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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

นักลงทุนที่รวยที่สุดและดังที่สุดในโลก เป็น “นักลงทุนแนววีไอ”

คนนั้นชื่อ วอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์ เขาเป็นวีไอระดับต�านาน

ที่ยังมีชีวิตอยู ่ รวยแล้วรวยอีก และยังปล่อยแง่คิดออกมาให้นักลงทุน

ได้ศึกษาเรื่อยๆ

ส่วนคนเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คนนั้น แต่เป็นคนที่ชื่อ “นิ้วโป้ง” 

ซึ่งผมการันตีในความเป็นนักลงทุนในแนวคิดแบบวีไอตัวจริง

VI = Value Investor คือนักลงทุนที่มองมูลค่าที่แท้จริงของ

บริษัทที่ตนเองจะเข้าไปซื้อหุ ้น

ติวหุ ้น...รวยด้วยวีไอจึงเป็นจุดเริ่มต้นของนักลงทุนหุ ้นทุกคน 

ที่สนใจในแนวทางการลงทุนสู ่ระดับเศรษฐี 

หลายคนที่อนาคตอาจจะเป็นนักลงทุนวีไอและรวยมากๆ อาจ

จะเริ่มต้นจากจุดนี้

เพราะมันเป็นเสน่ห์ของตลาดหุ้นที่ค�าว่า “มูลค่า” และ “ราคา” 

ไม่ได้แปะติดกันตลอดเวลา

ประกอบกับ “ตลาดหุ้นเป็นเรื่องของการซ้ืออนาคต” ล้วนๆ

นักลงทุนเห็นอนาคตดีๆ ในบริษัท ก็จะยอมให้ราคาแพงๆ กับ

หุ ้นในปัจจุบัน

ตรงกันข้าม หากนักลงทุนมองบริษัทมีอนาคตมืดมน ราคาก็

จะลดลงมา เพราะเชื่อว่ามูลค่าของบริษัทจะลดลงในอนาคต ตอนนี้ก็

ตัดราคากันไป

แล้วอะไรล่ะคือมูลค่า?

หนังสือเล่มนี้ คุณนิ้วโป้งได้ถ่ายทอดวิธีการหามูลค่าที่แท้จริง

ของหุ้นได้ดีเยี่ยม ควบคู่ไปกับแนวคิดแบบวีไอ
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การตีมูลค่าบริษัทให้ออก อาจจะเร่ิมจากการดูจากงบฯ ของ

บริษัท 

พอพูดว่างบฯ ปุ๊บ ตัวเลขยั้วเยี้ยก็ลอยมาให้นักลงทุนตาลาย แต่

คุณนิ้วโป้งก็สามารถหาจุดเริ่มง่ายๆ ในการศึกษาและจับหลักการมอง

อนาคตให้ออก เพื่อหาความเติบโตของบริษัทของหุ้น

หลายคนกังวลตรงนี้ เพราะงบฯ มันบอกแค่อดีต ไม่ได้บอก

อนาคต แต่คุณนิ้วโป้งก็มีหลักคิดให้ต่อยอดกัน

และที่ส�าคัญ แนวคิดในการลงทุนแบบถือหุ ้นให้ได้ยาวๆ มัน

ต้องมีแก่น ซึ่งผมเห็นจากหนังสือเล่มนี้

เรียกว่านอกจากวิชา Fundamental ยังผสมผสานกับการแทรก

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการลงทุนได้แบบกลมกลืน อ่านสนุก เข้าใจง่าย 

และใช้งานได้จริง

นอกจากคุณนิ้วโป้งจะเป็นนักลงทุนหุ ้นซ่ึงคร�่าหวอดในตลาดฯ 

แล้ว ยังอยู่ในฐานะผู้บริหารองค์กรเอกชน และยังเป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู ้ที่เก่งกาจ ทั้งหมดจึงเป็นตัวการันตีคุณภาพของงานเขียนช้ินนี้

หากคุณเริ่มหยิบอ่าน คงต้องหาที่นั่งสบายๆ เพราะวางไม่ลง

แน่ๆ กับความรู ้และความสนุกในเล่ม 

อย่ายืนให้เมื่อยเลยครับ

ปิยพันธ์  วงศ์ยะรา
  ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์

email, facebook : piyaphan@stock2morrow.com
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ผมรู้จักคุณอธิปมานานพอสมควรแล้วครับ เห็นแววความขยัน มุ่ง

