน

เผยให้เห็นถึงเส้นทางการก้าวผ่านจากนักลงทุนมือใหม่  

สู่การเป็นนักลงทุนมืออาชีพที่ ได้รับการยกย่องให้เป็น   

“เซียนหุ้น” ในตลาดนั้นเขาทำกันอย่างไร 

 

ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ และ

ประสบการณ์ที่นักเขียนได้ร่วมถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน ผ่านหน้า

กระดาษหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเล่นหุ้นที่กำลัง

เดินอยู่บนเส้นทางของการเป็นนักลงทุนมืออาชีพ และเซียน

หุ้นขาใหญ่ในตลาด ขอให้โชคดี และประสบความสำเร็จใน

การลงทุนครับ  

 

ด้วยความขอบคุณ 

ประสงค์  ศุภวรรณาภรณ์ 

บรรณาธิการ 

ตวั
อย
่าง



 

ตวั
อย
่าง



 

คำนำผู้เขียน

"คนจนชอบเล่นหวย คนรวยชอบเล่นหุ้น" เป็นคำ

เปรียบเปรยที่เพื่อนๆ นักลงทุนอาจคุ้นหูกันเป็นอย่างดี   

ฟังแล้วเหมือนกับการประชดประชัน แยกชนชั้นวรรณะ 

คนรวย คนจน แต่จริงๆ แล้วมีนัยในเร่ืองของการพนันขันต่อ

แฝงอยู่ด้วย เพราะ "หวย" นั้นใครๆ ก็ย่อมรู้ว่าเป็นการ   

"พนนั" 100% แตก่บั "หุน้" นัน้ตา่งออกไป ขึน้อยูก่บัมมุมอง 

และวัตถุประสงค์ของผู้ท่ีเข้ามาลงทุนในหุ้นว่าจะเข้ามาแสวงหา

ประโยชน์จากหุ้นในรูปแบบของการเก็งกำไรในสไตล์นักพนัน 

หรือเป็นนักลงทุนพันธุ์แท้ที่หวังผลประโยชน์จากการเติบโต

ของธุรกิจอย่างแท้จริง  

 

ทัศนคติของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่

ตลาดหุ้นนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของ

นักลงทุนรายนั้นๆ ว่าจะ "รุ่ง" หรือ "ร่วง" โดยเฉพาะใน

ยามท่ีตลาดหุ้นขาข้ึนท่ีเต็มไปด้วยข่าวคราวดีๆ  มักมีแรงดึงดูด

ให้นักลงทุนหน้าใหม่กระโจนเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดย

มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ลงทุนหุ้นที่ดีพอ เข้ามาเพื่อแค่แสวงหาความร่ำรวยด้วยการ
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เก็งกำไรระยะสั้น เล่นหุ้นตามแห่ ตามกระแสข่าว ซึ่งใน

ท้ายที่สุดแล้วมักไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนเหมือนที่

เขาเปรียบเป็น "แมงเม่า" ที่บินเข้ากองไฟนั่นเอง    

 

ตลอดเวลาการลงทุนหุ้นกว่า 10 ปีที่ผ่านมาผมเองก็

เคยผ่านประสบการณ์ และได้รับบทเรียนจากการเป็น     

นักลงทุนมือใหม่เช่นเดียวกับเพ่ือนๆ นักลงทุนท้ังหลาย     

จึงเกิดความคิดว่าน่าจะเอาสิ่งเหล่านี้มาถ่ายถอดให้เพื่อนๆ 

นักลงทุนรุ่นใหม่ได้รับรู้รับทราบถึงสิ่งที่ควรทำ หรือ

หลีกเลี่ยงในการลงทุนหุ้นให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็น

ที่มาของการเข้าไปร่วมตอบข้อสงสัยในกระทู้ต่างๆ ที่  

นักลงทุนสอบถามเข้ามาในเว็บบอร์ดต่างๆ รวมถึงการเขียน

บทความให้ความรู้ตามเว็บไซต์ด้านการลงทุนต่างๆ  

จนกระทั่งผมได้สร้างบล็อกของผมเองขึ้นมาโดยมีเจตนาเพื่อ

เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับหุ้น การลงทุน การเงิน และ

การลงทุนด้านอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจและชีวิตส่วนตัว เพื่อความ

