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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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ได้เวลาที่ต้องมาหาค�ำตอบกันแล้ว ส�ำหรับนักลงทุนหุ้น
ทั้งมือใหม่และมือเก่า
ด้วยประเด็นค�ำถามที่ฮิต ๆ ถามกันบ่อย ๆ
รวมถึงค�ำถามส�ำคัญ ๆ ที่อาจเป็นด่านสกัดนักลงทุนไม่
ให้ไปถึงเป้าหมายสู่ความมั่งคั่งที่เจอบ่อย ๆ
พูด ง่าย ๆ ว่า “รวมฮิต ค� ำ ถาม” เพื่ อมาสร้ า งความ
กระจ่างกันให้ชัด

ตวั
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การหาค�ำตอบในประเด็นทีส่ งสัย หรือค้างคาใจนีแ่ หละ
เป็นเรื่องส�ำคัญ
ไม่แปลกที่นักลงทุนจะพลาดโอกาสบ้าง หรือเข้าลงทุน
ผิดตัว ผิดเวลาบ้าง ด้วยจุดที่ตัวเองยังงง ๆ หรือยังหาค�ำตอบ
ให้ตนเองไม่ได้
บางครั้งตอนตัดสินใจซื้อท�ำได้ แต่พอถือข้ามวัน ข้าม
เดือน ก็อดสงสัยตนเองไม่ได้ว่าที่ท�ำไปนั่นผิดหรือถูก

แน่นอนว่าหากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน พอผ่านระยะ
เวลาไป ความสงสัยอาจจะท�ำให้การลงทุนเกิดความสับสน และ
ตามมาด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดกันได้
นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของหนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมค�ำตอบ
ที่ต้องรู้ ส�ำหรับหุ้นพื้นฐาน (Fundamental)
ค�ำถามมีตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือเก่า อาทิ :
- ผมเพิ่งเรียนจบเงินเดือนน้อย จะลงทุนยังไงดีครับ?
- นักลงทุนมือใหม่อายุนอ้ ย มักจะพลาดกันเรือ่ งอะไรครับ?
- ดูยังไงว่า อุตสาหกรรมไหน น่าลงทุนครับ?
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โดยหนังสือเล่มนี้ได้ กูรูหุ้นแนว Fundamental ที่เป็นที่
รู้จักในวงการอย่าง “คุณนิ้วโป้ง” อธิป กีรติพิชญ์ มาไขค�ำตอบให้
ซึ่งแน่นอนว่าในค�ำอธิบายจะไม่ได้มีเพียงภาคทฤษฎี
เท่านั้น แต่จะเสริมแทรกด้วยประสบการณ์ของผู้เขียนให้เข้าใจได้
ง่ายและใช้ได้จริงทั้งเล่ม
ค�ำอธิบายอ่านสนุก พร้อม ๆ กับได้ความรู้ ได้แนวคิด
แถมด้วยแทคติกเป็น Tip ที่น่าสนใจแทรกกันไปด้วย
เชื่อว่าเมื่อได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้แบบทีละบท ทีละ
ค�ำตอบ ปริศนาในการลงทุนของผู้อ่านก็จะเริ่มคลายทีละปม
และเมื่อเปิดถึงบทสุดท้าย น่าจะน�ำมาซึ่งพอร์ตการ
ลงทุนที่มีอนาคตขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
ส�ำนักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
email, Facebook : piyaphan@stock2morrow.com
Fanpage : www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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ค�ำน�ำผู้เขียน
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ในยุคสมัยปัจจุบนั คนส่วนใหญ่ยงั ตัง้ หน้าตัง้ ตาท�ำงานอย่าง
หนักเพื่อองค์กร เพื่อเงินเดือน
แต่...เราต้องไม่ลืมว่า ความเสี่ยงในอาชีพการงานในยุคนี้
มันเพิ่มสูงขึ้นเร็วและแรงมาก
ค�ำว่างานมั่นคง ยังมีอยู่จริงหรือ? ค�ำว่าจ้างงานตลอด
ชีพ ยังเชื่อได้หรือ? ในเมื่องานราชการก็ยังมีโครงการให้เกษียณก่อน
ก�ำหนด...งานเอกชนก็ยังอยากจ้างเป็นสัญญาจ้างระยะสั้น หรือต่อ
ให้เป็นพนักงานประจ�ำ ก็คงเคยได้ยินเรื่องการเลย์ออฟ ซึ่งก็คือ “เชิญ
ออกจากงาน” นั่นแหละ
ถ้างั้น การนั่งเฉย ๆ รอให้โดนล่อเป้าแบบนี้ ไม่ดีแน่... เรา
ต้องหาตัวช่วย