มัน่ เอาใจใส่ ต้ังแต่เขาท�างานด้านวศิวกรรมกบับริษทัระดบัโลกแห่งหนึง่ และ

ด้วยแววขยัน ฉลาด และตั้งใจมากๆ ของเขา ผมก็เลยได้มีโอกาสชักชวนเขา

มาร่วมท�างานกันที่ดีแทคอยู่หลายปี ก่อนที่ผมจะย้ายออกมา และเราก็ยัง

เจอกันบ้างตามที่ต่างๆ เจอทีไรก็ประทับใจที่เขาก็ยังเป็นคนใฝ่รู้เหมือนเดิม 

ผมเองก็นึกว่ารู้จักเขาพอสมควร แต่พอเขาขอให้เขียนค�านิยมให้ 

และหลงัจากอ่านหนงัสอืของเขา ผมกต้็องยอมรับว่าผมรู้จักเขาน้อยมาก 

ไม่นึกเลยว่าคุณอธิปจะเคยเป็นผู้ก่อตั้งและท�าธุรกิจติวเตอร์มา

ก่อน แถมยังเป็นนักลงทุนในแนว VI ตัวยงคนหนึ่ง และที่ผมประทับใจมาก

ที่สุดก็คือ เขาสามารถถ่ายทอดวิธีคิด การลองผิดลองถูก และแนวทางการ

ลงทุนให้ออกมาเป็นภาษาที่ง่ายมากๆ อ่านแล้วเพลิดเพลิน พร้อมกับหลัก

คิดทางการลงทุนที่ย่อยง่าย ตรงไปตรงมา เหมาะส�าหรับมือใหม่ที่อยากจะ

เริ่มลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ผมเองก็เป็นคนที่ท�างานด้านการเงินมาก่อน จึงรู้ดีเลยว่าการเขียน

เรื่องราวทางการเงิน การลงทุนให้เป็นภาษาง่ายๆ ที่เข้าใจไม่ยากนั้นยาก

ยิ่งนัก เพราะคนที่ท�าการเงินมักจะรู้ลึกและอยู่ในวงของตัวเองมาก และก็มี

ภาษาเฉพาะที่คนนอกวงการที่ไม่เคยเรียนหรือท�างานด้านการเงินมาจะไม่

เข้าใจ 

คนทีส่ามารถเขยีนเรือ่งราวทางการเงนิ การลงทนุให้เป็นภาษาเข้าใจ

ง่ายๆ โดยที่ยังสามารถ “แนะ” แนวทางหลักได้อย่างครบถ้วนนั้น ในบ้านเรา

มีน้อยคนมาก

ค�ำนิยม
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แต่จะว่าไปแล้ว ผมก็คงจะไม่ได้แปลกใจนักว่าท�าไมคุณอธิปถึง

สามารถเขียนเรื่องการลงทุนให้เข้าใจได้ง่ายๆ และอ่านสนุก เพราะนอกจาก

ความท่ีตัง้ใจท�าอะไรท�าจรงิ และรูอ้ะไรแล้วรู้จริงซึง่เป็นบคุลกิทีผ่มรู้จกัดแีล้ว 

ผมคดิว่างานในอดตีของคณุอธปิทีด่เูผนิๆ เหมอืนจะไม่ได้มส่ีวนเชือ่มโยงกบั

เรื่องการลงทุน แต่กลับมาบรรจบกันในวันที่คนจ�านวนมากต้องการรู้เรื่อง 

ทีซั่บซ้อนอธบิายยากอย่างเรือ่งการเงนิ การลงทนุก�าลงัต้องการความง่ายใน

การคลี่คลายและอธิบายได้พอดี

งานที่คุณอธิปเคยถนัดในการเล่าเรื่องยากๆ อย่างฟิสิกส์ หรือ

คณิตศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆ ในวันนั้น จึงมาเชื่อมโยงในวันที่อดีต

ติวเตอร์สอนพิเศษแห่งติวเตอร์ไทยดอทคอมได้งัดวิชาติวเตอร์มาติวหุ้นใน

วันนี้ 

หนงัสอืเล่มนีจ้งึเหมาะเป็นอย่างยิง่ส�าหรบัมอืใหม่และคนอย่างผมทีช่อบ 

ที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ได้สาระและเนื้อหาอย่างเต็มเปี่ยมไป

