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	สำหรับคนทั่วไปการลงทุน	 อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนใน	 “หุ้น”	 ที่มักมองว่าไม่ควรไปแตะต้อง		

ถ้าไม่มีเงิน	 “เป็นถุงเป็นถัง”	 หรือความรู้ที่ดีพอ	 ซึ่งความเป็นจริง

แล้วการลงทุนใน	 “หุ้น”	 ไม่ได้ยาก	 หรือใช้เงินทุนมากมายอย่างที่

หลายคนหวาดกลัว	 คุณเองก็สามารถลงทุนหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไข

การเตรียมความพร้อมที่ดีพอ	 ดังนั้นหนังสือ	 “เล่นหุ้นฉบับมือใหม่

ทำได้ง่ายนิดเดียว”	 ที่ท่านผู้อ่านถืออยู่ในมือ	 จึงมีเป้าหมายชัดเจน

ในการนำเสนอความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการลงทุนในหุ้นด้วย

ภาษาที่อ่านง่าย	 พร้อมภาพประกอบ	 และตัวอย่างที่ช่วยให้ท่าน	 

ผู้อ่านทำความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ	ในการลงทุนหุ้นได้ง่ายขึ้น		

 

ข้อมูลที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยให้ท่านผู้อ่านได้เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดหุ้นได้

อย่างมั่นใจด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม	 และกลายเป็นนักลงทุนที่

ประสบความสำเร็จสามารถสร้างความมั่งคั่งจากหุ้นได้ในระยะยาว	

 

ทางสำนักพิมพ์ขออวยพรให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จใน

การลงทุน	และร่ำรวยกันทุกท่านครับ					

 

สำนักพิมพ์	THINK	GOOD	

 

คำนำสำนักพิมพ์
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จริงๆ	 แล้วคำว่า	 “หุ้น”	 คำนี้เหมือนจะดูห่างไกลจากคน

ธรรมดาๆ	 อย่างเราๆ	ท่านๆ	 ใช่ไหมครับ	 ชาวบ้านอย่างเรามักคิด

ว่าการจะลงทุนหุ้นนั้นเป็นความฝันที่ไกลเกินตัว	

 

เพราะมองว่า	คนที่เล่นหุ้นต้องเป็นคนรวย	เป็นนักธุรกิจที่มี

เงินเป็นหลักหลายๆ	ล้าน			

แต่...แท้จริงแล้ว	 ไม่ว่าใครๆ	 ก็ลงทุนหุ้นได้ทุกคน	 ถ้ามีเงิน

ครับ	และไม่ต้องมีเงินหลักแสนหลักล้านอย่างที่เข้าใจ	

 

การลงทุนหุ้นก็เหมือนกับการทำธุรกิจที่ต้องมีการลงทุน		

มีผลกำไร	และมีการขยับขยายกิจการ		

การลงทนุหุน้นัน้	 เราไมจ่ำเปน็ตอ้งลงแรงใหเ้หนือ่ย	 แตต่อ้ง

ใช้แรงในการลุ้นให้หุ้นที่ถืออยู่ขายแล้วได้กำไร	

 

“เล่นหุ้นฉบับมือใหม่	 ทำได้ง่ายนิดเดียว”	 เป็นหนังสือที่

เหมาะสำหรับผู้ที่คิดจะเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น	 ตั้งแต่เริ่มทำความ

รู้จักกับหุ้น	 วิธีการคำนวณค่าต่างๆ	 ไปจนถึงการศึกษาข้อมูลของ

บริษัทต่างๆ	 ในตลาดหุ้นไทย	 ให้ผู้ที่อ่านได้ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ	

ก่อนจะเริ่มลงทุนด้วยตัวเอง				

คำนำผู้รวบรวมเรียบเรียง
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โดยหนังสือจะแบ่งออกเป็น 4  ส่วน ใหญ่ๆ ครับ 

- PART 1: รู้จักตลาดหุ้น 

ว่าด้วยเรื่องของการเริ่มต้นลงทุนหุ้น	 และเรื่องที่ควรรู้เกี่ยว

กับหุ้นมากมาย		

- PART 2: รู้จักบริษัท (หุ้น) ที่คุณจะลงทุน 

ว่าด้วยมูลค่าหุ้น	 มูลค่าบริษัท	 ปัจจัยกำหนดราคาหุ้น		

กำไรหุ้น		

- PART 3: วิธีการซื้อ-ขายหุ้น 

	ว่าด้วยเรื่องของการซื้อ-ขายหุ้นที่จำเป็นต้องรู้	ฯลฯ		

- PART 4:  เรื่องหุ้นที่คุณต้องรู ้

ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลที่จะทำให้ปลอดภัยจากการลงทุนใน

หุ้น		

 

	และจุดประสงค์สำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ	 ให้ผู้อ่านปรับ

มุมมองเรื่องหุ้น	 จากเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน	 ให้กลายเป็นเรื่องที่

เข้าใจได้ง่ายๆ	

 

 สุดท้าย...ขอให้ผู้อ่าน มองเห็นโอกาสในการเพิ่มความ

รวยให้แก่ตนเอง จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ  

  