ตวั

ตัวช่วยนั้นก็คือ “ลงทุน” ครับ เพราะการลงทุน คือการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรเงินออมของเรา จากที่ที่มีผลตอบแทนต�่ำ ไปยัง
ที่ผลตอบแทนสูง ที่จะให้ทั้งเงินปันผล และการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นใน
ระยะยาว
เพราะเราต้องการอิสรภาพทางการเงิน และเมื่อใดที่เงิน
ลงทุนของเราสามารถหาเงิน สร้างรายได้ จนพอค่าใช้จ่ายของเรา นั่น
แปลว่า เราก็มี “อิสรภาพทางการเงิน” อย่างแท้จริง
ในช่ ว งระยะเวลาหลายปี ที่ ผ ่ า นมา ผมเองมี โ อกาสได้
เขียน ได้เล่า ได้บรรยาย เรื่องราวทางการลงทุน ให้เป็นภาษาง่าย ๆ
ที่เข้าใจไม่ยาก สู่สังคมนักลงทุนไทยในวงกว้าง ทั้งผ่านตัวหนังสือใน
เฟซบุค๊ แฟนเพจ ผ่านงานมีทติง้ สมาคมหุน้ และผ่านงานบรรยายติวหุน้
ในคอร์สสัมมนาของส�ำนักสต็อคทูมอร์โรว์
สิ่งหนึ่งที่ค้นพบคือ “ชุดค�ำถามคาใจ” ของนักลงทุนผู้สนใจ
แนวทางการลงทุนเน้นคุณค่า มักจะมีส่วนคล้ายกันอยู่มาก ค�ำถาม
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เหล่านี้ แม้ดูผิวเผิน อาจไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อน แต่การสรรหาค�ำตอบที่
เป็นภาษาเข้าใจง่าย โดยที่ยังสามารถ “แนะหลักการ” ได้อย่างครบ
ถ้วนทางการลงทุนนั้นท�ำยากมาก
ผมเองคิดว่าผมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสถานะที่เหมาะสมที่สุด ใน
การรับหน้าที่ตอบค�ำถามคาใจนักลงทุน เพราะผมเองเป็นคนธรรมดา
รูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย ผ่านร้อนผ่านหนาวบนถนนสายนักลงทุนมา เช่น
เดียวกับนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่ ผมจึงมีอารมณ์ร่วมและเข้าใจ
ปัญหาของนักลงทุน สามารถถ่ายทอดค�ำตอบในแนวการลงทุนแบบ
ปัจจัยพื้นฐาน ได้จากหลายมิติ
โดยหลักการของผมคือยังคงยึดการเฝ้ามองหาแต่ “หุ้นพื้น
ฐานดี มีการเติบโต และราคายังต�่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง” และพร้อม
จะสะสมไปตลอดชีวิตการลงทุน ด้วยเป้าหมายสร้างเครื่องจักรผลิต
เงินสดในระยะยาว
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หนังสือเล่มนี้ ขอเป็น...ค�ำแนะน�ำจากกัลยาณมิตรทางการ

ลงทุน

ปฏิบัติจริง

หนังสือเล่มนี้ ขอเป็น...คู่มือแบ่งปันประสบการณ์จากการ

หนังสือเล่มนี้ ขอเป็น...ค�ำอธิบายทีถ่ า่ ยทอดอย่างตรงไปตรง
มา ใช้ตัวอย่างที่ใกล้ตัว เข้าใจง่าย

ตวั

หนังสือเล่มนีจ้ งึ เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับมือใหม่และนักลงทุน
ทุกท่าน...ที่ชอบที่จะเข้าใจอะไรง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน แต่ได้สาระ เนื้อหา
เต็มเปี่ยมและน�ำไปปฏิบัติได้จริงไปพร้อมกัน