พร้อมกัน

ธนา เธียรอัจฉริยะตวั
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ในยุคปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของชีวิต การลงทุน

เพื่ออนาคตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนจึงมีความจ�าเป็น แต่ก็มี

ความเสี่ยงเป็นอย่างมาก วิธีการลงทุนแบบระยะยาวจึงน่าจะเป็นทางออก

ที่ดีที่สุด เป็นการลงทุนแบบยั่งยืน ให้ “เงินท�างาน” แทนเรา อย่างที่ผู้เขียน

เสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้

ผมรูจ้กัโป้งตัง้แต่เริม่ท�างานเมือ่สบิเจด็ปีก่อน โป้งเป็นคนทีใ่ฝ่รู้ และ

ท�างานทุม่เทอย่างจรงิจงั ผ่านประสบการณ์การท�างานทีห่ลากหลาย ทัง้งาน

ด้านวางแผนธุรกิจ งานขาย งานจัดการโครงการ และงานบริหารในบริษัท

มหาชน ท�าให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจและสามารถวิเคราะห์ทิศทาง

เชิงกลยุทธ์ของบริษัทมหาชนได้อย่างรอบด้าน

โป้งจึงเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติในเวลาเดียวกัน ผู้อ่านจึงม่ันใจ

ได้ว่าสิ่งที่โป้งถ่ายทอดออกมาให้เรานั้น ผ่านการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและ

ผ่านการฝึกฝนปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้น จนสามารถน�ามาประมวลเป็นแนวทาง

ในแบบฉบับของตัวเอง

ที่โป้งท�าอย่างนี้ได้ก็เพราะเขาผ่านร้อนผ่านหนาวบนถนนสายนัก

ลงทุนมา เช่นเดียวกับนักลงทุนหลายๆ คน เขาจึงมีอารมณ์ร่วมและเข้าใจ

ปัญหาของนักลงทุน สามารถถ่ายทอดวิชาการลงทุนแบบ VI ได้จากหลาย

แง่มุม ทั้งด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และจิตวิทยาการลงทุน

ค�ำนิยม
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หนังสือเล่มนี้ จึงเป็น...

ค�าแนะน�าจากกัลยาณมิตร...

แบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ทั้งจากความส�าเร็จและ

ความล้มเหลว...

และถ่ายทอดผ่านค�าอธบิายอย่างตรงไปตรงมา ใช้ตวัอย่างทีใ่กล้ตวั 

เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกท่านน�าไปปฏิบัติได้ 

นี่คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของโป้งอย่างแท้จริง

ถือเป็นต�าราแนะน�าวิธีการลงทุนหุ้นแบบ VI ที่นักลงทุนทุกคนต้อง

มีไว้ติดตัวครับ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เมื่อ 12 ปีก่อน ผมเคยสงสัยว่า “แนวทางการลงทุนที่ถูกจริตกับตัว

เราคือแนวไหน?” 

ตอนนัน้คิดไม่ออก แต่กพ็อจะรูจ้กัตัวเองว่าการลงทนุทีอ่าศยัเงนิหนา 

หน้าตักใหญ่...อาศัยความว่องไวในการเข้าและออก...ต้องการเวลาจ้องจอ 

เฝ้าราคาใกล้ชิด...สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่ตัวผมเลย 

แล้วแนวลงทุนแบบไหนที่ผมน่าจะท�าได้ดี? 

ผมเองเกิดมาสุดแสนจะธรรมดา เข้าต�ารารูปไม่หล่อ พ่อไม่รวย...

แต่! พอจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท�าธุรกิจ เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจ มีความ

มั่นคงทางอารมณ์ และอึดอดทนมากกว่าคนทั่วไป 

พอได้มารู้จักกับแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือที่เรียกว่า

แนววีไอ ก็รู้สึกได้ทันทีว่า “นี่แหละ ใช่!” 

