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“อยากลงทุนหุน ตองเริ่มตนยังไง”

นี่คือหนึ่งในคําถามยอดฮิตที่ผมถูกถามอยูตลอด คนถามก็ถามงาย ๆ  

แตจะรูมั้ยวาตอบยากมาก เพราะถาจะตอบกันจริง ๆ  อาจตองจับเขานั่งคุย

กันเปนวัน ๆ  

โดยสวนตัวแลวผมเปนคนที่ลงทุนหุนแนวปจจัยพื้นฐาน   ไมลงทุนทาง

เทคนิคเลย เนนลงทุนเหมือนเปนเราเขาไปเปนเจาของกิจการจริง ๆ  ดังนั้น 

การจะตอบคําถามขางตน จึงไมตางอะไรกับการที่เถาแกสักคนหนึ่งนั่งเลา

เรืFองกิจการของตัวเองใหฟงในทุกดานตั้งแตตนจนจบ

เอาเขาจริง ๆ  แลวทุกการลงทุน การเริ่มตนที่ดีที่สุดก็คงหนีไมพน 

การ “หาความรู” ซึ่งสําหรับการลงทุนหุนใหประสบความสําเร็จนั้น ผมมอง

วามีชุดความรู 2 ชุดที่สําคัญ นั่นคือ

1. รูจักวิธีการลงทุนหุน วาเขาลงทุนกันอยางไร และ 

2. รูจักหุน (บริษัท) ที่จะเขาไปเปนเจาของแบบคม–ชัด–ลึก

ไมรูวิธีลงทุน อันน้ีหางไกลจากการเปนนักลงทุนอยางมาก หลักการ 

งาย ๆ  ท่ีคนชอบพูดวา “หาหุนดี ในราคาท่ีเหมาะสม” เอาเขาจริงวิธีวิเคราะห 

มีตั้งหลายอยางทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ถาจะใหดี ก็ควรรู ใหครบกอน 

แลวคอยเลือกใช ใหเปน

รูวิธีลงทุน แตไมรูจักธุรกิจดี ๆ  เลย อันนี้เปนพวกเกงแตในตํารา  

ไมเคยเอาความรูมาใชจริง
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สําหรับคนที่อยากรูวา วิธีการลงทุนหุนเขาลงทุนกันอยางไร แนะนํา

ใหอานบทที่ 1–7 ของหนังสือเลมนี้ เพราะบอกไวครบวาถาอยากลงทุนแบบ

เนนคุณคา ลงทุนแบบเจาของกิจการตัวจริง ตองรูอะไรบาง ตั้งแตหลัก

การลงทุน การวิเคราะหเชิงคุณภาพ การอานงบการเงิน การประเมินมูลคา

หุน และกลยุทธ มีอยูครบถวน

สวนคนท่ีอยากรูจักหุน รูจักธุรกิจใหมากขึ้น แนะนําใหอานแลวทําตาม 

เวิรกช็อปในบทที่ 8 เพืFอหาหุนจริง หุนของเรา เอาไวลงทุนจริง ๆ  

พอไดหุนที่น�าสนใจแลว ก็ใหอานในบทที่ 9 เปน วัคซีนกอนเขาตลาด 

และใหกลับมายอนอานทุกครั้งที่รูสึกเมาหมัด ตัดสินใจซื้อขายแลวดูงงกับชีวิต

โดยสรุป ทุกอยางที่เกี่ยวกับการลงทุนสําหรับผูเร่ิมตน ที่จะทําใหคุณ 

ลงทุนเปน ลงทุนถูกวิธี ลงทุนแลวอยูรอดในตลาด และมีกําไร ทั้งหมดมีครบ

อยูในหนังสือเลมนี้แลว

ครั้งตอไปเวลามีคนสงคําถาม “อยากลงทุนหุน ตองเริ่มตนยังไง”

ผมตอบไดงายและสบายขึ้นมากแลวครับ

“อาน Stock Startup ลงทุนหุน VI” 

เลมเดียวครบ อานจบแลวก็เริ่มลงทุนไดเลย

   สบายละ!

THE MONEY COACH

จักรพงษ เมษพันธุ
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หุนคือสวนหน่ึงของกิจการ ไมใชแคตัวเลขราคาท่ีว่ิง ๆ  ใหซ้ือ–ขาย 

ถาเราเคยฝนอยากเปนเจาของกิจการ เราไมจําเปนตองทําธุรกิจใหเหนืFอย

เอง แตเลือกลงทุนในหุนที่ดีแลวเติบโตไปกับกิจการนั้น

กอนอืFนตองขอขอบคุณ นักลงทุน ที่หยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาอาน 