เป็นเกียรติ	
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PART 1:  รู้จักตลาดหุ้น  9 

หุ้นคืออะไร	ทำไมต้องลงทุนหุ้น?	 10	

การลงทุนหุ้นคืออะไร?	 12	

ได้อะไรจากการลงทุนหุ้น?		 15	

รายได้จากการลงทุนหุ้น	ต้องเสียภาษีหรือไม่?	 17	

 

PART 2:  รู้จักบริษัท (หุ้น) ที่คุณจะลงทุน	 19	

ที่มาของบริษัทมหาชน	 20	

บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น		 22	

ราคาพาร์	คืออะไร?	 25	

ทุนจดทะเบียน	 27	

มูลค่าทางบัญชี		(Book	Value	หรือ	BV)	 28	

บริษัทเข้าตลาดหุ้นได้อย่างไร	 32	

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	 35	

ราคาหุ้น	 38	

กำไรของหุ้นแต่ละตัว	 44	

 

สารบัญ
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PART 3: วิธีการซื้อ-ขายหุ้น	 49	

ก้าวแรกการซื้อ-ขายหุ้น	 50	

เลือกโบรกเกอร์อย่างไรดี?	 53	

รายชื่อโบรกเกอร์ที่เปิดให้บริการ	 55	
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เวลาเปิด-ปิดของตลาดหุ้น	 69	

มารู้จักกับบัญชีสำหรับซื้อ-ขายหุ้น	 74	

ควรมีวงเงิน	หรือเปิดบัญชีเท่าไหร่ดี?	 78	

ประเภทของนักลงทุน		 82	

มาร์เก็ตติ้งมีหน้าที่อะไร	สำคัญมากน้อยแค่ไหน?	 86	

สิ่งที่ควรรู้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์	 88	

ข้อมูลของหุ้นรายตัวที่ทำการเลือก	 91	
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ราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย	(BID/OFFER)	 94	

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น		 96	

สั่งซื้อ	หรือขายหุ้นกันอย่างไร?	 98	

ราคาหุ้นกับการจ่ายเงิน	 108	

คำนวณค่าคอมมิชชั่นกันอย่างไร?	 111	
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หุ้นคืออะไรทำไมต้องลงทุนหุ้น?
 

คนธรรมดาอย่างเราๆ	 อาจจะคิดว่าเรื่องหุ้นนั้นช่าง

ไกลตัวเหลือเกิน	 เป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจได้	 แต่ใน

ความเป็นจริงนั้น	 “หุ้น”	 ไม่เป็นเรื่องไกลตัวอย่างที่คิดครับ	

เราก็สามารถเรียนรู้และเข้าไปลงทุนหุ้นได้ไม่ยากเกินความ

สามารถ	 และถ้าเดินถูกทางแล้วล่ะก็	 รับรองว่าได้รวยกัน

ถ้วนหน้า	

 

“หุ้น” หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า 

“หลักทรัพย์” นั้นเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่

เมื่อคุณลงทุนในหุ้นของบริษัทใด คุณก็จะมี

สถานะเป็น “เจ้าของ” ของบริษัทนั้น ซึ่งมีทั้ง

โอกาสที่จะได้รับกำไรหากกิจการของบริษัท

ดำเนินไปได้ดี แตใ่นทางกลบักนักม็โีอกาสขาดทนุ

ได้ หากการดำเนินกิจการมีปัญหา  

 

การเป็นเจ้าของกิจการในตลาดทุนอาจไม่ ได้

หมายความว่า	 ผู้ลงทุนต้องไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเอง	

แต่จะเป็นการเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัทผ่านการเป็นผู้ถือหุ้น

ในกิจการดังกล่าว		
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ซึ่งจะมีการออกหุ้น	 และเสนอขายต่อประชาชน

ทั่วไป	 เพื่อนำเงินที่ขายหุ้นได้ไปลงทุนในกิจการของบริษัท	

รวมทั้งได้นำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อ-ขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ในบทต่อๆ	 ไปผมจะ

เรียกสั้นๆ	ว่า	“ตลาดหุ้นไทย”)	ด้วย	

การลงทุนหุ้นจึงเป็นการลงทุน 

ในตลาดหุ้นนั่นเองครับ 

	-
	1

1	
-
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หลายคนคงจะคุ้นเคยกับการลงทุนอยู่ไม่น้อยใช่ไหม

ครับ	 ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขายของเล็กๆ	 น้อยๆ	 หรือ

ลงทุนในธุรกิจต่างๆ	 ตั้งแต่ขนาดเล็กๆ	 ไปจนถึงขนาดใหญ่

ขึ้นมา	จริงๆ	แล้ว	“การลงทุน”	คือ	การใช้เงินซื้อสินทรัพย์

มาไว้กับตัว	 และหวังว่าสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นจะเพิ่มมูลค่าขึ้น

ต่อไปในอนาคต	

 

ซึ่งสินทรัพย์นี้	 จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้	 เช่น	 ที่ดิน	

ทองคำ	 หรือทรัพย์สมบัติต่างๆ	 รวมไปถึงทรัพย์สินที่เป็น

เพียงกระดาษแผ่นเดียว	 เช่น	 พันธบัตร,	 สลากออมสิน,	

ตราสารหนี้	 หรือหุ้น	 กระดาษที่แสดงสิทธิ์ในความเป็น

เจ้าของบริษัท	หรือผู้ถือหุ้น	

 

การลงทุนหุ้นคืออะไร?

