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คำ�นำ�

ความตั้งใจที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผมได้พูด

คุยกับเพื่อนนักลงทุนหลายๆ ท่าน ที่ได้แชร์พอร์ตลงทุนของตนเองมาให้

ผมช่วยวิเคราะห์ให้ ผ่านทางข้อความในเพจเฟซบุ๊ค ชีหุ้้นรวย หุ้นเด่น 

ส�ำหรับนักลงทนุทกุคน ปัญหาส่วนใหญ่ในการลงทนุของเพือ่นๆ นกัลงทนุ  

มักจะวนเวียนอยู่กับข้อผิดพลาดซ�้าๆกัน นั่นคือ การเลือกซ้ือหุ้นผิดตวั  

และไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปถือหุ้นตวัที่ดีกว่า เพราะไม่รู้ว่าจะไปลงทุน 

กี่ตัว หรือสรุปเป็นปัญหาที่ว่า เข้ำไม่ถูก ออกไม่ได้ นั่นเอง

แม้ว่าในความเป็นจริง ผมอาจจะไม่สามารถท�าให้ทกุคนไม่ขาดทนุ

จากการซื้อขายหุ้นโดยสิ้นเชิงได้ นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า การมีความรู้

ที่ส�าคัญๆ และการเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของการลงทุน จะไม่มีประโยชน์

อะไรเลย อันที่จริงแล้ว การมีความรู้พื้นฐานที่ไม่ได้ซับซ้อนเพียงไม่กี่เรื่อง 

หลายครั้งกลับช่วยลดการขาดทุนได้มาก ไม่น้อยไปกว่าการใช้เทคนิค 

วิธีการที่ซับซ้อนด้วยซ�า้ไป

ความรู้ที่รวบรวมไว้ในเล่มนี้ หลายๆ เรื่องก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ท่ีผมพยายามท�าคือ เรียบเรียงให้ง่ายต่อการอ่าน และล�าดับมันให้ง่าย

ต่อการปฏิบัติตามไปทีละขั้น คิดว่าถ้าหากผู้อ่านท่านไหนสนใจหัวข้อใด

หวัข้อหนึง่ กส็ามารถศกึษาหาข้อมลูเพิม่เตมิได้ง่ายจากแหล่งข้อมลูอ้างองิ

ที่ผมรวบรวมมาให้ครับ



ผมเองหวงัว่าการอ่านหนงัสอืเล่มนีแ้ม้เพยีงบางส่วน น่าจะสามารถ

ช่วยผูอ่้านให้มองเหน็ภาพของการลงทนุ และการเลือกหุน้ทีเ่หมาะสมเพือ่

การลงทุนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลหลายๆ อย่างในหนังสือเล่มนี้ ย่อมจะมีความถูกต้องน้อยลง

ไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป

ดังนั้น ส�าหรับนักลงทุนที่สนใจ ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก

แหล่งข้อมูลที่เหมาะสม ก่อนการลงทุนเสมอนะครับ

                                    สงกรำนต์ วจนะเสถยีร
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ตรวจสุขภาพ จัดท�าบัญชี

งบการเงินรายงานสุขภาพ

เพชรคือ อญัมณทีีม่ทีัง้ความสวยงาม มรีาคาแพง มคีวามแขง็แกรง 

และเปนที่ตองการเสมอไมวาตัวมันเองจะผานเวลาไปนานเทาใดก็ตาม

“หุนเพชร” ก็เชนกัน คือหุนที่มีความคุมคาในตัวเองทั้งในดานราคา

และมลูคา สามารถทนทานตอความเปลีย่นแปลงตางๆ ของสภาพเศรษฐกจิ

ได และมีผูตองการมันอยูเสมอไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใด

หลายๆ ครัง้ทีหุ่นเพชรกเ็หมอืนกบัหุนธรรมดาทัว่ๆ ไป เพราะซกุซอน

ตัวเองอยูในที่ที่เรามองไมเห็น และทามกลางหุนในตลาดที่มีอยูมากมาย 

มีเพียงไมกี่ตัวเทานั้นที่มีความเปน “เพชร” ในตัวเอง เราจึงตองมีวิธีการที่

ถูกตองในการคนหาวาหุนตัวไหนคือ “เพชรแท” หรือ “เพชรเทียม”