นะครับ หากทานเปนผูเริ่มตนศึกษาหุนมือใหม หรือสนใจการลงทุนหุนแนว

พื้นฐาน ผมเชืFอวาเลมนี้เหมาะกับทุกทานแลว ดวยเนื้อหาที่ครบถวน อานงาย 

ทําความเขาใจไมยาก และนําไปใชไดจริง 

หากทานเคยชืFนชอบผลงานหนังสืออานงบการเงินขายดีทั้ง 2 เลม

กอนหนาของผม ไมวาจะเปนผลงานเลมแรก “กุญแจอานงบการเงิน” และ

ผลงานเลมที่สอง “กาวแรกอานงบการเงิน” ผมเชืFอวาผลงานเลมนี้ก็จะไม

ทําใหทุกทานผิดหวังแน�นอน ผมตั้งใจเขียนอยางเต็มที่เพืFอเปนการขอบคุณ

ทุกทานที่เคยอุดหนุนผลงานผม

หนังสือเลมนี้เกิดจากที่ผมอยากรวบรวมเนื้อหาแนวทางการลงทุนหุน

แนวพื้นฐานไว ในหนังสือสักเลม ที่ทําใหผูเริ่มตนสามารถศึกษาดวยตนเอง

ไดงาย และนําไปตอยอดการลงทุนได โดยเนื้อหาหลักจะนํามาจาก คอรส

ออนไลน “กอนลงทุนหุนแนว VI” ซึ่งไดรับกระแสตอบรับดีมาก ๆ  ผมจึง

นํามาถายทอดออกมาในรูปแบบหนังสือ

ลักษณะการอธิบายในหนังสือเลมนี้จะเปนรูปแบบใหม โดยจะมีภาพ

สไลดสรุปเนื้อหาขึ้นไวดานบนเพืFอใหอานรีวิวคราว ๆ  และทําความเขาใจ

เนื้อหาเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว สวนดานลางจะมีคําอธิบายเสริมทําใหเขาใจ

เนื้อหาสวนลึกมากยิ่งขึ้น ราวกับวาผูอานกําลังดูสไลดประกอบ โดยมีผม

บรรยายเนื้อหาใหฟง
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ผมเขาใจดีวาการอธิบายดวยตัวอักษรนั้นมีขอจํากัด ผมจึงมอบ 

ของขวัญแทนคําขอบคุณใหกับผูอานทุกทาน ดวยการแทรกลิงก คลิป 

YouTube จากชอง Mr.LikeStock ประกอบในเนื้อหากวา 10 คลิป ซึ่ง

คลิปเหลานี้จะชวยใหทานศึกษาเพิ่มเติมและเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น ทาน

สามารถใช โทรศัพทมือถือ สแกน QR Code เพืFอเขารับชมได โดยที่ไมตอง

ลงทะเบียน

เนื้อหาในเลมจะแบงออกเปน 9 บท ดังนี้ 

บทที่ 1 แนะนําการลงทุนหุนแนว VI ทําความรูจักกับหุน และ 

หลักการลงทุนแนว VI ซึ่งหุนไมใชแคตัวเลขราคาที่วิ่ง ๆ  ใหซื้อขาย แต 

เบื้องหลังคือ กิจการที่มีการดําเนินงานอยู เราสามารถเลือกลงทุนกับกิจการ

ที่ดีไดเพืFอสรางผลตอบแทนที่น�าพอใจในระยะยาว บทนี้จะเปนการปรับแนว

ความคิดหลักการลงทุนหุนแนว VI

บทท่ี 2 ความรูพ้ืนฐานลงทุนหุน กอนเร่ิมตนลงทุนก็จะมาทําความรูจัก 

พื้นฐานของหุนกันสักหน�อย รีวิวบริษัททั้ง 8 อุตสาหกรรมเบื้องตน เขาใจ

ถึงผลิตภัณฑอืFนในตลาดหลักทรัพยที่มีใหซื้อขาย เครืFองหมายตาง ๆ ไม

วาจะเปน XD, XM, SP และเครืFองหมายที่ควรระวังตาง ๆ  เขาใจวัฏจักร  

ความโลภและความกลัวในตลาดหุน

บทท่ี 3 เศรษฐศาสตรฉบับลงทุนหุน ถาหุนเปรียบเปนเรือ เศรษฐศาสตร

เปนดังคลืFนลม เรือจะวิ่งไปไดเร็วหรือชา คลืFนลมยอมมีสวนไมนอย ดังนั้น 

นักลงทุนควรตองรูเศรษฐศาสตรดวยกอนลงเรือ และตองเขาใจภาพรวม

ของเศรษฐกิจที่มีผลตอพื้นฐานบริษัท 
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บทที่ 4 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เคล็ดลับอยางหนึ่งที่ทําให 