อธิป กีรติพิชญ์
(นิ้วโป้ง)
fanpage : นิ้วโป้ง fundamental VI
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: ลงทุนระยะยาว กับ ลงทุนระยะสั้น แบบไหนดีกว่ากันครับ?
: ลงทุนหุ้น 100% ด้วยเงินสดทั้งหมดที่มี เสี่ยงไปมั้ยครับ?
: นักลงทุนมือใหม่ อายุน้อย มักจะพลาดกันเรื่องอะไรครับ?
: อยากเกษียณเร็ว เกษียณรวย แบบวีไอ ต้องท�ำยังไงบ้างครับ?
: ลงทุนแบบวีไอ คาดหวังก�ำไรกี่เปอร์เซ็นต์?
: เจอหุ้นที่ชอบ ราคาที่ใช่ ควรซื้อทีเดียวหมดหน้าตัก
หรือ ทยอยซื้อดีครับ?
: ถ้าติดหุ้นในช่วงตลาดขาลง ควรท�ำยังไงดีครับ?
: เค้าว่ากันว่า การลงทุนแบบวีไอ คือการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินสด
หมายความว่ายังไงครับ?
: อยากเรียนรู้ วิถีเซียนหุ้นสายวีไอ ศึกษาจากใครดีครับ?
: ระหว่าง การซื้อหุ้นเอง กับ การซื้อกองทุนรวม อะไรดีกว่ากัน?
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1 : ผมเพิ่งเรียนจบ เงินเดือนน้อย
แถมยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านอีก จะลงทุนยังไงดีครับ?
2 : ผมอยากเป็นนักลงทุนวีไอ ช่วยแนะน�ำหน่อยครับ
ว่าผมต้องท�ำยังไงบ้าง?
3 : แค่ซื้อหุ้นมา แล้วถือไว้นานๆ ก็เป็นวีไอแล้วใช่มั้ยครับ?
4 : SET ขึ้นมาเยอะแล้ว ยังซื้อหุ้นได้อีกรึเปล่า?
5 : นักลงทุนวีไอ คือพวกที่ลงทุนหวังแต่เงินปันผลใช่มั้ยครับ?
6 : ซื้อหุ้นไว้ พอหุ้นตก ก็ไม่ขาย รอจนกว่าจะขึ้น
แล้วค่อยขายตอนมีก�ำไรได้มั้ยครับ?
7 : ในตลาดหุ้น “คนส่วนใหญ่” ขาดทุนจริงเหรอ?
8 : ช่วยแนะน�ำหนังสือแนว Fundamental ให้อ่านหน่อยสิครับ
9 : นักลงทุนวีไอ จ�ำเป็นต้องดูกราฟเทคนิคมั้ย?
10 : เหตุผลส�ำคัญที่คนเล่นหุ้นมักจะขาดทุน คืออะไรครับ?

17
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25

: หุ้นตัวเล็ก ก�ำไรง่าย ก�ำไรเร็วกว่าหุ้นตัวใหญ่ จริงหรือเปล่าครับ?
: คนที่ท�ำผลตอบแทนชนะตลาดหุ้นได้ทุกปี เพราะอะไรครับ?
: ถ้าพอร์ตเล็ก ลงทุนแบบวีไอได้มั้ยครับ?
: นักวิเคราะห์มักแนะน�ำให้ลงทุนตาม “ธีมการลงทุน” แปลว่าอะไรครับ?
: ตอนวิเคราะห์หุ้น เราควรให้น�้ำหนักกับ “งบการเงิน”
หรือ “อนาคตกิจการ” มากกว่ากันครับ?
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: ซื้อหุ้นอย่างไร ให้แบบว่า….ซื้อแล้วขึ้นเลย?
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: ตอนที่ราคาหุ้นร่วงเอา ๆ หุ้นแบบไหนบ้างที่ควรถือต่อไป?
: มีเงินแสน กับ มีเงินสิบล้าน ถ้าจะลงทุนแบบวีไอ จะเล่นต่างกันมั้ยครับ?
: แนวคิดหลักของการลงทุนแบบวีไอ มีอะไรบ้าง?