เพราะแมวาจะเปนหุนเพชร ก็ใชวาทุกๆ ตัวจะมีมูลคาที่เทาเทียมกัน

อกีทัง้ในชวงเวลาทีแ่ตกตางกนั ราคาของหุนตวันัน้ๆ ก็ไมเทากนั เรา

จงึตองรูวิธีในการหามลูคาและราคาของหุน ทัง้ในอดตี ปัจจบัุน และอนาคต

ความผิดปกติบางอยางที่หุนแสดงออกมา แมหุนนั้นๆ จะมีต�าหนิ

เพียงเล็กนอย แตก็อาจจะสงผลอยางมหาศาลตอการเปลี่ยนแปลงราคา

ก็ได เราจึงตองไมละเลยการสังเกตความเปลี่ยนแปลงตางๆ แตเราจะรูได

อยางไรวาความเปลี่ยนแปลงใดคือสิ่งที่ตองระวัง อะไรคือเครื่องเตือนภัย

ที่เราตองคอยใสใจ

แถมหุนบางตวักแ็ยยิง่กวาเพชรเทยีมกม็ ีแลวถาเราเลอืกหุนแบบนัน้

เขามาในพอรต เราจะท�าอยางไร

“หุนเพชร” อาจจะมีความเจิดจรัสโดดเดน ชนิดที่ทุกๆ คนที่มองเห็น 

ก็สามารถเห็นคุณคาของมัน หรืออาจจะเปนหุนเพชรที่ดูเผินๆ แลวหมอง 

แตจะมีคาเพิ่มอีกมากมายหากไดรับการเจียระไนอยางถูกตอง

คุณเทานั้นที่จะเปนผูที่สามารถเลือกและน�าหุนที่ดีที่สุดเขามาอยูใน

พอรตของตัวเอง

แลวหาจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสมในชวงทีเ่พชรของคณุโดดเดนและงดงาม

ที่สุด เพื่อขายมันและสรางก�าไรอยางมหาศาลใหกับการลงทุนของคุณเอง
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คาเฉลี่ยของสวนตางราคาซื้อขายหุน  
พอร์ตลงทุนหุนเพชร เทียบกับ พอร์ตหุนถาน  

และพอร์ตหุน SET50*

*เปนการจ�าลองการลงทุนดวยเงินลงทุนเทากัน และมีการกระจายการลงทุนในหุนแตละตัว
ในแตละกลุมอยางเทาเทียมกัน คาที่ไดคือคาเฉลี่ยสวนตางของราคาซื้อและราคาตลาดใน
แตละปี แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของสวนตางราคาในเงินที่ลงทุนในหุนกลุม “หุนเพชร 
(diamond)” สูงกวาการเติบโตของสวนตางราคาในหุนกลุม “SET50” และ “หุนถาน 
(coal)” 
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ในปี 2557 หุนเพชร มีคาเฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ +20.29%,  

หุนถาน มีคาเฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ –9.37% และ หุน SET50 มีคาเฉลี่ย

สวนตางราคาอยูที่ –1.57%

ในปี 2558 หุนเพชร มีคาเฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ +38.88%,  

หุนถาน มีคาเฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ –10.58% และ หุน SET50 มีคา

เฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ –2.43%

ในปี 2559 หุนเพชร มีคาเฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ +33.48%,  

หุนถาน มีคาเฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ –23.17% และ หุน SET50 มีคา

เฉลี่ยสวนตางราคาอยูที่ –7.21%

โดยคาเฉลีย่ราคาทีน่�ามาใชเปรยีบเทยีบ มาจากคาเฉลีย่ราคาของหุน

แตละตวัในชวงปีนัน้ๆ การเขาซือ้เพื่อลงทนุจะเขาซือ้ดวยราคาเฉลีย่ของหุน

แตละตัวในปี 2556 



สงกรานต วจนะเสถียร

“ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตลาดหุน อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ
แตการขาดทุนจากการลงทุน หลายครั้งเกิดขึ้นจากเหตุผลคือ

ไมรูวาควรหุนซื้อตัวไหน หรือขายเมื อไหร"

"หลักการคัดเลือกหุนคุณภาพที่กลั่นกรองมาจากประสบการณและแนวคิด 
ของ สงกรานต เจาของแฟนเพจ ชี้หุนรวย หุนเดน สำหรับนักลงทุนทุกคน 

เพจแนะนำการลงทุนที่มีผูติดตามมากกวา 2 แสนคน"

ใน

“ผมเคยผานประสบการณการสูญเสีย
มาหลายครั้งจากตลาดหุน

และสิ่งที่ผมตองการที่สุดในตอนนี้ก็คือ
ไมอยากที่จะใหผูอื่นตองมาสูญเสียแบบเดียวกัน”

“แมวาผมไมอาจที่จะคืนสิ่งที่คุณเสียไปในอดีตได
แตผมจะชวยปองกันไมใหคุณเสียมันอีกในอนาคต”

สงกรานต วจนะเสถียร
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