วอรเรน บัฟเฟตต ประสบความสําเร็จคือ ลงทุนในกิจการที่มีความไดเปรียบ 

ในการแขงขันอยางถาวร และจงอยูกับผูชนะ ขั้นตอนในการทําความรูจัก

บริษัทใหลึกมากยิ่งขึ้น แหลงในการหาขอมูล หลักในการวิเคราะหเพืFอหา

บริษัทที่น�าสนใจ

บทที่ 5 อานงบการเงิน ปูพื้นฐานอานงบการเงินสําหรับผูเริ่มตน 

อธิบายคําศัพทบัญชีที่จําเปนในการอานงบการเงิน ซึ่งเปนเครืFองมือสําคัญที่

ทําใหเลือกหุนที่ดีได เนื้อหาสวนนี้ผมไดทํา คลิป  YouTube ไว ใหศึกษาเพิ่ม 

เติมเบื้องตน แตหากสนใจเจาะลึกสามารถศึกษาจากหนังสือ “กาวแรกอาน 

งบการเงิน และ กุญแจอานงบการเงิน” ทั้ง 2 เลมกอนหนาของผมไดครับ

บทที่ 6 การประเมินมูลคาหุน หุนที่ดีไมไดซื้อไดทุกราคา ดังนั้น 

นักลงทุนจึงจําเปนตองประเมินมูลคาหุนกอนซื้อทุกครั้ง ทําใหสามารถลงทุน

หุนที่ดีในราคาที่เหมาะสม การประเมินมูลคาหุนดวยวิธีตาง ๆ และการนําไป

ใชงาน

บทที่ 7 กลยุทธการเลือกหุน การเลือกหุนที่ดี ธุรกิจที่เราเขาใจ มี 

ประวัติผลการดําเนินงานดีตอเนืFอง แข็งแกรง และความเสี่ยงนอยแบบ

งาย ๆ  จากเทคนิค 7 จุดเลือกหุนดี และ 7 Ratio เลือกหุนเดน ตรวจหา 

บริษัทที่เขาลักษณะ 3 Step หุนเทพ และอธิบายสไตลการลงทุนของ 

นักลงทุนตนแบบระดับโลก ซื้อในราคาที่ ได เปรียบ มีสวนเผืFอเพืFอ 

ความปลอดภัย (Margin of Safety : MOS) เมืFอเหตุดี ผลก็ยอมดีตาม

บทที่ 8 Workshop หาหุนตัวแรก เมืFอศึกษาความรูมาพรอมแลว  

ก็ถึงเวลาท่ีจะเร่ิมตนลงมือหาหุนตัวแรก สาธิตการเลือกหุน เจาะลึกทุกข้ันตอน 

แบบละเอียด เทคนิคการจัดพอรตการลงทุนที่ปลอดภัย เพืFอความมั่นใจใน

การลงทุนหุน
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บทที่ 9 จิตวิทยาการลงทุน การลงทุนที่ประสบความสําเร็จ ใน

ระหวางทางเราตองพบเจอกับอุปสรรคและความผิดพลาดมากมายใหได

เรียนรู ดังนั้น เราควรไปถึงเปาหมายอยางมีความสุข จิตวิทยาที่ชวยใหเรา

ลงทุนอยางมีสติและมีความสุข

สุดทาย ผมตองขอขอบคุณทุก ๆ  กําลังใจ และทีมงานทุกทานที่มี

สวนทําใหหนังสือเลมนี้สําเร็จขึ้นมาได พี่ ๆ  เพืFอน ๆ  นักลงทุน ที่คอยชี้แนะ 

ใหคําแนะนํา และสอนสิ่งตาง ๆ  ในโลกการลงทุนใหแกผม รวมทั้งผูที่เคย

สนับสนุนผลงานผมทั้ง 2 เลมกอนหนานี้ 

เพราะมีทุกทาน จึงมีผมและหนังสือเลมนี้ ในวันนี้ ขอบคุณจากใจ 

จริง ๆ ครับ และ ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จในการลงทุน

หากมีคําแนะนํา ติชม หรือขอสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม

สามารถติดตอมาไดที่ Line ID: @MrStock หรือ แอดเปนเพื\อนในไลน 

มีของแจกฟรี

 
 

Mr.LikeStock 
 
 
 
 

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

 
Line id: @MrStock 
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DW (Derivative Warrants) 77

XD (Excluding Dividend) ซื้อตอนไหนถึงไดปนผล 78

XM (Excluding Meetings) ซื้อเพืFอมีสิทธิเขารวมประชุม AGM 83
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วัฏจักรหุน ความโลภ และความกลัว 89

สรุปบทที่ 2 91
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วัฏจักรเศรษฐกิจ 138
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หุนดีตองมีปราการ (Moats) 173

วงจรชีวิตของอุตสาหกรรม 182
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สรุปบทที่ 4 192

บทที่ 5 อานงบการเงิน 195

อานงบการเงินเพืFอลงทุนหุน 196
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หนี้สิน (Liabilities) 216
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 225
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 VI 
 

หุนไมใชแคตัวเลขราคาที่วิ่ง ๆ  ใหซื้อขาย

แตเบื้องหลังคือ กิจการที่มีการดําเนินงานอยู

เราสามารถเลือกลงทุนกับกิจการที่ดีได

เพื\อสรางผลตอบแทนที่น"าพอใจในระยะยาว
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หุนคืออะไร 

หุนไมใชแคตัวเลขราคาท่ีว่ิง ๆ  แตเบ้ืองหลังคือ กิจการท่ีมีการดําเนิน 

งานอยู ถาหากฝนอยากเปนเจาของธุรกิจไมตองเหนืFอยทําเอง เลือกลงทุน

ในหุนดี มีความแข็งแกรง แลวเติบโตไปกับกิจการ 

โดยผลตอบแทนที่ไดรับคือ เงินปนผล หรือ สวนตางของราคาหุน 

ที่สูงขึ้น (ซื้อในราคาที่ต่ํา ไปขายในราคาที่สูงขึ้น)
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ผลตอบแทนจากหุน 

ผลตอบแทนจากเงินปนผล

ถาในรอบปที่ผานมา บริษัทดําเนินงานมีผลกําไร สามารถนําผลกําไร

นี้มาแบงใหผูถือหุน เรียกวา “เงินปนผล”

ซึ่งบริษัทที่สามารถจายเงินปนผลไดอยางสม่ําเสมอนั้น มักเปนกิจการ 

ที่มีความมั่นคง กระแสเงินสดดี หากบริษัทโตขึ้น กําไรมากขึ้น เงินปนผล 

ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

ผลตอบแทนประมาณ 3 – 6% ตามแตลักษณะของบริษัท และผล

การดําเนินงานในปนั้น ๆ  (แตไมไดการันตีวาจะเทากันทุกป)
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ผลตอบแทนจากเงินปนผล โดยทั่วไปจะมากกวาดอกเบี้ยจากเงินฝาก

ธนาคาร แตความเสี่ยงก็มากกวาเชนกัน เพราะขึ้นอยูกับผลประกอบการ

ดวย

เงินปนผลที่ไดรับ โดนหักภาษี ณ ที่จาย 10% เชน ไดรับเงินปนผล 

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

นักลงทุน สไตลหานทองคํา ถือหุนระยะยาวกินเงินปนผลไปเรืFอย ๆ

ขอควรระวัง ตองหมั่นตรวจสอบกิจการวา มีพื้นฐานเปลี่ยนแปลง

ไปหรือไม และยังดําเนินงานไดดีเหมือนในอดีตที่ผานมาหรือเปลา

รับชมคลิป YouTube เนื้อหาสวนนี้ (ฟรี)

