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หุ้นคือส่วนหน่ึงของกิจการ ไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาท่ีว่ิง ๆ  ให้ซ้ือ–ขาย

ถ้าเราเคยฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการ เราไม่จำาเป็นต้องทำาธุรกิจให้เหนื่อย

เอง แต่เลือกลงทุนในหุ้นที่ดีแล้วเติบโตไปกับกิจการนั้น

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ นักลงทุน ที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน

นะครับ หากท่านเป็นผู้เริ่มต้นศึกษาหุ้นมือใหม่ หรือสนใจการลงทุนหุ้นแนว

พื้นฐาน ผมเชื่อว่าเล่มน้ีเหมาะกับทุกท่านแล้ว ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วน อ่านง่าย 

ทำาความเข้าใจไม่ยาก และนำาไปใช้ได้จริง 

หากท่านเคยชื่นชอบผลงานหนังสืออ่านงบการเงินขายดีทั้ง 2 เล่ม

ก่อนหน้าของผม ไม่ว่าจะเป็นผลงานเล่มแรก “กุญแจอ่านงบการเงิน” และ

ผลงานเล่มที่สอง “ก้าวแรกอ่านงบการเงิน” ผมเชื่อว่าผลงานเล่มนี้ก็จะไม่

ทำาให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอน ผมตั้งใจเขียนอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการขอบคุณ

ทุกท่านที่เคยอุดหนุนผลงานผม

หนังสือเล่มนี้เกิดจากที่ผมอยากรวบรวมเนื้อหาแนวทางการลงทุนหุ้น

แนวพื้นฐานไว้ ในหนังสือสักเล่ม ที่ทำาให้ผู้เริ่มต้นสามารถศึกษาด้วยตนเอง

ได้ง่าย และนำาไปต่อยอดการลงทุนได้ โดยเนื้อหาหลักจะนำามาจาก คอร์ส

ออนไลน์ “ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI” ซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมาก ๆ  ผมจึง

นำามาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหนังสือ

ลักษณะการอธิบายในหนังสือเล่มนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ โดยจะมีภาพ

สไลด์สรุปเนื้อหาขึ้นไว้ด้านบนเพื่อให้อ่านรีวิวคร่าว ๆ  และทำาความเข้าใจ

เนื้อหาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ส่วนด้านล่างจะมีคำาอธิบายเสริมทำาให้เข้าใจ

เนื้อหาส่วนลึกมากยิ่งขึ้น ราวกับว่าผู้อ่านกำาลังดูสไลด์ประกอบ โดยมีผม

บรรยายเนื้อหาให้ฟัง
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ผมเข้าใจดีว่าการอธิบายด้วยตัวอักษรนั้นมีข้อจำากัด ผมจึงมอบ 

ของขวัญแทนคำาขอบคุณให้กับผู้อ่านทุกท่าน ด้วยการแทรกลิงก์ คลิป 

YouTube จากช่อง Mr.LikeStock ประกอบในเนื้อหากว่า 10 คลิป ซึ่ง

คลิปเหล่านี้จะช่วยให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ท่าน

สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ สแกน QR Code เพื่อเข้ารับชมได้ โดยที่ไม่ต้อง

ลงทะเบียน

เนื้อหาในเล่มจะแบ่งออกเป็น 9 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 แนะน�าการลงทุนหุ้นแนว VI ทำาความรู้จักกับหุ้น และ 

หลักการลงทุนแนว VI ซึ่งหุ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาที่วิ่ง ๆ  ให้ซื้อขาย แต่ 

เบื้องหลังคือ กิจการที่มีการดำาเนินงานอยู่ เราสามารถเลือกลงทุนกับกิจการ

ที่ดีได้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว บทนี้จะเป็นการปรับแนว

ความคิดหลักการลงทุนหุ้นแนว VI

บทท่ี 2 ความรู้พ้ืนฐานลงทุนหุ้น ก่อนเร่ิมต้นลงทุนก็จะมาทำาความรู้จัก 

พื้นฐานของหุ้นกันสักหน่อย รีวิวบริษัททั้ง 8 อุตสาหกรรมเบื้องต้น เข้าใจ

ถึงผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีให้ซื้อขาย เครื่องหมายต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็น XD, XM, SP และเครื่องหมายที่ควรระวังต่าง ๆ  เข้าใจวัฏจักร  

ความโลภและความกลัวในตลาดหุ้น

บทท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ฉบับลงทุนหุ้น ถ้าหุ้นเปรียบเป็นเรือ เศรษฐศาสตร์

เป็นดังคลื่นลม เรือจะวิ่งไปได้เร็วหรือช้า คลื่นลมย่อมมีส่วนไม่น้อย ดังนั้น 

นักลงทุนควรต้องรู้เศรษฐศาสตร์ด้วยก่อนลงเรือ และต้องเข้าใจภาพรวม

ของเศรษฐกิจที่มีผลต่อพื้นฐานบริษัท 
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บทที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำาให้ 

วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประสบความสำาเร็จคือ ลงทุนในกิจการที่มีความได้เปรียบ 

ในการแข่งขันอย่างถาวร และจงอยู่กับผู้ชนะ ขั้นตอนในการทำาความรู้จัก

บริษัทให้ลึกมากยิ่งขึ้น แหล่งในการหาข้อมูล หลักในการวิเคราะห์เพื่อหา

บริษัทที่น่าสนใจ

บทที่ 5 อ่านงบการเงิน ปูพื้นฐานอ่านงบการเงินสำาหรับผู้เริ่มต้น 

อธิบายคำาศัพท์บัญชีที่จำาเป็นในการอ่านงบการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญที่

ทำาให้เลือกหุ้นที่ดีได้ เนื้อหาส่วนนี้ผมได้ทำา คลิป  YouTube ไว้ ให้ศึกษาเพิ่ม 

เติมเบื้องต้น แต่หากสนใจเจาะลึกสามารถศึกษาจากหนังสือ “ก้าวแรกอ่าน 

งบการเงิน และ กุญแจอ่านงบการเงิน” ทั้ง 2 เล่มก่อนหน้าของผมได้ครับ

บทที่ 6 การประเมินมูลค่าหุ้น หุ้นที่ดีไม่ได้ซื้อได้ทุกราคา ดังนั้น 

นักลงทุนจึงจำาเป็นต้องประเมินมูลค่าหุ้นก่อนซื้อทุกครั้ง ทำาให้สามารถลงทุน

หุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีต่าง ๆ และการนำาไป

ใช้งาน

บทที่ 7 กลยุทธ์การเลือกหุ้น การเลือกหุ้นที่ดี ธุรกิจที่เราเข้าใจ มี 

ประวัติผลการดำาเนินงานดีต่อเนื่อง แข็งแกร่ง และความเสี่ยงน้อยแบบ

ง่าย ๆ  จากเทคนิค 7 จุดเลือกหุ้นดี และ 7 Ratio เลือกหุ้นเด่น ตรวจหา 

บริษัทที่เข้าลักษณะ 3 Step หุ้นเทพ และอธิบายสไตล์การลงทุนของ 

นักลงทุนต้นแบบระดับโลก ซื้อในราคาที่ ได้ เปรียบ มีส่วนเผื่อเพื่อ 

ความปลอดภัย (Margin of Safety : MOS) เมื่อเหตุดี ผลก็ย่อมดีตาม

บทที่ 8 Workshop หาหุ้นตัวแรก เมื่อศึกษาความรู้มาพร้อมแล้ว 

ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นลงมือหาหุ้นตัวแรก สาธิตการเลือกหุ้น เจาะลึกทุกขั้น

ตอนแบบละเอียด เทคนิคการจัดพอร์ตการลงทุนที่ปลอดภัย เพื่อความมั่นใจ

ในการลงทุนหุ้น
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บทที่ 9 จิตวิทยาการลงทุน การลงทุนที่ประสบความสำาเร็จ ใน

ระหว่างทางเราต้องพบเจอกับอุปสรรคและความผิดพลาดมากมายให้ได้

เรียนรู้ ดังนั้น เราควรไปถึงเป้าหมายอย่างมีความสุข จิตวิทยาที่ช่วยให้เรา

ลงทุนอย่างมีสติและมีความสุข

สุดท้าย ผมต้องขอขอบคุณทุก ๆ  กำาลังใจ และทีมงานทุกท่านที่มี

ส่วนทำาให้หนังสือเล่มนี้สำาเร็จขึ้นมาได้ พี่ ๆ  เพื่อน ๆ  นักลงทุน ที่คอยชี้แนะ 

ให้คำาแนะนำา และสอนสิ่งต่าง ๆ  ในโลกการลงทุนให้แก่ผม รวมทั้งผู้ที่เคย

สนับสนุนผลงานผมทั้ง 2 เล่มก่อนหน้านี้ 

เพราะมีทุกท่าน จึงมีผมและหนังสือเล่มนี้ ในวันนี้ ขอบคุณจากใจ 

จริง ๆ ครับ และ ขอให้ทุกท่านประสบความส�าเร็จในการลงทุน

หากมีคำาแนะนำา ติชม หรือข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม

สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID: @MrStock หรือ แอดเปนเพื�อนในไลน์ 

มีของแจกฟรี

บทที่ 9 จิตวิทยาการลงทุน การลงทุนที่ประสบความสําเร็จ ใน
ระหวางทางเราตองพบเจอกับอุปสรรค และความผิดพลาดมากมายใหได
เรียนรู ดังนั้น เราควรไปถึงเปาหมายอยางมีความสุข จิตวิทยาที่ชวยใหเรา
ลงทุนอยางมีสติและมีความสุข 

