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ค�ำน�ำส�ำนกัพิมพ์ 
เราทุกคนใฝ่ฝันท่ีจะออมแล้วได้ผลตอบแทนเป็นกอบเป็นก�า ซึง่

การลงทนุเพ่ือออมมีหลายช่องทาง น่าแปลกที ่“กองทนุ” กลบัเป็นการ

ลงทุนระยะยาวที่หลายคนมองข้าม คิดเอาเองว่าเข้าใจยาก ได้ก�าไร

น้อยและช้า ในขณะที่การลงทุนในหุ้นเข้าใจง่ายกว่า ได้ผลตอบแทน

ง่ายและเร็วกว่า

ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ เพราะการลงทุนในหุ้นอาจได้เงิน

มากกว่าแต่ความเส่ียงก็สูงกว่ามาก คนทีข่าดทนุเพราะลงทนุในกองทนุ

มีจ�านวนน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับคนที่ลงทุนในหุ้น ที่ส�าคัญการลงทุน

ในกองทุนยังได้ผลตอบแทนที่ดีด้วย

 กองทุน เข้าใจได้ไม่ยาก เพราะมีหัวใจหลักที่ต้องรู้ไม่เยอะ แต่

ผลตอบแทนไม่น้อยไปกว่าการลงทุนเพือ่ออมในรปูแบบอืน่ๆ อยากให้

พวกเราสลัดความเชื่อเดิมๆ ออก แล้วเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับ

การลงทุนในกองทุนท่ีเชือ่แน่ว่าจะท�าให้คณุพบช่องทางการลงทนุทีคุ่ม้

ค่าได้อย่างแน่นอน

          ด้วยความขอบคุณ
อภิรดี  สนธิชัย
บรรณาธิการ
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ค�ำนยิม
เมื่อเอ่ยถึง "การลงทุน" หลายท่านจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก มีแต่

ตัวเลข เงินๆ ทองๆ ทั้งที่ความจริงเราอาจจะลงทุนกันอยู่แล้วโดยไม่รู้
ตัว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องประดับ นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รถ บ้าน 
ทีด่นิ ฯลฯ เพียงแต่ทรพัย์สินท่ีเราซือ้หรอืลงทนุนัน้ ไม่สามารถมองเหน็
มูลค่าออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆ เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการลงทุนจึง
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลยค่ะ แค่เราเปลี่ยนมุมมองให้เปิดกว้างขึ้นอีกนิด 
เราก็จะมีทางเลือกในการลงทุนได้อีกเยอะทีเดียว

ดิฉันคิดว่าการลงทุนท่ีดีนั้นต้องท�าให้ผู้ลงทุนมีความสุขความ
สบายใจในการลงทุนด้วย ถ้าเราต้องลงทุนแล้วมานัง่วติกจรติว่าตวัเลข
แต่ละวนัจะเป็นยงัไง กค็งไม่เหมาะ การมผีูรู้ ้ผูช้�านาญ มาให้ค�าแนะน�า
จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ขาดไม่ได้ พอน้องยุ้ยบอกว่าจะเขียนหนังสือเกี่ยว
กับการลงทุน จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้อ่านจะได้รับค�าแนะน�าดีๆ เช่นเดียว
กับที่ดิฉันได้รับมาแล้ว

หนงัสือเล่มนีจึ้งเหมาะอย่างยิง่ส�าหรบัผูท้ีอ่ยากลงทนุในกองทนุ
รวมแบบต่างๆ แต่ยังไม่กล้า หรือกล้าแต่ยังไม่เก่ง ไม่มีข้อมูลที่จะช่วย
ตัดสินใจเพื่อเริ่มการลงทุน ด้วยภาษาและค�าอธิบายที่เข้าใจง่าย บวก
กับตัวละครน่ารักๆ อย่างถังเพชรที่เป็นตัวเล่าเรื่อง ท�าให้เรารู้สึกได้
ว่าการลงทุนไม่ยากอย่างที่เคยคิดไว้เลย

ลองอ่านและเริ่มต้นการลงทุนกันนะคะ หวังว่าทุกท่านจะสนุก
และมีความสุขในการลงทุนค่ะ

มารศรี นิรมิตศิริพงศ์
เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา เดอะเบรน
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ค�ำนยิม
คุณอาจารี สามารถอธิบายกองทุนเป ็นภาษาชาวบ ้าน  