89
92
95
98
101

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

: ดูยังไงว่าอุตสาหกรรมไหนน่าลงทุนครับ?
: นักลงทุนส่วนใหญ่แบ่งหุ้นเป็นกี่ประเภทครับ?
: หุ้นโตช้า (Slow Growers) คืออะไร? ลงทุนดีมั้ย?
: หุ้นแข็งแกร่ง (Stalwarts) คืออะไร? น่าลงทุนมั้ยครับ?
: หุ้นเติบโต (Growth) คืออะไร? น่าลงทุนมั้ยครับ?
: หุ้นวัฎจักร (Cyclical Stock) คืออะไร? ลงทุนดีมั้ย ?
: หุ้นฟื้นตัว (Turnaround Stock) คืออะไร? น่าลงทุนมั้ยครับ?
: หุ้นสินทรัพย์ (Asset Play) คืออะไรครับ? ลงทุนดีมั้ย?
: อยากสร้างโพยหุ้น (Watch list) ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนยังไงบ้างครับ?
: ท�ำไมนักลงทุนต้องวิเคราะห์ผู้บริหารและกรรมการบริษัทด้วย?

104
107
110
113
116
119
122
125
128
131

อย
่า

ง

26
27
28
29
30

ตวั

41 : ผู้บริหารแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ลงทุนด้วย มีวิธีดูยังไงครับ?
42 : วิธีที่จะช่วยค้นหาหุ้นที่สุดยอด และถือได้ในระยะยาวอย่างมั่งคั่ง
และสบายใจ มีอะไรบ้างครับ?
43 : งบการเงินคืออะไร ถ้าไม่อ่าน จะเป็นอะไรมั้ย?
44 : มีวิธีการดูงบก�ำไรขาดทุนยังไงครับ?
45 : มีวิธีการดูงบก�ำไรขาดทุนยังไงครับ? (ต่อจากค�ำถามที่ 44)
46 : เราต้องดูอะไรบ้างในงบดุล ดูแล้วได้ประโยชน์อะไรครับ?
47 : แล้วงบกระแสเงินสด ต้องดูอะไรบ้าง?
48 : อัตราส่วนทางการเงินมีตั้งหลายตัว ควรดูตัวไหนบ้าง
ตัวไหนส�ำคัญที่สุด?
49 : ก�ำไรสะสม ใช่เงินสดมั้ยครับ? สะสมไว้แล้วไปอยู่ไหน?
50 : ค่า D/E แบบไหนที่เรียกว่าไม่ดี?
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166
169
172
176
179
182
185
188
191

61
62
63
64

: วัดมูลค่าหุ้นเชิงเปรียบเทียบ (Relative Valuation) คืออะไรครับ?
: ช่วยอธิบายความหมายของ P/E แบบง่าย ๆ ให้หน่อยครับ
: วิธี PEG ใช้วัดความถูกแพงของหุ้นได้จริงรึเปล่าครับ?
: ถ้าเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดี ที่ราคาต�่ำกว่ามูลค่า แล้วยังติดดอย
ต้องท�ำยังไงครับ?
: จะเริ่มลงทุน แต่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนดี ขอค�ำแนะน�ำด้วยครับ
: ค�ำถามที่เราต้องตอบให้ได้ ก่อนซื้อหุ้นทุกครั้ง มีอะไรบ้างครับ?
: อยากออมในหุ้น ต้องเริ่มยังไง?
: ไม่อยากติดหุ้น มีวิธีง่าย ๆ ยังไงแนะน�ำบ้างครับ?
: ถือหุ้น XYZ อยู่ ดันเกิดข่าววิกฤตกับหุ้นตัวนี้ ราคาลงไม่หยุด
ท�ำไงต่อไปดีครับ?
: ท�ำยังไงถึงจะไม่ “ซื้อควาย ขายหมู”?