แนะนําการลงทุนหุนแนว VI | ตัวอยางคอรส Online กอนลงทุนหุนแนว VI

https://youtu.be/cEO1HdOJviI
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ผลตอบแทนจากสวนตางราคา

สวนตางราคา คือ ซื้อถูก – ขายแพง มักเปนกิจการที่เติบโตดี 

(Growth Stock) ดึงดูดนักลงทุนท่ีเชืFอวา กิจการมีอนาคต และราคาข้ึนไปสูง

กวาตอนซื้อ ตองวิเคราะหและทําการบานหาหุนคอนขางเยอะ กําไรจาก 

การขายหุนไมตองเสียภาษี 

ผูเริ่มตนลงทุนที่ตองการ สรางพอรตการลงทุนใหเติบโต มักใชวิธีนี้ 

ตางจากสไตลการลงทุนหุนปนผล ที่ผูลงทุนมักมีพอรตการลงทุนที่โตพอ

สมควร แลวนําเงินเย็นไปลงทุนเพืFอหวังไดรับเงินปนผลในระยะยาว

ขอควรระวัง คือสามารถเปนไดทั้งการลงทุนและการเก็งกําไร เพราะ 

ราคามีขึ้น–ลง มีโอกาสทั้งไดกําไรและขาดทุน
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ทางเลือกการลงทุน 

เงินฝาก ไดแก เงินฝากธนาคาร ฝากออมทรัพย และฝากประจํา 

เปนตน ความเสี่ยงต่ําสุด มีดอกเบี้ยประจํา ผลตอบแทนนอยแพเงินเฟอ

ตราสารหนี้ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล (ความเสี่ยงต่ําที่สุด) ต๋ัวเงินคลัง 

และหุนกูบริษัทเอกชน (ความเสี่ยงขึ้นอยูกับแตละบริษัท) เปนตน

ตราสารทุน ไดแก หุนสามัญ คือ หุน ของกิจการ (ความเสี่ยงพอ

ประมาณ หากบริษัทปดกิจการผูถือหุนจะไดรับเงินคืนหลังจากเจาหนี้)

อนุพันธ เชน Futures, Option, Warrant, DW มีความเสี่ยงสูง

ทางเลือกอื\น ๆ  เชน ทองคํา หรือ อสังหาริมทรัพย  
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ดัชนีผลตอบแทนรวม 

จากในภาพ ระยะยาวแลวหุนใหผลตอบแทนสูงที่สุด แตระหวาง

ทางจะมีความผันผวนมากกวาสินทรัพยอยางอื\น บางปอาจจะกําไรหรือ

ขาดทุนก็ได

ดังนั้น การลงทุนหุนนั้นเพื\อสรางผลตอบแทนใหสูงขึ้น ใหสามารถ

ชนะกับเงินเฟอ (ที่มากัดกรอนมูลคาของเงิน) แตสัดสวนการลงทุนในหุน

จะมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับอายุและความเส่ียงท่ีรับได ถารับความเส่ียงไดนอย 

ไมควรลงทุนในหุนเปนสัดสวนที่มากเกินไป



22  Stock Startup ลงทุนหุน VI

 

ไมเพียงแตในประเทศไทยเทานั้นที่หุนใหผลตอบแทนสูงสุด ใน 

ตางประเทศเองอยางสหรัฐอเมริกาก็เชนกัน

ดัชนีผลตอบแทนรวมซึ่งนํามาจากตลาดหลักทรัพย จะเห็นวาในระยะ

ยาวหุน (เสนสีน้ําเงิน) ใหผลตอบแทนสูงที่สุด แตความผันผวนก็สูงตามดวย 

สวนตราสารหนี้ (เสนสีสม) จะใหผลตอบแทนรองลงมา ความผันผวนก็จะ

ต่ํากวาเชนกัน

และในระยะยาว หุนขนาดเล็ก (เสนสีน้ําเงิน) และหุนขนาดใหญ 

(เสนสีฟา) จะใหผลตอบแทนที่มากกวาตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาล 

(เสนสีสม)

หุน

ตราสารหนี้
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มหัศจรรยของเลข 72 

เลข 72 คือ ตัวเลขที่ใชนํามาคํานวณหาระยะเวลาวานานแคไหน 

เงินตนเราจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาจากอัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวัง

วิธีคิดขางตนเปน วิธีการคํานวณอยางงาย ซึ่งใหผลลัพธ ใกลเคียง

กับวิธีคิดจริง ฉะนั้น เพืFอความรวดเร็วจึงสามารถใชวิธีคิดดังกลาวแทนได

หากตองการเพิ่มเงินเปน 2 เทาใหไวขึ้น ตองเพิ่มผลตอบแทนให 

สูงขึ้นเชนกัน แตตองอยาลืมเรื\องความเสี่ยง
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เชน หากเราคาดหวังผลตอบแทนที่ 6% ตอป โดยที่เมืFอเราไดรับ 

ดอกเบ้ียแลวเรานําดอกเบ้ียกลับไปลงทุนตอไมถอนออกมาใช (Reinvestment) 

จากตาราง เราจะพบวาในปที่ 12 เงินฝากเราจาก 100,000 บาท จะเพิ่มขึ้น

ประมาณ 2 เทา ที่ 201,220 บาท

จากวิธีคิดของเลข 72 ใหเรานําเลข 72 ตั้ง หารดวย 6 จะไดผลลัพธ 

คือ 12 จะเห็นไดวาคาที่ไดออกมานั้นใกลเคียงกับวิธีคิดจริงที่แสดงในตาราง
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ความยากในการลงทุน