ที่เข้าใจง่าย แล้วยังแนะน�าวิธีการเลือกกองทุนรวมประเภทต่างๆ 

ในแบบที่เข้าใจง่าย เหมือนกับการเลือกเค้ก การตัดแบ่งเค้กในแบบ

ที่ตนเองชอบ รู ้จักกับคุณอาจารีมากว่าสิบปี เธอเป็นผู ้มีความรู ้  

มีประสบการณ์ในกองทุนรวมสูง

Best Regards,

เอกชัย จงวิศาล

CEO of AIMC
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คงมีหลายคนสงสัยและอยากถามว่าผู้เขียนเป็นใครมาจากไหน 

ถงึรอิาจจะเขยีนหนงัสือขาย ถ้าบอกชือ่ อาจาร ีสนใจยทุธ คงมหีลายๆ 

คนพูดว่า “ใครวะ” ไม่รู้จัก จะมาเขียนหนังสือเก่ียวกับการลงทุนใน

กองทุนรวมขาย หนังสือแนวนี้มันต้องเป็นคนที่มีความรู้ เป็นอาจารย์ 

แน่นทฤษฎี ถึงจะมาเขียนแล้วดูน่าเชื่อถือ แล้วนี่เป็นใคร ช่ือแซ่ก็ไม่

เห็นจะคุ้น ดังเหรอ แล้วท�าไมเราต้องซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วย

เอาหล่ะ เพื่อให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่า หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักเขียน

ไก่กา เรามาท�าความรู้จักถึงตัวตน กับสไตล์การเขียนกันสักหน่อย  

ชื่อแซ่ ก็บอกไปแล้วเนอะ มาถึงค�าถามที่ว ่า กล้าดียังไง ถึงมา

เขียนหนังสือเก่ียวกับกองทุนรวม เอาจริงๆ นะ ไม่ได้กล้าหรอก  

ออกจะกลัวๆ ด้วยซ�า้ค่ะ กลัวว่าถ้าเขียนแล้วหนังสือจะขายออกมั๊ยนะ  

คนอ่านจะอ่านรู้เร่ือง อ่านแล้วจะสนุกรึเปล่า แต่ด้วยความที่ตัวเอง

ท�างานด้านการลงทุน ปีนี้ก็เข้าปีที่ 13 พอดี (ห้ามนับอายุผู้เขียนนะ!) 

ก็น่าจะพอรวบรวมความรูจ้ากการท�างาน รวมถงึประสบการณ์ทีไ่ด้พดู

คุยกับลกูค้า มาถ่ายทอดเป็นภาษาง่ายๆ และปรบัใช้ได้จรงิ ให้ผูอ่้านได้

ลองเอาไปใช้ดูบ้าง แล้วเราก็จะได้ค่อยๆ รวยไปด้วยกัน 

ค�ำน�ำนกัเขยีน
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ที่บอกว่าผู้เขียนท�างานมา 13 ปี ไม่ได้ท�าแค่ที่เดียวนะคะ ผ่าน

มาหลายธุรกิจ แต่ก็วนเวียนอยู่ในธุรกิจการเงินทั้งนั้น ปัจจุบันร่วม

งานอยู่กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) อย่าพึงเอ๊ะนะคะ ว่า

เป็นพนักงานแบงก์แล้วมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน

รวมได้ยังไง ท�าไมไม่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการฝากเงิน การกู้เงินหล่ะ 

ที่ไม่เขียนเกี่ยวกับการฝากและการกู้ ก็เพราะว่าหน่วยงานที่ท�าอยู่ไม่

ได้เน้นการฝากหรือการกู้เงินน่ะสิคะ แต่หน่วยงานที่ท�าอยู่ปัจจุบันคือ 

Wealth Department ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่เน้นเกี่ยวกับท�ายังไงให้

คนมีความมั่งคั่งมากขึ้น ค�าตอบก็คือ “ถ้าอยากมั่งคั่งก็ต้องลงทุน” 

และต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด (ไทย) เพราะตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ธนาคารสแตนดาร์ด  

ชาร์เตอร์ด จะท�าหน้าท่ีเป็นนายหน้าขายกองทนุรวม (Selling Agent)  

นั่นก็คือธนาคารไม่มี บลจ. ในสังกัดของตัวเอง จึงท�าให้มีโอกาสได้พูด

คยุ ได้เรียนรู้กองทุนต่างๆ ของหลายๆ บลจ. ได้รูจ้ดุแข็งของแต่ละ บลจ.  

ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับผู้จัดการกองทุนหลายๆ ท่าน 

ส่วนการท�างานก่อนหน้าท่ีจะมาร่วมงานกบัธนาคารสแตนดาร์ด 

ชาร์เตอร์ด ก็ได้มีโอกาสท�างานในธุรกิจบรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ

โดยตรง อย่าง บลจ. ทิสโก้ ได้รู้เกี่ยวกับข้ันตอนต่างๆ จนกว่าจะมา
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เป็นกองทนุรวม ได้รู้ถงึวิธีการเลือกตราสารต่างๆ มาลงทนุของผูจ้ดัการ

กองทุน คลุกคลีอยู่กับ บลจ. กับผู้จัดการกองทุนเกือบ 3 ปีเลยค่ะ

แต่ถ้าจะให้ย้อนกลับไปอีกสมัยยังสาว ผู้เขียนเคยผ่านธุรกิจ

หลักทรัพย์ บล. ธนชาต ได้รู ้จักตราสารทางการเงินครั้งแรกก็ที่  

บล. ธนชาต นั่นแหละค่ะ 5 ปี ในธุรกิจหลักทรัพย์ เห็นคนที่รวยจาก

หุ้นก็มาก คนจนจากหุ้นก็เยอะ จนท�าให้รู้สึกว่าถ้าจะลงทุนในหุ้น

ให้รวยมันต้องทุ่มเทมาก อย่างน้อยๆ ก็ต้องศึกษาธุรกิจของบริษัทที่

เราจะไปลงทุนอย่างจริงจัง ถ้าเราไม่เก่ง หรือไม่มีเวลามากขนาดนั้น  

ก็ให้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างผู้จัดการกองทุนท�าให้เถอะ เรา

ก็แค่เลือกกองทุนรวมที่เราคิดว่าเหมาะกับเรา แล้วลงทุนผ่านกองทุน

รวมก็ง่ายดี ปลายทางก็คือความมั่งคั่งเหมือนกัน แต่เหนื่อยน้อยกว่า 

นี่แหละค่ะท่ีท�าให้ผันตัวเองออกจากวงการหลักทรัพย์ มาพัวพัน 

เกี่ยวกับวงการ “กองทุนรวม”

13 ปีกบัแวดวงการเงนิ คดิว่าน่าจะพอเอาความรูท้ีม่มีาแบ่งปัน

ให้กับผู้อ่านเผื่อไว้เป็นไอเดียในการลงทุนได้บ้าง ภาษาที่ใช้ในหนังสือ

เล่มนี้เป็นภาษาง่ายๆ สนุกๆ จิกๆ กัดๆ พนักงานขายบ้าง บลจ. บ้าง  

แต่รบัรองว่าอ่านจบแล้วเอาไปใช้ได้จรงิ เป้าหมายหลงัจากอ่านจบกค็อื 

ให้ทุกคนค่อยๆ ลงทุน เลือกลงทุนในสิ่งที่เหมาะกับเราเอง ปลายทาง

ความมั่งคั่งรอเราอยู่ แต่ถ้าหากผู้อ่านอยากอ่านหนังสือที่อัดแน่นด้วย

“ยินดทีี่ได้รู้จกัค่ะ”ตวั
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ทฤษฎี แหะๆ หนงัสือเล่มนีอ้าจจะไม่เหมาะนะคะ ถ้าชอบอ่านแนวนัน้

หาอ่านเอาตาม Website ตลาดหลักทรัพย์ดีกว่า ทฤษฎีปึ๊ก งงดีแท้ค่ะ

 สุดท้ายต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมที่ท�าให้หนังสือเล่มนี้เป็น

รูปเป็นร่างนะคะ ขอบคุณส�านักพิมพ์ THINK GOOD ที่ให้โอกาสนัก

เขียน No Name ขอบคณุทีมงานท่ีท�าการ์ตนูหน้าตาน่ารกัให้ ขอบคุณ 

คุณมารศรี นิรมิตศิริพงศ์ และคุณเอกชัย จงวิศาล ส�าหรับค�านิยม 

ขอบคุณน้องนพ ส�าหรับชื่อหนังสือเก๋ๆ ขอบคุณทุกๆ ก�าลังใจ และ

ที่ส�าคัญ ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะที่เสียเงินซื้อหนังสือเล่มนี้ ขอให้