ตั้งแต่นั้นมาผมจึงเฝ้ามองหาแต่ “หุ้นพื้นฐานดี มีการเติบโต และ

ราคายงัต�า่กว่ามลูค่าทีแ่ท้จรงิของมนั” และพร้อมจะสะสมไปตลอดชวีติการ

ลงทุน ด้วยเป้าหมายสร้างเครื่องจักรผลิตเงินสดในระยะยาว

และในระหว่างทางชีวิต ผมเองก็เคยท�าหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ 

เป็นติวเตอร์ เล่าเรื่องวิชาการยากๆ ให้เข้าใจง่าย ได้สาระ และด�าเนินการ

สอนให้น่าตดิตามมาร่วมยีส่บิปี จนกระทัง่ทกุวนันีม้าท�าหน้าทีต่วิหุน้ในคอร์ส 

สัมมนาของ Stock2morrow

“ติวยังไง เขียนอย่างนั้น” คือแนวการเขียนของหนังสือเล่มนี้ 

ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ยังหาแนวทางที่ใช่ไม่เจอ หรือขาดทุนบ่อยๆ 

จากการซ้ือๆ ขายๆ หุน้ทกุวนั ผมอยากให้ลองเปิดใจ พจิารณาหลกัการต่างๆ 

ค�ำน�ำผู้เขียน
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ในหนงัสอืติวหุน้เล่มนี ้ซึง่ผมต้ังใจเขยีนเพือ่มอืใหม่และนกัลงทนุทกุแนว ด้วย

ภาษาที่ไม่ต้องปีนบันไดอ่าน ไม่ซับซ้อนและได้ความรู้ครอบคลุมในศาสตร์

แห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่า 

และถ้าคุณยังไม่เคยลงทุน หนังสือเล่มนี้อยากจะขอจุดประกายไฟ

ในความคิดว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นหนึ่งในวิชาความรู้ที่ควร

ค่าแก่การฝึกฝน เพราะถ้าใครไม่ลงทุน ไม่มีการออมไว้ในหุ้นเลย ชีวิตหลัง

เกษียณคงเครียดหนัก เพราะอานุภาพของเงินเฟ้อจะมากัดกร่อนเงินใน

กระเป๋าอย่างไม่ปราณี 

แต่การลงทุนอย่างถูกต้องในระยะยาว มหัศจรรย์แห่งก�าไรทบต้น 

จะแสดงอานุภาพให้ชีวิตหลังเกษียณเบิกบานอย่างไม่น่าเชื่อ 

มาเริ่มเรียนรู้ วิธีการสร้างเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดระยะยาว  

ที่จะสร้างมหัศจรรย์แห่งก�าไรทบต้น ด้วยวิธีการลงทุนแนวเน้นคุณค่า ผ่าน

หนังสือติวหุ้นเล่มนี้ไปพร้อมกันครับ 

อธิป กีรติพิชญ์
(นิ้วโป้ง Fundamental VI) 

*พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการลงทุนกับผมได้ที่ facebook 
fanpage โดยเสิร์ชหาค�าว่า นิ้วโป้ง Fundamental VI
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“หนังสือเล่มนี้จะต้องเป็นต�าราการลงทุนแบบเน้นพื้นฐานที่ดีและ

อ่านง่ายที่สุดในประเทศไทย”

เสียงค�าราม เอ้ย! เสียงประกาศก้องดังมาจาก ณ มุมหนึ่งของ

ออฟฟิศ Stock2morrow เจ้าของเสยีงนัน้ไม่ใช่ใคร พีป้่อม ปิยพนัธ์ วงศ์ยะรา  

บิ๊กบอสนั่นเอง 

คนที่หนักใจย่อมไม่ใช่ใคร ผมนี่เอง! แต่ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ว่า

อยากจะช่วยรงัสรรค์หนงัสอืด้านการลงทนุแนวพืน้ฐานดีๆ  สกัเล่ม เอาแบบว่า 

ทีไ่ม่ใช่แทบจะก๊อปป้ีเอกสารจากตลาดหลกัทรพัย์มาแทบทัง้ดุน้ แล้วมาวาง

ขาย แบบนั้นไม่เอา มันง่ายไป!!