ถึงผลตอบแทนของหุนจะสูง แตหุนไมไดขึ้นเปนเสนตรง ในความเปน 

จริงนั้น ราคาหุนมีทั้งขึ้นและลง เพราะตลาดมีความผันผวนตลอดเวลา 

และในปที่เกิดเหตุการณวิกฤติ เชน วิกฤติตมยํากุง (ป 2540) วิกฤติ

แฮมเบอรเกอร (ป 2551) หรือวิกฤติโควิด–19 (ป 2563) ตลาดหุนจะตก

คอนขางหนัก ทําใหนักลงทุนผิดหวังคอนขางมาก

ซึ่งตลาดหุนแตละปจะแตกตางกันออกไป บางปเปนขาขึ้น บางปเปน

ขาลง บางปไมไปไหน ไมไดเปนขาขึ้นตลอด ยามขึ้นอาจขึ้นไปอยางชา แต

ยามลงจะรวดเร็วและรุนแรงก็เปนได ใหเตรียมใจรับไวบาง
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นักลงทุน หรือนักเก็งกําไร

นักลงทุน

ซื้อ และถือคอนขางยาว ดูตามผลประกอบการไปเรื\อย ๆ

ลงทุนระยะยาว เปนไตรมาส หรือถือหุนเปนป ๆ

วิเคราะหพื้นฐาน พื้นฐานเศรษฐกิจและพื้นฐานบริษัท

ชอบซื้อตอนหุนถูก รอจังหวะ ซื้อในราคาที่คุมคา

มองหุนเปนธุรกิจ มองวาการซื้อหุนเปนการรวมทําธุรกิจ ถือกิน

ปนผล
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นักเก็งกําไร

ซื้อเพืFอขาย ซื้อถูกขายแพง หรือซื้อแพงขายแพงกวา

ทํากําไรระยะสั้น ระดับวัน อาทิตย เดือน

ดูกราฟเทคนิค ชอบซื้อตอนมีแนวโนมขาขึ้น (เทรนด)

เนนทํากําไรจาก สวนตางราคา

ไมมีสายไหนผิดหรือถูก หรือวาสายไหนดีกวาอีกสาย ทุกแนวทาง 

การลงทุนมีผูคนที่ประสบความสําเร็จไดทั้งนั้น

สิ่งสําคัญ คือ เลือกสไตลการลงทุนใหเหมาะกับตัวเอง และ

สอดคลองกับเวลาที่เรามีใหกับการลงทุน

รับชมคลิป YouTube เนื้อหาสวนนี้ (ฟรี)

นักลงทุนแตละประเภท ความยากในการลงทุนหุน / ตัวอยางคอรส  

Online กอนลงทุนหุนแนว VI

https://youtu.be/dAfBVPWkTOM
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สไตลการลงทุน พื้นฐาน และเทคนิคอล

ทั้ง 2 สไตลการลงทุนมี Mindset ตางกัน 

สายพื้นฐาน VI ตองอานเยอะ ศึกษาขอมูลบริษัท ดู Opp Day อาน 

56–1 (หรือรายงานประจําป) อานบทวิเคราะห หรือติดตามภาวะเศรษฐกิจ

สาย Technical หมั่นฝกฝนในการใช Indicator สังเกตพฤติกรรม

ราคาหุน มีทักษะเก็งกําไร
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แลวนํามาผสมกันไดไหม 

คําตอบคือ ทําได 

แตสําหรับมือใหม หรือผูเร่ิมตนลงทุน ไมแนะนาํใหรวมกันในชวงแรก 

เพราะมีแนวทางและ Mindset ที่แตกตางกัน จะทําใหเกิดความสับสนใน 

การตัดสินใจ อาทิเชน VI มักซื้อหุนตอนราคาถูก ซึ่งอาจจะเปนชวงที่หุน 

เปนขาลง แตในทาง Technical คือสัญญาณขาย ซึ่งจะขัดกัน

ดังน้ัน ควรเลือกสายใดสายหน่ึงเปนหลักกอน เชน ใชสไตลการลงทุน 

แบบ VI เปนตัวนํา เนนการวิเคราะหกิจการเพืFอหาหุนดี มีความแข็งแกรง 

จนชํานาญแลว จึงเพิ่มทักษะ Technical เขามาเพืFอหาชวงเขา–ออก หรือ

ใชสไตลการลงทุนแบบ Technical ในหุนพื้นฐานดี แนว Hybrid ก็ยอม 

ทําได
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ลงทุนในบริษัทที่ดี

หลักการ 4 ขอ

1. อยูในธุรกิจที่ดี มีการเติบโต

2. มีกําไรตอเนืFอง สม่ําเสมอ คือมีกําไรทุก ๆ ป ไมใชดีแคบางป

3. งบการเงินมั่นคง คือไมลมงาย ๆ หรือไมไดมีภาระหนี้สินมากเกินไป

4. ผูบริหารดี เกง มีวิสัยทัศน พัฒนาธุรกิจใหเจริญเติบโต
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SET ป 2551 – 2563

รูปที่นํามาแสดงคือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 

Index) ป 2551 – 2563 จากดัชนีประมาณ 800 จุด ถึง 1,100 จุด ซึ่งเปน

ผลแทนโดยเฉลี่ยที่เราพึงไดจากการลงทุน เราจะนํามาเปรียบเทียบกับหุนที่

ธุรกิจดีมีการเติบโต ดังตัวอยางตอไปนี้

หมายเหตุ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ SET Index 

แสดงถึงภาพรวมของหุน
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หุน AOT

หุน AOT หรือ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน 

ธุรกิจที่ไมมีคูแขง ในชวงระยะเวลาเดียวกัน SET (เสนสีแดง) ใหผลตอบแทน 

ประมาณ 40% ขณะที่หุน AOT ใหผลตอบแทนประมาณ 750% และเคยให

ผลตอบแทนสูงสุดอยูที่ประมาณ 1,200%
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หุน CPALL