มั่งคั่งอย่างยั่งยืนและมีความสุข บทความต่างๆ ที่ปรากฏใน

บล็อกเป็นต้นฉบับที่ผมเขียนขึ้นจากความรู้ ประสบการณ์ 

และความเห็นท่ีได้รับจากการลงทุนหุ้น และทำธุรกิจมาอย่าง

ยาวนาน 
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นับเป็นโอกาสดีที่ทางสำนักพิมพ์ THINK GOOD เล็งเห็น

ถึงคุณค่าของข้อเขียนต่างๆ ที่ผมได้เขียนไว้ในบล็อก หรือ

ตามเว็บบอร์ดต่างๆ ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และได้

เสนอให้มีการรวบรวมเรียบเรียงข้อเขียนเพ่ือจัดทำเป็นหนังสือ

พ็อกเก็ตบุ๊คในชื่อ “วิถี VI กำไรชั่วโคตร” เพื่อให้เพื่อนๆ   

นกัลงทนุหุน้ (โดยเฉพาะมอืใหมท่ีก่ำลงักา้วเขา้สูส่นามการลงทนุ) 

ได้เรียนรู้เรื่องราวของการลงทุนหุ้นจากประสบการณ์ของ

ผมที่ถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรในหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณ

ทางสำนักพิมพ์ที่มอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับผมและหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ ที่ผมนำเสนอจะมี

ประโยชน์แก่ เพื่ อนๆ นักลงทุนหุ้นบ้างไม่มากก็น้อย 

อย่างไรก็ตามขอให้เพื่อนๆ นักลงทุนใช้วิจารณญาณใน  

การอ่านและคัดกรองก่อนการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้

เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดของแต่ละท่าน 

 

ด้วยความขอบคุณ 

จิตรยุทธ จุณณะภาต 

(มือเก่าหัดขับ) ตวั
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บทนำ

พูดถึงเรื่องหุ้นแล้ว หลายๆ คนที่เข้ามาลงทุนในหุ้น

คงไม่มีใครที่ตั้งใจจะเข้ามาแล้วขาดทุนแน่ๆ แต่เข้ามาแล้ว

สามารถทำเงินได้ ทำกำไรเป็นตัวเงินได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน 

หรือบางคนก็อาจจะคิดไปจนถึงการทำรายได้จากหุ้นจนกระทั่งไม่

ต้องทำงานประจำอีกต่อไป เรียกได้ว่าเป็นอิสระทางการเงินนั่นเอง 

 

พูดถึงเรื่องนี้แล้ว ก็อดทำให้คิดเรื่องการทำกำไร   

(และโอกาสที่จะขาดทุน) จากตลาดหุ้นไม่ได้ เพราะจากแรก

เริ่มเดิมทีหลายปีที่ผ่านมา เมื่อตลาดหลักทรัพย์ของไทยเรา

เองยังไม่ซับซ้อนขนาดนี้ การทำกำไรก็จะมีอยู่เพียงไม่กี่  

รูปแบบ เช่น การทำกำไรจากการซื้อและขายหุ้นในระยะสั้น 

ระยะกลาง ระยะยาว และจากการทำกำไรโดยการขอยืมหุ้น

มาขายก่อนและซื้อคืนในราคาต่ำกว่า (หรือเรียกสั้นๆ ว่า 

Short หุ้น) เท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีการทำกำไร (และมี

โอกาสขาดทุนด้วย) ในหลายรูปแบบมากขึ้น นั่นคือรวมถึง
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การเก็งความเป็นไปและ/หรือลดความเสี่ยงผ่านการซื้อ  

ออปชัน่ในรปูของสญัญาลว่งหนา้ เปน็ตน้ ซึง่เมือ่ทำไปทำมา

ด้วยผู้ท่ีไม่รู้และไม่ชำนาญจริง ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นการ

ลดหรือเพิ่มความเสี่ยงกันแน่ครับ  

 

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการทำกำไรหลายรูปแบบอยู่

ในตลาดหลักทรัพย์ ถ้าว่ากันในระยะสั้นแล้ว เราจะเห็นว่ามี

ความเป็นไปได้ที่เราจะทำกำไรจากหุ้น (และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

ที่ผสมรวมกันอยู่ในตลาดปัจจุบัน) ได้อย่างมากมายในระยะ

เวลาอันสั้น เพราะราคาหุ้นของหลายบริษัทที่เปลี่ยนแปลง

ไปมาวันละ 3-5% น้ันอาจจะทำให้หลายๆ คนคิดว่าสามารถ

ทำกำไรได้สัก 5% ต่อ 2 วัน หรือน่ันคือประมาณสัก 10% 

ต่อสัปดาห์ หรือถ้าทบต้นไปมา ก็จะได้สัก 50% ต่อเดือน 

หรือหากคิดเป็นปีก็ โอ... ช่างมากมายเสียเหลือเกิน ดูเหมือน

จะอยู่ในความฝัน แต่ฟังดูแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนที่ทำได้