ทีนี้โจทย์ส�าคัญก็คือท�าอย่างไรจะให้เนื้อหาของการลงทุนแบบ 

Fundamental มนัน่าสนใจขึน้ เพราะถ้าเปรยีบเป็นภาพยนตร์แล้ว การลงทนุ

แนวพืน้ฐานหรอืวไีอมนัอาจจะเป็นหนงัออสการ์ทีภ่าพสวยงาม ดดู ีมคีณุค่า 

แต่ถ้าเป็นการลงทนุแบบเกง็ก�าไร โมเมนตมัเทรดดิง้ หรอืใช้กราฟเทคนคิ นัน่

มนัหนงับูล้๊างผลาญชดัๆ ซึง่หนงัแนวนีถ้งึจะไม่ได้รางวลัออสการ์ แต่กม็กัจะ

ท�ารายได้ถล่มทลายทุกครั้ง 

พูดง่ายๆ ก็คือคนทั่วไปชอบการลงทุนที่หวือหวามากกว่าการลงทุน

ที่เรียบง่ายนั่นเอง

แต่ก็ยังดีครับที่ “พี่โป้ง” หนุ่มอารมณ์ดีคนนี้มีจุดเด่นในตัวเองครับ 

นั่นคือน�้าเสียงนิ่ง แต่แฝงไปด้วยอารมณ์ขันเล็กๆ ไร้พิษภัย ผมเลยพอจะสบ

ช่องหยิบมาจับใส่ลงไปในหนังสือเล่มนี้ได้บ้าง แม้จะไม่ได้ทั้งหมด เพราะ

วิชาการก็คือวิชาการครับ จะใส่อารมณ์ขันอย่างเดียวคงจะไม่ใช่ 

ค�ำน�ำผู้เรียบเรียง
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แต่เอาเป็นว่าในฐานะผู้เรียบเรียง หรือพูดง่ายๆ ก็คือผู้ที่ช่วยถาง

หญ้าที่รกออกไปให้พี่โป้งเดินทาง (เขียนต่อ) ได้โดยง่าย ผมม่ันใจว่าได้ท�า

ภารกิจนั้นส�าเร็จอย่างดี 

และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ พี่โป้งไม่ท�าให้ผมผิดหวังครับ เพราะได้ใส่

ลูกเล่นแฝงด้วยเนื้อหาสาระคุณภาพเอาไว้ในทุกอณูของหนังสือเล่มนี้จริงๆ  

ผมเชือ่ว่าทกุคนทีไ่ด้อ่านหนงัสอืเล่มนีจ้ะได้ทัง้วชิาความรู้และแนวคดิดีๆ  ของ

การเป็นนักลงทุนระยะยาวอย่างแน่นอนครับ

ผมหวังว่าผลตอบแทนจากการช่วยเขียนหนังสือเล่มนี้จะท�าให้

นักลงทุนไทย โดยเฉพาะหน้าใหม่ๆ ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้น จะเป็นนักลงทุน

คณุภาพทีเ่ชือ่มัน่ในคณุภาพของกจิการและลงทนุหุน้เช่นเดยีวกบัการลงทนุ

ในธุรกจิ และเป็นรากฐานส�าคญัของตลาดหุน้ไทยให้เตบิโตอย่างมัน่คง และ

ไปถึงเป้าหมาย 1,700 จุดให้จงได้ครับ (ณ เวลาที่เขียนบทน�านี้ ดัชนียังอยู่ที่

ระดับ 1,600 จุดกว่าๆ) 

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนของ Stock2morrow ที่ให้

โอกาสผมท�างานนี้จนส�าเร็จอีกครั้งหนึ่ง แต่รับรองว่าจะไม่ใช่เล่มสุดท้าย

แน่นอนครับ 

และต้องขอบคุณคนที่ยิ้มให้ก�าลังใจผมเสมอ ตลอดเวลาท่ีปั ้น

หนังสือเล่มนี้ครับ :)
ติงลี่
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16 ติวหุ้น...
รวยด้วยวีไอ

พอได้ยนิค�าว่า “เล่นหุน้” คนไทยทีท่นัยคุวกิฤตเศรษฐกจิต้มย�ากุง้ 
ปี 2540 คงรู้สึกเข็ดขยาด หนึ่งในคนเหล่านั้นน่าจะมีคุณพ่อของผมด้วย 
เพราะครอบครัวของเราเคยลงทุนในหุ้นธนาคารที่ปัจจุบันเลิกกิจการไป
แล้ว ภายหลังเหลือเพียงใบหุ้นให้เจ็บใจเล่น 

ผมเองไม่ได้เรียนจบมาทางสายการเงินหรือการบัญชีตั้งแต่ต้น 
แต่เรียนจบมาทางสายวิศวกรสื่อสารและเริ่มท�างานเป็นวิศวกรติดตั้ง
ระบบโทรศพัท์ตัง้แต่ประมาณยีส่บิปีก่อน โดยมอีาชพีรองเป็นตวิเตอร์สอน
พเิศษ คณิตศาสตร์ ฟิสกิส์ ความถนดัทางวศิวะ SAT และ GMAT จนขยบั