หุน CPALL หรือ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจ

รานสะดวกซื้อ 7–Eleven จากชวงป 2551 – 2563 ราน 7–Eleven ไดขยาย

สาขาเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ เมืFอเทียบกับดัชนี SET (เสนสีแดง) ใหผลตอบแทน

ประมาณ 25% หุน CPALL ใหผลตอบแทนประมาณ 1,100% และเคยให

ผลตอบแทนสูงสุดประมาณ 1,500%

เราจะพบวา...  หากเราเลือกลงทุนในบริษัทที่ดี  มีการเติบโตขึ้น

เรื\อย ๆ  ในระยะยาวแลวเรามักจะไดผลตอบแทนที่ดีกวาคาเฉลี่ย
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หุน THAI

หุน THAI หรือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจกิจการ

การบินพาณิชยใหบริการเสนทางทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่ง

เปนธุรกิจที่ดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนืFอง เมืFอเทียบกับดัชนีในชวงเวลา

เดียวกัน (เสนสีแดง) จะเห็นวา หุน THAI ใหผลตอบแทนติดลบ และ 

ไมคอยดีเมื\อเทียบกับ SET Index
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หุน BEAUTY

หุน BEAUTY หรือ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจ

คาปลีกจําหน�ายเครืFองสําอางและบํารุงผิว หากยอนดูผลการดําเนินงาน 

ในชวงป 2557 – 2561 จะเห็นวาหุน BEAUTY มีผลการดําเนินงานที่ดีเยี่ยม 

แตหลังจากป 2561 ธุรกิจไมไดมีผลการดําเนินงานที่ดีเหมือนแตกอน ทําให

มูลคาหุน BEAUTY ปรับตัวลงมา (ณ ขอมูลถึง ป 2564 เทานั้น)

เพราะฉะนั้น การลงทุนแนว VI ไมไดหมายความวา ซื้อแลวไมขาย 

ตองติดตามการดําเนินงานของธุรกิจเปนระยะ ๆ  เราควรขายเมืFอธุรกิจเริ่ม

ดําเนินการแยลง หรือไมไดเปนไปตามที่เราคิด 
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คัมภีรนักลงทุนหุน VI

หนังสือแนะนํา คัมภีรหุนคุณคา

ชื\อหนังสือ (อังกฤษ) : The Little Book of Value Investing

ผูเขียน    : Christopher H. Browne

ผูแปล    : เทพ รุงธนาภิรมย

ISBN    : 9786169162827

“หลักการลงทุนแบบหุนคุณคา” ไมอาศัยวิธีการคาดเดา หรือเก็ง

อารมณของตลาด แตหลักการนี้จะใชประโยชนจากการ ซื้อหุนที่ดีในราคา

ที่ถูกกวามูลคาที่แทจริงของหุน แลวขายมันเมืFอราคาที่ตลาดหุนเสนอซื้อ

หุนนั้นสูงกวามูลคาของหุน มันเปนวิธีการที่เรียบงาย มีเหตุมีผล
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หลักการลงทุนหุนแนว VI

ซื้อหุนเหมือนซื้อเนื้อสเต็กตอนลดราคา ซื้อหุนเหมือนซื้อของอยาง

อืFนที่ลดราคากระหน่ําในซูเปอรมารเกต ควรซื้อตอนกําลังลดราคา ไมใช

ตอนที่ราคาสูง อันเกิดจากใคร ๆ  ก็อยากซื้อ (Demand) 

มนุษยเราก็แปลก เวลาหุนขึ้นชอบเขาไปซื้อ กลัวตกรถ แตลืมไปวา 

ถายิ่งซื้อหุนตอนราคาถูก ยิ่งราคาหุนต่ํา หมายความวาผลตอบแทนยิ่งสูง 

เพราะกําไรและกระแสเงินสดของกิจการที่ดีคือ ตัวขับเคลืFอนราคา

หุนที่แทจริง
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หุนท่ีดีไมไดซ้ือไดทุกราคา หุนท่ีดีแตราคาแพงเกินไปก็ไมใชการลงทุน 

ที่ดี ดังนั้น จึงจําเปนตองรูมูลคาหุนกอนลงทุน (วิธีการประเมินมูลคาหุน)

สมมติวา หุนตัวน้ีประเมินมูลคาออกมาได 10 บาท แตถาเปนไปได 

ควรมี สวนเผื\อเพื\อความปลอดภัย (Margin of Safety) หรือ MOS เชน 

กําหนด MOS ไวที่ 20% จะเทากับ 2 บาท ราคาที่เหมาะสําหรับเขาซื้อคือ 

8 บาท จะเพิ่มความปลอดภัยในการลงทุน หากซื้อหุนในราคาที่เหมาะสม

โอกาสขาดทุนก็นอยลง
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ราคาหุนที่รวงลงมาเปนดาบสองคม เพราะ 

1. เกิดจากพื้นฐานกิจการเปลี่ยน 

2. ภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง (หุนตก)

เพราะฉะนั้นตองหมั่นตรวจเช็กทั้ง 2 ปจจัย หากวาบริษัทที่กําลัง

ติดตามราคาลงเพียงตัวเดียวในอุตสาหกรรม แปลวาพื้นฐานกิจการอาจมี

การเปลี่ยนแปลง หรือหากลงทั้งอุตสาหกรรมอาจจะมาจากภาวะเศรษฐกิจ

อยาพยายามเอามือไปรับมีดที่ดูเหมือนถูก เพราะอาจยึดติดกับ

ราคาหุน เชน เดิมอยูที่ราคา 20 บาท แลวหุนตกจากปจจัยพื้นฐานที่เปลี่ยน

ไปเหลือ 12 บาท ซึ่งราคาที่ลงมาอาจจะยังเปนราคาหุนที่แพงอยู ควรตรวจ

สอบพื้นฐานกิจการกอนเสมอ
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ในปจจุบันมีขอมูลเยอะมาก รวมทั้งบทวิเคราะหตาง ๆ  ทําใหเราตอง