จริงหรือไม่ ถึงแม้อาจจะทำได้จริงแต่ที่แน่ๆ ก็คือโดยส่วนตัว

แล้วผมก็คงไม่รู้จักเขาคนนั้นแน่ๆ 
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ย้อนกลับมาสู่ความเป็นจริงสักหน่อย ว่าเราคงต้อง

ประเมนิตวัเองวา่เราจะสามารถทำกำไรจากหุน้หรอืผลติภณัฑ ์ 

อืน่ๆ ในตลาดไดท้กุวนัอยา่งตอ่เนือ่งแบบนัน้หรอืไม ่ หรือจะมี

เวลาที่จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง ดูความเป็นไป และตัดสินใจ

ได้ถูกต้องทุกครั้งไปหรือไม่ บางครั้งเราอาจจะเห็นหลายคน

บอกเพียงว่า อ่ะไม่เป็นไรหรอก แม้จะไม่ได้กำไรถึง 1,000% 

ต่อป ี แต่ก็ขอแค ่ 50-60% ต่อปีก็พอ โดยการซื้อๆ ขายๆ 

และทำกำไรบ้างขาดทุนบ้าง แต่ขอให้หักลบกลบหนี้แล้วได้

กำไรสัก 50-60% ต่อปีนั้นก็พอใจแล้ว เพราะว่าดูไปแล้ว

มันก็ดีกว่าการซื้อหุ้นและเก็บกินปันผลที่ได้ผลตอบแทนเพียง

ปีละ 5-10% เท่านั้นเอง... แหม ดีกว่าตั้งเยอะแยะ 

 

แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะถูกหลงลืมไปก็คือ ในพื้นฐานของ

การลงทุนในหุ้นแบบเน้นมูลค่าแล้ว นักลงทุนจะซื้อหุ้นของ

บริษัทที่มีความสามารถในการเติบโตสูง หรือของบริษัทที่ดี

แต่คนทั่วไปยังมองไม่เห็นสิ่งที่แฝงอยู่ จะด้วยประการใด

ก็ตาม (เช่น บริษัทเล็ก, เขาไม่เล่นกัน, บริษัทกำลังขยาย

งาน แต่คนไม่ทราบ หรือไม่เชื่อว่าจะทำได้จริง) โดยที่ราคา

ปัจจุบันนั้นทำให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้ 5% ของราคา

หุ้น (เช่น จ่ายปันผล 1 บาทจากหุ้นราคา 20 บาท) แต่
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ถ้าบริษัทเติบโตขึ้น จนสามารถจ่ายปันผลได้เป็นเงิน 2 

บาทต่อหุ้นล่ะ เมื่อนั้นเองครับที่ราคาหุ้นจะต้องวิ่งตอบรับ

ผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยอาจจะขึ้นมาเป็นที่ราคา 35-40 

บาทต่อหุ้นได้โดยไม่ยาก และเมื่อถึงตอนนั้นแล้ว นักลงทุนก็

มีทางเลือกที่จะถือหุ้นนั้นไว้เพื่อรับปันผลต่อไปหรือขายหุ้น

นั้นไปเพื่อลงทุนในบริษัทอื่นที่ดีกว่า ซึ่งก็ขึ้นกับสภาวการณ์

ต่างๆ นั่นเอง 

 

จะว่าไปแล้ว พื้นฐานการได้กำไรจากหุ้นในแบบที่สอง 

คือ ซื้อหุ้นของบริษัทที่จะเติบโตจนจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้น ซึ่งจะ

ทำให้ราคาของหุ้นนั้นเพิ่มสูงขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นพื้นฐาน

อีกแบบหนึ่งที่นักลงทุนมักจะหลงลืมกันไป หรืออาจจะเพียง

ไม่อยากจำเพียงเพราะว่าต้องใช้เวลาที่นานกว่านั่นเอง  
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สำนักพิมพ์ THINK GOOD ภูมิใจเสนอ 
หนังสือหมวดการบริหาร - ลงทุน 

สำนักพิมพ์ THINK GOOD... รับพิจารณางานเขียนแนว ศาสนา  

ธรรมประยุกต์ ความเชื่อ โหราศาสตร์ และการลงทุน  
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