สุดทาย ผมตองขอขอบคุณทุก ๆ กําลังใจ และทีมงานทุกทานที่มี
สวนทําใหหนังสือเลมนี้สําเร็จข้ึนมาได พี่ ๆ เพื่อน ๆ นักลงทุน ที่คอยช้ีแนะ 
ใหคําแนะนํา และสอนส่ิงตาง ๆ ในโลกการลงทุนใหแกผม รวมทั้งผูที่เคย
สนับสนุนผลงานผมทั้ง 2 เลมกอนหนานี้  

เพราะมีทุกทาน จึงมีผมและหนังสือเลมนี้ในวันนี้ ขอบคุณจากใจ 
จริง ๆ ครับ และ ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จในการลงทุน 

หากมีคําแนะนํา ติชม หรือขอสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม

สามารถติดตอมาไดที่ Line ID: @MrStock หรือ แอดเปนเพื่อนในไลน 

มีของแจกฟร ี

 
เอิญ สุริยะฉาย 

Mr.LikeStock 
 
 
 
 

www.MrLikeStock.com  
 facebook.com/Mr.LikeStock 

 

Line id: @MrStock 

(แอดเปนเพ่ือนในไลน มีของแจกฟร)ี 

เพิ่มเพือ่นในไลน 



สำรบัญ  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 1 แนะน�าการลงทุนแนว VI 15

หุ้นคืออะไร 16

ผลตอบแทนจากหุ้น 17

ทางเลือกการลงทุน 20

ดัชนีผลตอบแทนรวม 21

มหัศจรรย์ของเลข 72 23

ความยากในการลงทุน 25

นักลงทุนหรือนักเก็งกำาไร 26

สไตล์การลงทุน พื้นฐาน และเทคนิคอล 28

ลงทุนในบริษัทที่ดี 30

คัมภีร์นักลงทุนหุ้น VI 36

หลักการลงทุนหุ้นแนว VI 37

การลงทุนแบบ DCA 46

สรุปบทที่ 1 51

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานลงทุนหุ้น 53

ความรู้พื้นฐานลงทุนหุ้น 54

ประเภทบัญชีหุ้น 55

ประเภทนักลงทุน 56

กลุ่มอุตสาหกรรม 58

SET50 และ SET100 68

หุ้นสามัญ  69

ETF (Exchange Traded Fund) 70

Warrant (วอร์แรนต์) 71



10  Stock Startup ลงทุนหุ้น VI

DW (Derivative Warrants) 77

XD (Excluding Dividend) ซื้อตอนไหนถึงได้ปันผล 78
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จุดดุลยภาพ (Equilibrium Point) 109
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หุนไมใชแคตัวเลขราคาที่วิ่ง ๆ ใหซื้อขาย 

แตเบ้ืองหลังคือ กิจการที่มีการดําเนินงานอยู 

เราสามารถเลือกลงทุนกับกิจการที่ดีได 

เพ่ือสรางผลตอบแทนที่นาพอใจในระยะยาว 

 

 

 

 

 

  

หุ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาที่วิ่ง ๆ  ให้ซื้อขาย

แต่เบื้องหลังคือ กิจการที่มีการด�าเนินงานอยู่

เราสามารถเลือกลงทุนกับกิจการที่ดีได้

เพื�อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว
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หุ้นคืออะไร 

หุ้นไม่ใช่แค่ตัวเลขราคาท่ีว่ิง ๆ  แต่เบ้ืองหลังคือ กิจการท่ีมีการด�าเนิน

งานอยู่ ถ้าหากฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องเหนื่อยทำาเอง เลือกลงทุน

ในหุ้นดี มีความแข็งแกร่ง แล้วเติบโตไปกับกิจการ 

โดยผลตอบแทนที่ได้รับคือ เงินปนผล หรือ ส่วนต่างของราคาหุ้น 

ที่สูงขึ้น (ซื้อในราคาที่ต่ำา ไปขายในราคาที่สูงขึ้น)
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ผลตอบแทนจากหุ้น 

ผลตอบแทนจากเงินปนผล

ถ้าในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทดำาเนินงานมีผลกำาไร สามารถนำาผลกำาไร

นี้มาแบ่งให้ผู้ถือหุ้น เรียกว่า “เงินปนผล”

ซึ่งบริษัทที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำาเสมอนั้น มักเป็นกิจการ