“หุ้น”	 คือ	 หลักทรัพย์ที่

แสดงความเป็นของ	 (ส่วนหนึ่ง)	

หรือผู้ ถื อหุ้ น	 ของบริษัทหุ้ นที่	 

ซื้อ-ขายกันในตลาดหุ้น	 ที่ออกโดย

บริษัทจำกัดมหาชน	
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บางคนอาจชื่นชอบการซื้อ-ขายที่ดิน	 ซึ่งที่ดินไม่มี

ตลาดซื้อ-ขายที่แน่นอน	 ทั้งยังต้องมีการเดินทางไปพบกัน

เพื่อดูทำเลของที่ดินผืนที่ต้องการจะทำการซื้อ-ขาย	 เมื่อ

ตกลงซื้อ-ขายกันเรียบร้อยแล้ว	 ก็ต้องพากันไปจดทะเบียนที่

สำนักงานที่ดิน		

 

แต่สำหรับการซื้อ-ขายหุ้น สามารถทำได้

ผ่านตลาดหุ้น โดยการลงทุนในตลาดหุ้นนี้

สามารถทำได้สองแบบ คือ 

 

1 การลงทนุระยะยาว หวงัผลตอบแทน

สม่ำเสมอ คาดหวังว่า ราคาหุ้นจะสูงขึ้น

ตามอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท เรา

มักเรียกว่า “นักลงทุน”  

แต่ในตลาดหุ้นมีปัจจัยมากมายที่มีผลกระทบต่อ

ราคาหุ้น ทำให้ราคาหุ้นแต่ละตัวขึ้น-ลงตลอดเวลา ถึง

แม้ว่ามีแนวโน้มจะขึ้นในระยะยาว แต่ก็อาจดิ่งลงก็ได้ ไม่

มีใครรู้  

จากการที่ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวลาทำให้มีนัก

ลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเก็งกำไร จากการขึ้น-ลงของ

ราคาในระยะสั้นๆ ทำให้เกิดการลงทุนในอีกกลุ่มหนึ่ง 
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หมายเหตุ	

•	เส้นสีเทา	คือ	แนวโน้มของราคาหุ้น	

•	เส้นสีดำ	คือ	ราคาจริงที่มีการซื้อ-ขาย		
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การลงทุนที่หวังเพียงผลกำไรจาก

ราคาหุ้นที่ขึ้น-ลงในระยะสั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้

อ้างอิงกับผลประกอบการ หรือการเจริญ

เติบโตของบริษัท 

 

เมื่อหุ้นที่ซื้อมามีราคาในระดับที่น่าพอใจ ก็จะ

ขายเพื่อทำกำไร และซื้อหุ้นตัวใหม่เพื่อเก็งกำไรต่อไป 

และจะถือหุ้นอยู่เพียงไม่กี่วัน หรือบางครั้งไม่ทันข้ามวัน

เช้าซื้อ เย็นขาย มักจะเรียกว่า “นักเก็งกำไร” 

 

2 
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	เงินต่อเงิน	ใช้เงินลงทุนแบบคนรวย	เพื่อเพิ่มเงินที่มีให้มากขึ้น

อย่างมั่นคงและเป็นจำนวนมากอย่างน่าพึงพอใจ	

	ไม่มีใครมีเงินล้านโดยไม่ลงทุน	 หรือหาเงินเพิ่ม	 แต่คนที่กล้า	

และรู้จักลงทุนโดยให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดย่อมมีเงินล้านเป็นของตัวเอง

ได้ในระยะเวลาไม่นานเกินไป	

	เรามีวิธีลงทุนให้มีเงินล้านมาฝาก	 โดยเริ่มจากเงินจำนวนเท่าที่

คุณมีอยู่	 สำหรับคนที่อยากมีเงินล้านให้ได้ลงมือทำตาม	 แล้วคุณจะได้

สัมผัสเงินล้านแน่นอน	

 เงินร้อยล้าน เรามี
กันได้ แม้จะเริ่มต้นจากเงิน
จำนวนน้อยๆ เท่าที่มีอยู่...
ไม่ใช่เพ้อฝัน ถ้ารู้วิธีลงมือ
ทำ  

สำนักพิมพ์ THINK GOOD... ใครมีผลงานงานเขียนแนว	 ศาสนา	 ธรรม

ประยุกต์	ความเชื่อ	โหราศาสตร์	และการลงทุน		

ส่งผลงาน ประวัติ พร้อมรูปถ่ายมาได้ที่ www.kid-dd.com   

Email: editor@kid-dd.com โทร 02-462-7050-2  

สำนักพิมพ์ THINK GOOD ภูมิใจเสนอ 
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