สนุกกับหนังสือ แล้วก็สนุกกับการลงทุนนะคะ

     อาจารี สนใจยุทธ

“ยินดทีี่ได้รู้จกัค่ะ”ตวั
อย
่าง
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บทน�ำ

ตอนแรกที่ส�านักพิมพ์ติดต่อให้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกองทุน

รวม แว็บแรกที่นึกได้ ส�านักพิมพ์นี่บ้าดีแท้ กล้าให้นักเขียน No Name 

เขียนหนังสือ เขียนแล้วจะขายได้มั๊ย แต่ในเมื่อส�านักพิมพ์บ้ากล้าให้

เขียน คนเขียนก็เลยบ้าเขียน สรุปด้วยความที่อยากเขียน บวกกับการ

ทีท่�างานด้านการลงทุนมามากกว่า 10 ปี ประสบการณ์ทีเ่จอจากลกูค้า

บ้าง จากคนใกล้ตัวบ้าง ก็น่าพอที่จะถ่ายทอดอะไรออกมาได้มั่งแหละ 

แต่โจทย์ทีไ่ด้มายากมากๆ คอื เขยีนยงัไงกไ็ด้แต่ต้องอ่านง่าย อ่านสนกุ 

ไม่น่าเบ่ือ และท่ีส�าคญัสามารถเอาไปใช้ได้จรงิๆ เอาแบบว่าพออ่านจบ 

สามารถเดนิตรงเข้าไปเลอืกซือ้กองทนุได้เองเลย ถอนหายใจหนึง่ท!ี! เอา

กเ็อาวะ เป็นไงเป็นกัน ลองดู

แรงบันดาลใจของการเขียนหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่มาจากคน

รอบๆ ตัวค่ะ บ้างก็มีเงินก้อน บ้างก็มีเงินเดือน ปกติก็ฝากเงินเป็น

หลัก แต่ก็เบื่อกับผลตอบแทนที่แสนจะน้อยนิด ที่ส�าคัญจุดมุ่งหมาย

ก็คืออยากรวยขึ้นกันทั้งนั้น ครั้นจะฝากเงินอย่างเดียว ดอกเบี้ยที่ได้

ก็แค่ 2-3% แล้วเมื่อไรจะรวย ค�าถามของคนรอบๆ ตัวที่เจอ ก็มักจะ

ไม่พ้นค�าถามว่าอยากจะเริ่มลงทุน ควรลงทุนอะไรดี กองทุนรวมกอง
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ไหนดี ถามถึงขั้นว่าควรจะเร่ิมลงทุนกี่บาท และคนส่วนใหญ่ที่เจอก็

มักจะชอบบอกว่า ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะ บอกมา

เลยแล้วกันว่าจะให้ลงทุนอะไร กองทุนรวมกองไหน ไอ้เราฟังแล้วก็ได้

แต่ร้องเอ๊ย!! นี่มันเงินของตัวเองนะ จะไม่สนใจได้ยังไง จะลงทุนอะไร

แบบไหนก็ต้องรู้ ลงทุนต้องเอาให้เหมาะกับเป้าหมายและเหมาะกับ

ความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้สิ 

บางคนมาเล่าให้ฟังว่า ตั้งใจเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะเริ่มลงทุน 

แต่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกองทุนซะเท่าไร เคยซื้อก็แต่กองทุนที่เอาไป

ลดหย่อนภาษีตอนปลายปี ก็ซื้อผ่านธนาคารนั่นแหละ เลยนึกหา 

ตวัช่วย เดนิตรงเข้าไปทีธ่นาคารเดมิพร้อมความต้ังใจแน่วแน่ ต้ังใจจะไป

สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนว่า มีกองทุนอื่นอีกมั๊ยที่ไม่ใช่กองทุนที่ใช ้

ลดหย่อนภาษี อยากได้กองทุนที่จะท�าให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้บ้าง  

ไม่อยากฝากเงนิแล้วเพราะดอกเบีย้มนัน้อย ถ้าเดนิเข้าธนาคารไปแล้ว

โชคดี เจอเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้พอจะแนะน�าเรื่องการลงทุนได้ก็ดีไป  