ตวั

65
66
67
68
69

อย
่า

ง

51 : ถ้าจะเล่นเพื่อเก็งก�ำไรงบรายไตรมาส แล้วมองภาพแค่ 3 เดือน
เป็นไปได้มั้ยครับ?
52 : หุ้นแบบไหนที่มีความเป็น Seasonal บ้าง?
53 : มีจุดสังเกตงบการเงินในการสร้างโอกาสทองในการลงทุน
ยังไงบ้างครับ?
54 : เห็นพูดกันบ่อย ๆ ให้เลือกลงทุนหุ้นพื้นฐานดี ราคาน่าสนใจ
มีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับ?
55 : ท�ำไมต้องมองหาหุ้นที่มีรายได้เพิ่ม ก�ำไรเพิ่มด้วยครับ?
56 : อะไรคือตัวผลักดันให้กิจการยังเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต?
57 : ROE เท่าไหร่ถึงเรียกว่าดี?
58 : หุ้นที่มีงบลงทุน (CAPEX) มาก ๆ ไม่ควรลงทุนเยอะ ใช่มั้ยครับ?
59 : มีวิธีการวัดมูลค่าหุ้นยังไงครับ?
60 : วัดมูลค่าหุ้นแบบ Absolute Valuation เป็นยังไง
ช่วยอธิบายหน่อยครับ?

70

71 : เวลาถือหุ้นพื้นฐานดี แต่ราคาร่วง ควรซื้อเฉลี่ยขาลง
หรือรอให้หุ้นกลับขึ้นมาเองครับ?
72 : “ซื้อ แล้ว ถือ” (Buy and Hold Strategy) หมายถึงยังไง?
73 : “ซื้อถัวเฉลี่ย” (Dollar Cost Average: DCA) ดีจริงรึเปล่าครับ?
74 : “ซื้อตามขาขึ้น” (Trend Following) ก�ำไรงาม จริงรึเปล่าครับ?
75 : วีไอ ขายหุ้นตอนไหนได้บ้างครับ? หรือว่าซื้อแล้วห้ามขายเลย
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205
208
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217
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242
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76 : มีคาถากันเจ๊งให้ท่องก่อนตลาดเปิดมั้ยครับ จะได้เอาไว้ท่องให้ขึ้นใจ
77 : เป็นคนมีปัญหาตอนขายหุ้นตลอด บางตัวขายหมู
บางตัวกอดไว้ไม่ขาย ก็ร่วงเอาๆ ท�ำยังไงดี?
78 : จัดพอร์ตลงทุน จัดยังไงครับ?
79 : ควรถือหุ้นกี่ตัวในพอร์ต?
80 : ควรซื้อหุ้นกระจายหลายอุตสาหกรรม
หรือเลือกเฉพาะอุตสาหกรรมที่เรารู้จัก?

245
248
251
254
257
261
264
267
270
273
276
278
281

: ช่วยอธิบายเรื่องหุ้นลูก (WARRANT) ให้เข้าใจแบบง่าย ๆ หน่อยครับ
: เพิ่มทุนคืออะไรครับ ดีหรือไม่ดี?
: ลดทุนคืออะไรครับ ดีหรือไม่ดี?
: ธุรกิจแบบไหน? ที่นักลงทุนควรหลีกเลี่ยง
: หุ้น IPO ดีรึเปล่า?
: หุ้นโรงพยาบาลเอกชน เค้าว่าดี ดีจริงรึเปล่าครับ?
: หุ้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (Mobile operator) มีทิศทางอย่างไร?
: หุ้นดิจิตอลทีวี จะมีโอกาสดี ๆ บ้างมั้ยครับ?
: หุ้นประกันชีวิต จะฝากชีวิตไว้ได้มั้ย?
: หุ้นค้าปลีก ยังน่าลงทุนอยู่มั้ย?