พิจารณาดี ๆ  วาควรซื้อหรือตอบปฏิเสธ

บริษัทที่มีหนี้สินเยอะ เชน ในชวงวิกฤติ รายไดลด คาใชจายเทาเดิม 

หากหนี้สินเยอะดวยยิ่งมีความเสี่ยง 

เลือกธุรกิจที่เราเขาใจ สามารถวิเคราะหและคาดการณได ติดตาม

ขาวสารไดงาย ยังมีสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคยังตองใชอยางตอเนืFอง  

ไมโดน Disrupt งาย ๆ หากเปนอุตสาหกรรมตะวันตกดินจะยิ่งไมน�าสนใจ
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หมั่นติดตามกิจการอยางสม่ําเสมอ ไมใชซื้อแลวปลอยปละละเลย 

ตรวจสอบอยางละเอียด ไมควรซื้อแลวปลอยผาน วิเคราะหตั้งแตกอนซื้อ 

และหลังซื้อ หมั่นตรวจสอบวามีอะไรที่เราพลาดไป

ราคาหุนสวนใหญนั้นถูกขับเคลื\อนโดยผลกําไรในกิจการของบริษัท 

รายไดควรเติบโตอยางตอเนืFอง สะทอนการดําเนินงานวายังไปไดดีอยู และ

สินคาหรือบริการนั้นยังคงเปนที่ตองการของลูกคา กําไรขั้นตน (Gross 

Profit Margin) มีความสม่ําเสมอ สามารถควบคุมตนทุนและคาใชจายไดดี

ดังนั้น จึงจําเปนตองอานงบการเงินใหเปน
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วิธีลงทุนแนว VI เปนเรื\องระยะยาว เหมือนการวิ่งมาราธอน อยูกับ 

ตลาดหุนใหนาน การซื้อหุนที่ธุรกิจดี ราคาถูก สําคัญกวาการเขาออกถูก

จังหวะ เพราะเราไมสามารถคาดการณการเคลืFอนไหวของตลาดไดถูกทุกครั้ง 

ซึ่งการลงทุนโดยวิเคราะหพื้นฐานกิจการ หรือแนว VI และมี สวนเผื\อ 

เพื\อความปลอดภัย (Margin of Safety) หรือ MOS จะทําให โอกาส 

ผิดพลาดหรือเสียหายนั้นนอยกวา

หมายเหตุ การลงทุนระยะยาวไมไดหมายถึงการถือหุนนานเสมอไป 

แตเปนการถือหุนตามพัฒนาการของบริษัทไปตราบที่พื้นฐานจะเปลี่ยน
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เงินเย็นทําใหนักลงทุนสามารถอดทนจากตลาดขาลงได เพราะใน

ตลาดหุนมีทั้งชวงขาขึ้นและขาลง เปนสิ่งที่ตองพบเจออยูแลว นักลงทุนจึง

ควรที่จะทนตอการตกต่ําของตลาดหุนในบางครั้ง เพืFอไดรับผลตอบแทนใน

ระยะยาว

หากเปลี่ยนแปลงบอยเกินไป มีแนวโนมทําใหผลตอบแทนลดลง

เพราะธุรกิจไมไดเปลี่ยนแปลงในไมกี่วันหรือไมกี่สัปดาห แตราคาหุนมี

การเปลี่ยนแปลงตลอด

ตอนที่หุนตกหนัก ๆ  เรากําลังขายหุนที่ดีในมือทิ้งอยูหรือเปลา 
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การลงทุนแนว VI ตองมีความพยายาม (วิริยะ) ความอดทน 

(ขันติ) สูง มากกวาการมีปญญาหรือพรสวรรคที่ล้ําเลิศ

เพราะตองอานทําความเขาใจบริษัทที่เราไปลงทุนเปนอยางดี เชน 

อานรายงานประจําป อานงบการเงิน ติดตามผลประกอบการทุกไตรมาส 

ฟง Opp Day ของบริษัท ติดตามภาวะเศรษฐกิจ หรืออานบทวิเคราะห 

เปนตน

และ จงยึดมั่นในหลักการ ถาเราเลือกหุนที่ดีในราคาที่เหมาะสม 

ถือจนกวาหุนตัวนั้นจะสะทอนมูลคา ทําใหไดผลตอบแทนอยางงดงามใน

ที่สุด
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     แนวคิดในการซื้อหุนใหต่ํากวามูลคา 

และขายมันเมื\อใกลถึงมูลคา คือ หัวใจหลัก 

ของการลงทุนหุนคุณคา

หัวใจหลักของการลงทุนหุน VI

ซื้อราคาต่ํากวามูลคาที่แทจริง

มี Margin of Safety

มีความอดทน 

ยึดมั่นในหลักการ 

อดทนตอความผันผวน 

แยกหุนดีออกจากหุนแย 

ติดตามการลงทุนอยางสม่ําเสมอ 

เหมือนจะเปนงานหนัก แตหากเรามีความมุมานะ ทําเปนนิสัยจน

เคยชิน ก็ไมยากเกินไปนัก 
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การลงทุนแบบ DCA