ที่มีความมั่นคง กระแสเงินสดดี หากบริษัทโตขึ้น กำาไรมากขึ้น เงินปันผล

ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

ผลตอบแทนประมาณ 3 – 6% ตามแต่ลักษณะของบริษัท และผล

การดำาเนินงานในปีนั้น ๆ  (แต่ไม่ได้การันตีว่าจะเท่ากันทุกปี)
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ผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยทั่วไปจะมากกว่าดอกเบี้ยจากเงินฝาก

ธนาคาร แต่ความเสี่ยงก็มากกว่าเช่นกัน เพราะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

ด้วย

เงินปันผลที่ได้รับ โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% เช่น ได้รับเงินปันผล 

100 บาท โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% (10 บาท) เหลือ 90 บาท

นักลงทุน สไตล์ห่านทองค�า ถือหุ้นระยะยาวกินเงินปันผลไปเรื่อย ๆ

ข้อควรระวัง ต้องหมั่นตรวจสอบกิจการว่า มีพื้นฐานเปลี่ยนแปลง

ไปหรือไม่ และยังดำาเนินงานได้ดีเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่า

รับชมคลิป YouTube เนื้อหาส่วนนี้ (ฟรี)

แนะนำาการลงทุนหุ้นแนว VI | ตัวอย่าง คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI

https://youtu.be/cEO1HdOJviI
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ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา

ส่วนต่างราคา คือ ซื้อถูก – ขายแพง มักเป็นกิจการที่เติบโตดี 

(Growth Stock) ดึงดูดนักลงทุนท่ีเช่ือว่า กิจการมีอนาคต และราคาข้ึนไปสูง

กว่าตอนซื้อ ต้องวิเคราะห์และทำาการบ้านหาหุ้นค่อนข้างเยอะ กำาไรจาก

การขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษี 

ผู้เริ่มต้นลงทุนที่ต้องการ สร้างพอร์ตการลงทุนให้เติบโต มักใช้วิธีนี้

ต่างจากสไตล์การลงทุนหุ้นปันผล ที่ผู้ลงทุนมักมีพอร์ตการลงทุนที่โตพอ

สมควร แล้วนำาเงินเย็นไปลงทุนเพื่อหวังได้รับเงินปันผลในระยะยาว

ข้อควรระวัง คือสามารถเป็นได้ทั้งการลงทุนและการเก็งกำาไร เพราะ

ราคามีขึ้น–ลง มีโอกาสทั้งได้ก�าไรและขาดทุน
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ทางเลือกการลงทุน 

เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ฝากออมทรัพย์ และฝากประจำา 

เป็นต้น ความเสี่ยงต่ำาสุด มีดอกเบี้ยประจำา ผลตอบแทนน้อยแพ้เงินเฟ้อ

ตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล (ความเสี่ยงต่ำาที่สุด) ต๋ัวเงินคลัง 

และหุ้นกู้บริษัทเอกชน (ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท) เป็นต้น

ตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ คือ หุ้น ของกิจการ (ความเสี่ยงพอ

ประมาณ หากบริษัทปดกิจการผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนหลังจากเจ้าหนี้)

อนุพันธ์ เช่น Futures, Option, Warrant, DW มีความเสี่ยงสูง

ทางเลือกอื�น ๆ  เช่น ทองค�า หรือ อสังหาริมทรัพย์  
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ดัชนีผลตอบแทนรวม 

จากในภาพ ระยะยาวแล้วหุ้นให้ผลตอบแทนสูงที่สุด แต่ระหว่าง

ทางจะมีความผันผวนมากกว่าสินทรัพย์อย่างอื�น บางปีอาจจะกำาไรหรือ

ขาดทุนก็ได้

ดังนั้น การลงทุนหุ้นนั้นเพื�อสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น ให้สามารถ

ชนะกับเงินเฟ้อ (ที่มากัดกร่อนมูลค่าของเงิน) แต่สัดส่วนการลงทุนในหุ้น

จะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับอายุและความเส่ียงท่ีรับได้ ถ้ารับความเส่ียงได้น้อย 

ไม่ควรลงทุนในหุ้นเปนสัดส่วนที่มากเกินไป
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ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่หุ้นให้ผลตอบแทนสูงสุด ใน

ต่างประเทศเองอย่างสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน

ดัชนีผลตอบแทนรวมซึ่งนำามาจากตลาดหลักทรัพย์ จะเห็นว่าในระยะ

ยาวหุ้น (เส้นสีน้�าเงิน) ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด แต่ความผันผวนก็สูงตามด้วย 

ส่วนตราสารหนี้ (เส้นสีส้ม) จะให้ผลตอบแทนรองลงมา ความผันผวนก็จะ

ต่ำากว่าเช่นกัน

และในระยะยาว หุ้นขนาดเล็ก (เส้นสีน้�าเงิน) และหุ้นขนาดใหญ่ 

(เส้นสีฟา) จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่าตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาล 

(เส้นสีส้ม)
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