290
293
297
300
303
306
310
314
318
322

ตวั

อย
่า

ง

: พอร์ตออมหุ้น กับ พอร์ตเงินก้อน คืออะไร ช่วยอธิบายหน่อยครับ?
: มีวิธีการลงทุนกับพอร์ตเงินก้อน ยังไงครับ?
: หุ้นมีเจ้า จริงรึเปล่าครับ แล้วใครคือเจ้า?
: สงสัยว่า…ท�ำไมหุ้นปั่น ส่วนมากมักจะเป็น หุ้นเน่าไร้พื้นฐาน?
: ปั่นหุ้น หุ้นปั่น ท�ำกันยังไง?
: เข้าหุ้นปั่น กะก�ำไรรอบสั้น แต่ออกไม่ทัน ช่วยชี้ทางออกให้หน่อยครับ?
: ขอจุดสังเกตหุ้นไร้พื้นฐาน ที่เราต้องระวังหน่อยครับ
: หุ้นเข้าตลาดแบบแบ็คดอร์ลิสต์ติ้ง (Backdoor Listing) คืออะไร?
: ท�ำไมหุ้นบางตัวถึงเลือกเข้าตลาดแบบแบ็คดอร์ลิสต์ติ้ง?
ในเมื่อเข้า IPO ได้เงินเยอะกว่า
90 : เราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการ ESOP
ที่บอกว่าจะแจกสิทธิ์ในการซื้อหุ้น?

81
82
83
84
85
86
87
88
89

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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อย
่า

ง

1
001

ผมเพิง่ เรียนจบ

ตวั

เงินเดือนน้อย

แถมยังต้องรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยในบ้ำนอีก

จะลงทุนยังไงดีครับ?

12

100 ค�ำตอบ ต้องรู้ ดูหุ้นพื้นฐำน
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ง

นี่เป็นอีกหนึ่งค�ำถามที่ส่งเข้ามาใน mailbox ของผมบ่อย ๆ จาก
คนที่เข้าใจการลงทุน อยากเริ่ม แต่ภาระหน้าที่หนักหนาสาหัส
ไม่รู้จะลงทุนยังไงดี

อย
่า

ก่อนอื่นผมอยากให้มองโลกในแง่ดี ส�ำหรับทุกคนที่เกิดมาล�ำบาก
ขอให้ภูมิใจว่า คุณก�ำลังได้ลงเรียน “วิชาอดทน”
โลกของเรา ไม่เคยมี “วิชาอดทน” ให้ลงทะเบียน ไม่เคยมีคณะอดทน
ศาสตร์ ภาควิชาล�ำบาก เมเจอร์สู้โว้ย เป็นวิชาที่ไม่มีใครอยากเรียน
แต่หลายคนจ�ำใจต้องเรียน

ตวั

ถ้าให้เลือกเกิดได้ ทุกคนคงขอเลือกเกิดมามีพ่อแม่รวย มีสมบัติปู่ย่า
ตายาย มีมรดก มีชื่อเสียง คงไม่มีใครอยากเกิดในตระกูลตาสีตาสา
ที่ต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบ อยากกินไม่ได้กิน อยากซื้อไม่ได้ซื้อ
ทนล�ำบากท�ำงานพิเศษ หาทางเพิ่มรายได้ เสิร์ฟอาหาร ติวหนังสือ
แจกใบปลิว ฯลฯ
แต่เชื่อมั้ยครับ ถ้าคุณก�ำลังล�ำบาก นั่นหมายความว่า คุณก�ำลังเรียน
รู้วิชาอดทน มันเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาปราบมังกร มันเป็นส่วนผสม
ส�ำคัญของความส�ำเร็จที่ขาดไม่ได้

อธิป กีรติพิชญ์
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จงขอบคุณความล�ำบาก...
ทีจ่ ะท�ำให้เราเห็นคุณค่า
ของความส�ำเร็จและค่าของเงิน
ต่างออกไป

อย
่า

ง

เทียบกับพวกที่ไม่เคยท�ำงานหนัก ไม่เคยล�ำบาก แต่ดันเกิดมารวย
ที่มักจะใช้จ่ายเงินแบบไม่ยั้งคิด เพราะพวกเค้าไม่เคยต้องเหนื่อย
ไม่เคยต้องต่อสู้สร้างธุรกิจอะไรมาก่อน จึงมีโอกาสที่จะไม่เห็นค่าของ
เงินอย่างแท้จริง และนี่คือเหตุผลส�ำคัญ ว่าเหตุใด การถ่ายทอดความ
มั่งคั่งให้ได้ถึง 3 ชั่วคน จึงยากหนักหนา... รุ่นปู่สร้าง รุ่นพ่อผลาญ
รุ่นหลานเจ๊ง ... ค�ำนี้มีที่มา