1
ท�ำไมต้องเปน็ Fundamental VI?
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17อธิป กีรติพิชญ์

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543

การเริ่มต้นชีวิตบนถนนนักลงทุนของผมเร่ิมต้นข้ึนในช่วง
ประมาณปี พ.ศ 2544 ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบเอ็มบีเอจากธรรมศาสตร์
มาหมาดๆ ก�าลังอยากจะลองวิชาความรู้ด้านการเงินและธุรกิจที่ได้
เรียนมา ประกอบกับตัวเองมีความสนใจที่จะลงทุนอยู่แล้ว ด้วยเพราะ
ซึมซับแนวคิดในการลงทุนหลายๆ อย่างจากคุณพ่อ และรู้สึกทึ่งทุกครั้ง
ที่มักจะเห็นคนสมัยก่อนที่ไม่เคยได้เรียนต�าราธุรกิจ แต่กลับรู้ว่าต้องท�า
อย่างไรจึงจะมั่งคั่ง 

มาเป็นเจ้าของส�านักติวเตอร์เอง ชื่อว่า “ติวเตอร์ไทยดอทคอม” ซึ่งภาย
หลังทีมงานน�าไปท�าต่อ และผมก็มาเริ่มท�างานเป็นผู้จัดการโครงการใน
โครงการโทรศัพท์เคลือ่นที ่ตอนนัน้ผมต้องออกเดนิทางบ่อย ขณะเดยีวกนั
ก็เริ่มศึกษาการลงทุนอย่างจริงจังมากขึ้นไปด้วย 
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18 ติวหุ้น...
รวยด้วยวีไอ

พ่อผมชอบอสงัหารมิทรพัย์ แต่ผมชอบหุ้น ผมจึงเร่ิมศกึษาหาความ
รูด้้วยการอ่านหนงัสอืเกีย่วกบัการลงทนุแนวปัจจยัพืน้ฐาน (Fundamental) 
แบบเน้นคณุค่า (Value Investing) ซึง่ตอนนัน้ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลายมากนกั 
แต่ก็เริ่มมีหนังสือ “ตีแตก” ของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ออกมาเป็นแรง
บันดาลใจให้ผู้เริ่มลงทุนในช่วงเวลานั้น 

สถานการณ์ของตลาดหุน้ไทยตอนนัน้มีแต่หุน้ราคาถกูเตม็ตลาดไป
หมด (ซึ่งอาจจะต่างจากตอนนี้) ดัชนีตลาดอยู่ที่ประมาณ 300 กว่าจุด หุ้น
ที่มี P/E ต�า่กว่า 8 เท่ามีอยู่ทั่วไปหมด P/BV ก็ต�่ากว่า 1 ด้วย 

หุน้ตวัแรกในชวีติทีผ่มตัดสนิใจซือ้กคื็อหุน้ธุรกจิการเกษตรท�าฟาร์ม
หมฟูาร์มไก่ ตามกระแสครวัไทยสูค่รวัโลก ผมทุม่ซือ้ด้วยเงนิสดเกอืบทัง้หมด
ที่มีอยู่ตอนนั้นเลยทีเดียว (จริงๆ แล้วเงินก้อนนั้นผมตั้งใจจะเก็บไว้ซื้อเรือน
หอ แต่เอาไปซื้อหุ้นก่อนแล้วไม่ได้บอกที่บ้านด้วย แฟนก็ไม่รู้) 

ตอนนั้น SET Index ต้นปี 2544 อยู่ที่ประมาณ 300 กว่า มาเจอดี
เอาตอนเดือนกันยายน ตอนที่เครื่องบินชนตึกเวิล์ดเทรดนี่สิ ตลาดหุ้นเกิด
อาการ Panic หุ้นที่ผมถืออยู่ลงไปเรื่อยๆ จนติดลบลงไป 30% จ�าได้ว่าลึก
ที่สุดคือ 38% เล่นเอามือเท้าชา นอนไม่หลับไปหลายวันเลยครับ สุดท้าย
ผมจึงต้องตัดสินใจหยุดดูอยู่ห่างๆ เป็นปีๆ