แต่ถ้าเจอคุณป้ากะบังสูง ที่มักจะตอบค�าถามแบบงงๆ เอะอะก็จะขาย

แต่ประกันหรือไม่ก็พยายามยัดเยียดกองทุนที่ตัวเองต้องท�ายอดให้  

โดยไม่ได้ถามผู้ลงทุนเลยว่ากองทุนนี้เหมาะสมกับผู ้ลงทุนรึเปล่า  

แถมยังอธิบายไม่ได้ด้วยซ�้าว่ากองทุนนั้นๆ เอาเงินเราไปท�าอะไร  
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ก่อนเดนิเข้าไปยิง่งงๆ อยู ่เดนิเข้าไปแล้วเจอค�าแนะน�าแบบงงๆ สดุท้าย

ก็เลยโคตรจะงง สรุปกลับออกมาจากธนาคาร แทนที่จะได้ลงทุนใน

กองทนุรวมท่ีเหมาะกบัตวัเอง กลับได้กองทนุทีเ่จ้าหน้าทีส่าขายดัเยยีด

มาให้ แถมไม่รูอ้กีว่ากองทุนนัน้ๆ ไปลงทุนในสนิทรพัย์อะไรบ้าง หรอืมี

ความเสี่ยงอะไรบ้าง บางทีแย่ไปกว่านั้นกองทุนก็ไม่ได้ซื้อ กลับได้บัตร

เครดิต หรือไม่ก็ประกันชีวิตกลับบ้านซะงั้น 

ด้วยแรงบันดาลใจท่ีว่ามา ก็เลยตั้งใจอยากจะให้หนังสือเล่ม

นี้ เป็นตัวช่วยส�าหรับคนท่ียังไม่คุ้นเคยกับการลงทุนในรูปแบบของ 

กองทนุรวม คนท่ีเคยลงทุนแต่พวกกองทุนทีไ่ว้ลดหย่อนภาษี คนทีเ่คย

แต่ลงทนุตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ี หรอืแม้แต่คนทีไ่ม่เคยรูจ้กัการลงทนุ

ใดๆ เลย ได้รู้จักว่ากองทุนรวมคืออะไร การลงทุนผ่านกองทุนรวมดียัง

ไง แล้วจะซื้อจะขายกองทุนรวมได้ที่ไหน และให้ผู้อ่านสามารถจัดสรร

เงินลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆ ผ่านการลงทุนในกองทุนรวม โดยการ

จัดสรรเงินลงทุนนั้นจะต้องเหมาะกับความต้องการและความเสี่ยง

ที่แต่ละคนรับได้ หลังจากท่ีอ่านหนังสือเล่มนี้จบ เวลาเดินเข้าไปใน

ธนาคารก็ไม่จ�าเป็นต้องง้อขอค�าปรึกษาจากคุณป้ากะบังสูง หรืออาจ

จะสอนคุณป้ากะบังสูงเกี่ยวกับการลงทุนผ่านกองทุนรวมซะเลยตวั
อย
่าง
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"หญิงชล" พนักงานออฟฟิศสาว ขี้อาย ขี้เกรงใจ เธอ

มีความฝันเล็กๆ ในชีวิตว่าอยากจะเก็บเงินสักก้อน เป็นทุนไป

ใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพือ่จะได้มโีอกาสตามหารกัแท้ แต่พนกังาน 

ออฟฟิศ เงินเดือนหลักหม่ืน ความฝันที่จะมีเงินหลักล้านเพื่อไป

ใช้ชีวิตในต่างประเทศ ช่างดูไกลความจริงนัก เพราะต่อให้เก็บเงิน

แค่ไหน ดอกเบี้ยที่ได้รับก็ดูจะขึ้นไม่ทันราคาข้าวของเครื่องใช้อยู่ดี 

หญิงชลเลยคิดว่าเธอควรจะต้องลงทุน แต่เธอก็ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง 

หญิงชลรวบรวมความกล้าที่มีเดินเข้าไปที่ธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อที่

จะไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุน
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ส�ำนักพิมพ์ THINK GOOD... รับพิจารณางานเขียนแนว ศาสนา 
ธรรมประยุกต์ ความเชื่อ โหราศาสตร์ และการลงทุน 
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