ตวั

ส่วนเรื่องจะลงทุนยังไง ถ้าเพิ่งเรียนจบ อายุยังน้อย ทราบหรือไม่ว่า
คุณก�ำลังครอบครองสินทรัพย์ล�้ำค่าตัวหนึ่ง นั่นคือ “ระยะเวลาใน
การลงทุน” หากเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ผมอยากแนะน�ำให้
กันเงินไว้ออมหุ้นพื้นฐานดี อย่างน้อยเดือนละ 1,000 บาท ออมไป
เรื่อย ๆ ออมให้นาน ๆ มีรายได้เพิ่ม ก็ใส่ลงทุนเพิ่ม ให้มหัศจรรย์แห่ง
การทบต้นท�ำงาน โดยสัญญากับตัวเองว่า จะไม่ถอนเงินลงทุนส่วนนี้
ออกมาใช้จ่ายเด็ดขาด
ที่สำ� คัญ อย่าดูถูกเงินแค่เดือนละ 1,000 บาท แม้มันไม่ได้เป็นเงิน
จ�ำนวนมาก แต่มันจะสร้างวินัยการออม ทัศนคติการลงทุนที่
ถูกต้อง และจุดประกายความหวัง ในการแหกคุกไปสู่อิสรภาพ
ทางการเงิน

14

100 ค�ำตอบ ต้องรู้ ดูหุ้นพื้นฐาน
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มนุษย์ไม่ได้ต้องการอาหารเพื่อด�ำรงชีวิตเท่านั้น ยังต้องการ “ความ
หวัง” ไว้ต่อสู้บนเส้นทางชีวิตที่ออฟโรดด้วย
เคยดูหนังคลาสสิกเรื่อง The Shawshank Redemption (ชอว์แชงค์
มิตรภาพ ความหวัง ความรุนแรง) มั้ยครับ? พระเอกติดคุกตลอดชีวิต
โดยไม่ได้ทำ� ความผิด แต่ไม่ยอมแพ้ ค่อย ๆ ออกแรงขุดรูลับด้วยค้อน
สลักหินเล็ก ๆ เพื่อออกไปสู่อิสรภาพให้ได้

อย
่า

ง

ทีแรกเพื่อนในคุกที่หาค้อนสลักหินมาให้ ถึงกับข�ำกลิ้ง เพราะทราบว่า
พระเอกจะใช้ค้อนสลักหินในการแหกคุก
“มึงท�ำไม่ได้หรอก...มึงคงใช้เวลาเป็น 100 ปีกว่าจะหาทางออกได้...
ติดคุกอยู่ในนี้นี่แหละ”

ตวั

ปรากฏว่า เค้าท�ำได้ แหกคุกส�ำเร็จ โดยใช้เวลาไปเพียง 19 ปี
เองครับ

“FEAR CAN HOLD
YOU PRISONER.
HOPE CAN SET YOU FREE”
อธิป กีรติพิชญ์
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อย
่า

ง

2
002

ผมอยำกเป็น

ตวั

นักลงทุนวีไอ
ช่วยแนะน�ำหน่อยครับ

ว่ำผมต้องท�ำยังไงบ้ำง?

16

100 ค�ำตอบ ต้องรู้ ดูหุ้นพื้นฐำน
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โอ้ว! ถามมากว้างเป็นมหาสมุทรเลย

ง

ถ้าเป็นมือใหม่ ไม่เคยลงทุนมาก่อน แต่อยากเป็นนักลงทุนวีไอ ผม
ขอแนะน�ำให้ลองจินตนาการว่า อีก 15 ปีข้างหน้า คุณอยากเป็นนัก
ลงทุนแบบไหน ตั้งเป้าไว้เป็นเงินเท่าไหร่ ระบุมาเลย

อย
่า

แบบ A อยากมีพอร์ตหุน้ ขนาดกีล่ า้ นบาท? รับปันผลปีละเท่าไหร่?
แบบ B อยากเป็นนักเก็งก�ำไร เดย์เทรด หน้าตักประมาณไหน?
เล่นไม้ละกี่ล้าน?
แบบ C แบบอื่น ๆ แล้วแต่คุณจะจินตนาการ