 ผมตัดใจปิดหน้าจอแล้วก็ไปท�างานอย่างอื่น แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ดี 
เพราะในระหว่างนั้นผมได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนเพ่ิมเติม เช่น ได้ไปประชุม
ผู้ถือหุ้น แถมได้ไปดูกิจการด้วย และบริษัทก็มีการจ่ายปันผลซึ่งอัตรา
เงินปันผลเอาชนะดอกเบี้ยเงินฝากในยุคนั้นสบายๆ ผมก็เลยคิดว่าจริงๆ 
แล้วก็ไม่เลวนะ ก็เลยยังไม่คิดที่จะตัดขายขาดทุนออกไป

จากนัน้ผมกเ็ริม่อ่านหนงัสอืมากขึน้และไปฟังบรรยายทีต่ลาดหลักทรัพย์ 
ทกุครัง้ทีม่โีอกาส ตอนนัน้คนส่วนใหญ่ยงัมทีศันคตว่ิาเล่นหุน้คอืการเล่นส้ันๆ 
เข้าว่อง ออกไว เกง็ก�าไรล้วนๆ แถมคอร์สอบรม หนงัสอืการลงทนุ กย็งัมไีม่มาก  
แต่ผมก็ค่อยๆ หาทางสะสมความรู้เพิ่มขึ้น
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ความผิดพลาดจากการลงทุนครั้งแรกของผมก็คือ ผมน�าเงิน
ทั้งหมดไปทุ่มซื้อหุ้นตัวนั้นเพียงตัวเดียว ด้วยความมั่นใจในการวิเคราะห์
ของตัวเองมากๆ ว่าเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดี ราคาต�่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง เรียก
ว่าไม่มีการกระจายพอร์ทการลงทุน 

การที่ผมลงทุนในหุ้นตัวเดียวด้วยเงินทั้งหมดถือเป็นความเสี่ยง
อย่างมาก อีกทั้งหุ้นที่ผมเลือกก็ไม่ใช่หุ้นเติบโตที่เหมาะในการถือยาว แต่
กลับเป็นหุ้นอุ้ยอ้าย โตช้า มีความเสี่ยงทั้งเรื่อง การตัดสิทธิพิเศษทางภาษี 
และโรคภัยของสตัว์ ซึง่ล้วนเป็นตัวแปรส�าคญัทางธรุกจิทีไ่ม่สามารถควบคมุ
ได้ 

ผมจึงได้เรียนรู้ว่าตอนนั้นผมยังขาดทักษะในการมองธุรกิจเชิง
คุณภาพ “ไปข้างหน้า” อย่างมาก 

ต่อมาผมจึงเริ่มเปลี่ยนทัศนคติในการลงทุน ค่อยๆ เดินตามหลัก
การลงทุนแนวเน้นคุณค่ามากขึ้น ปรับทัศนคติการลงทุนที่ถูกต้องว่าการ
เลือกซื้อหุ้นคือการซื้อกิจการ ผมเริ่มสะสมหุ้นชั้นเยี่ยมที่เป็น “สินทรัพย์
สร้างกระแสเงินสด” ระยะยาว ผมลงทุนในหุ้นที่ผ่านการวิเคราะห์ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ราคาต�่ากว่ามูลค่าที่แท้จริง และต้องไม่ลืมส่วน
เผื่อความปลอดภัย 

สิ่งเหล่านี้ค่อยๆ หล่อหลอมผมขึ้นมาและท�าให้ผมค้นพบแนวทาง
การลงทุนที่ถูกจริตกับตัวเอง นั่นคือวิธีการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้ม
ค่ากับความเสี่ยงโดยที่ไม่จ�าเป็นต้อง “จ้องจอหุ้น” วิธีการที่ตอบโจทย์ “ให้
เงินท�างานแทนเรา” และเป็นวิธีคิดวิเคราะห์ที่ยึดโยงกับการท�าธุรกิจจริง 

ซึง่นัน่กค็อืการลงทนุแนวปัจจยัพืน้ฐาน (Fundamental) โดยอาศยั
หลักการของ Value Investment หรือการลงทุนแบบเน้นคุณค่า ที่เรียกชื่อ
ย่อกันว่าแนว “วีไอ” นั่นเอง

หลังจากนั้นความรู้สึกในการลงทุนของผมก็มีความสงบมากขึ้น ดู
พื้นฐานกิจการละเอียดมากขึ้น ตั้งค�าถามกับผู้บริหารมากขึ้น 
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