เหมาะกับมือใหม และผูกําลังสรางพอรตเพื\อการเกษียณ 

ทยอยสะสมเปนงวด ๆ  ในจํานวนเงินเทา ๆ  กัน เชน ซื้อ 5 บริษัท  

หุนละ 1,000 บาท ไปเรืFอย ๆ ทุกเดือน

ไมตองติดตามขาวมากนัก เหมาะสําหรับผู ไมมีเวลา หรือผูมีงาน

ประจํา

ไมตองวิเคราะหบอย ๆ  เพราะหาหุนมา 1 ชุดที่คิดวาดีในระยะยาว

แลวใชแนวคิดรวมเปนเจาของธุรกิจ จากนั้นถือไปเรืFอย ๆ  แตตอง

คอยตรวจสอบกิจการดวยวายังดีอยูหรือไม
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ขอควรระวัง

ตองมีวินัย ฝากเงินลงทุนอยางสม่ําเสมอ ไมใหขาด 

ควรตองเลือกหุนที่ดี มีความมั่นคง ดําเนินกิจการได ในระยะยาว  

โตตามเศรษฐกิจของประเทศ 

ตลาดเปนขาขึ้นซื้อหุนไดนอยลง

ตัวอยางการซื้อหุนแบบ DCA

เดือน 1 ราคาหุน 10 บาท ได 200 หุน

เดือน 2 ราคาหุน 12 บาท ได 166 หุน

เดือน 3 ราคาหุน 15 บาท ได 133 หุน
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ไมไดซื้อชวงถูกสุดก็ไมเปนไร ซื้อในราคาเฉลี่ย ๆ  กันไป ในภาพหนา 

47 จะเห็นไดวาลงทุนเดือนละ 2,000 บาททุก ๆ  เดือน แมราคาหุนเพิ่ม ซื้อ 

ไดลดลง แตพอหุนตกเริ่มกลับมาซื้อเยอะขึ้น เดือน 4 ราคาหุน = 14 บาท 

ซื้อได 142 หุน

จะมีเสนถัวเฉลี่ย = เงินลงทุน/จํานวนหุนที่ซื้อได 

         = 8,000/641 = 12.5 บาท

ดังนั้น ในระยะยาวพอรตของเราจะสวย เพราะราคาหุนเพิ่มขึ้นไป

เรืFอย ๆ  แม ในชวงแรกจะตองอดทน เพราะยังไมเห็นผล ไมไดซื้อหุนถูก

ที่สุดก็ไมเปนไร เพราะมีชวงถูก–แพงใหซื้อ ซื้อในราคาเฉลี่ย ๆ  กันไป
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ตัวอยางการลงทุนแบบ DCA

ตัวอยางการออมหุนดี วิธี DCA โดยเริ่มจากป 2552 ถึงป 2562 

ออมเดือนละ 5,000 บาท (หุนและผลตอบแทนเปนเพียงตัวอยางเทานั้น)

หุน AOT  ใหผลตอบแทน 725.88%

หุน BBL  ใหผลตอบแทน 27.88% 

หุน BDMS  ใหผลตอบแทน 209.47%

หุน CPALL  ใหผลตอบแทน 178.51%

หุน CPN  ใหผลตอบแทน 199.29%

ที่มาจาก www.set.or.th
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พอรตแดง (ติดลบ) แตสําหรับการออมหุนวิธี DCA ถือวาเปนสิ่งที ่

ไมน�ากังวลมากนัก เพราะเราสามารถซื้อหุนไดเพ่ิมขึ้นดวยจํานวนเงินเทาเดิม 

ทั้งนี้ตองหมั่นตรวจสอบกิจการของหุนแตละตัวในพอรตอยางสม่ําเสมอ 

วิธี DCA จะตัดเรืFองของการจับจังหวะลงทุนออกไป เพราะทยอย

สะสมหุนเปนงวด ๆ  ในจํานวนเงินที่เทา ๆ กัน เพืFอหวังผลในระยะยาว 

เหมาะกับผูที ่ไมมีเวลาติดตามตลาดหุนมากนักดวย
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สรุปบทที่ 1

หุนคืออะไร หุนคือกิจการที่มีการดําเนินงานอยู ซึ่งใหเราไปเปน 

สวนหนึ่งของกิจการ

ผลตอบแทนจากหุน  

1. เงินปนผล (สวนแบงกําไรที่กิจการทําได) 

2. สวนตางราคา (ซื้อถูก ขายแพง)

ทางเลือกลงทุนอื\น ๆ ไดแก เงินฝาก ตราสารหนี้ หุน อนุพันธ ฯลฯ 

ในระยะยาว หุนใหผลตอบแทนดีสุด แตก็มีความผันผวนมาก

หุนใหผลตอบแทนแบบทบตน ชนะเงินเฟอได ในระยะยาว

หุนมีความผันผวนสูง ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอด

นักลงทุน (พื้นฐาน VI) วิเคราะหหุนจากพื้นฐานธุรกิจ งบการเงิน 

นักเก็งกําไร (เทคนิคอล) วิเคราะหหุนจากแนวโนมราคา

ควรลงทุนในบริษัทที่ดี ธุรกิจเติบโต กําไรตอเนืFอง ผูบริหารเกงและ

มีคุณธรรม บริษัทดีราคาสูงขึ้นเรืFอย ๆ

หนังสือแนะนํา “คัมภีรหุนคุณคา”

แนวคิด VI ซื้อของดี ราคาถูก ถูกกวามูลคาที่ควรจะเปนของธุรกิจ 

และตองตรวจสุขภาพธุรกิจอยางสม่ําเสมอ 

กําไรบริษัทเพิ่มขึ้น ทําใหราคาหุนขึ้นตามในระยะยาว 

วิธี DCA คือ การซื้อหุนอยางสม่ําเสมอ เชน ทุก 1 เดือน หรือทุก  

3 เดือน ใชไดดีกับบริษัทที่มีกําไรสม่ําเสมอและแข็งแกรง
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