ตวั

ถ้าคุณเลือกข้อ A แสดงว่าเรามีแนวโน้มจะเป็นนักลงทุนเผ่าพันธุ์
เดียวกัน ขอให้ยึดมั่นและท�ำตาม 10 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. จงเลิกถามชาวบ้านว่า ช่วงนี้ซื้อหุ้นอะไรดี? มีเงินเย็น 5 แสน
บาทเอาไปลงทุนหุ้นอะไรดี? เพราะถ้าชีวิตยังอยากลอกการบ้าน
พึ่งพาคนอื่นแบบนี้ เป็นวีไอไม่ได้
2. จงเลิกจ้องจอหุ้นทั้งวัน และไม่ออกแอคชั่นซื้อขายหุ้นทุกวัน
3. ถามตัวเองว่า คุณมีความเข้าใจธุรกิจแค่ไหน เข้าใจขนาดที่
หากมีคนถามว่า บริษัทนี้ท�ำมาหากินยังไง คุณต้องวาดรูปอธิบายลง
กระดาษได้ ในระดับที่เด็ก ป.4 ฟังยังเข้าใจ ลองเลือกมาซัก 3 ธุรกิจ
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ตวั

อย
่า

ง

4. เอามาดูว่าในตลาดหลักทรัพย์ มันมีหุ้นตัวไหนบ้างที่ท�าธุรกิจ
นี้ เช่น ถ้าเข้าใจค้าปลีก ก็จดออกมาว่า CPALL, MAKRO, BIGC,
HMPRO, GLOBAL, ฯลฯ
5. คุณคิดว่า หุ้นที่ลิสต์ออกมา ตัวไหนดูดี มีอนาคตที่สุด ลอง
เลือกมา 3 ตัว แล้วไปที่ www.settrade.com ไปโหลด แบบ 56-1
และงบการเงินมาดู เพื่อให้เข้าใจธุรกิจนั้นให้ลึกซึ้งขึ้น
6. ค้นหาคลิปข่าว คลิป Money Talk เกี่ยวกับหุ้น 3 ตัวที่เลือก
ไว้ เปิดดูให้หมด ยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่ออก Opportunity Day ยิ่งดี จะได้
ไปฟังและไปยกมือถามผู้บริหารได้ด้วย
7. ที่ผ่านมา 6 ข้อ คือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ถึงตรงนี้ ให้
เลือก 1 ตัวที่ดีที่สุดออกมา
8. ท�าการวัดมูลค่าหุ้น ซึ่งจ�าเป็นต้องประเมินความถูกแพงให้ได้
ปกติผมใช้ PEG Analysis คือเอา P/E มาเทียบกับ Earning Growth
(เรื่องนี้อธิบายกันนานเป็นครึ่งวันเลย)
9. หากประเมินแล้วต�่ากว่ามูลค่า (Undervalue) ให้ช�าเลืองดู
Dividend Yield ว่าเกิน 3% หรือไม่ ถ้าใช่ก็เยี่ยมเลย เพราะการถือ
หุ้นตัวนี้ มองแค่ปันผลอย่างเดียวก็ดูดีกว่าฝากแบงก์กินดอกเบี้ยแล้ว
10. ทยอยซื้อสะสม แล้วตรวจผลประกอบการไตรมาส ถ้าเป็น
ไปตามคาดและยังต�่ากว่ามูลค่าก็ซื้อเพิ่ม ไตรมาสต่อไปเป็นแบบเดิม
อีก ก็ซื้อเพิ่มเข้าพอร์ต ท�าไปเรื่อย ๆ อย่าหยุด 3-5 ปี
ถ้ำท�ำได้ครบ วิถีกำรลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐำน วีไอ จะแทรกซึม
เข้ำไปในตัวคุณโดยไม่รู้ตัว คุณจะแตกต่ำงจำกนักลงทุนอีก
90% ในตลำด และเพิ่มโอกำสกำรเป็นผู้ชนะในตลำดหุ้นอย่ำง
แน่นอน

18
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3
003

แค่ซอื้ หุน้ มำแล้ว

ตวั

ถือไว้นำน ๆ
ก็เป็นวีไอแล้ว

ใช่มยั้ ครับ?
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