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ค�ำน�ำ

เกือบทุกคน ถ้ามีโอกาสก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองทั้งสิ้น หาก

เราเป็นคนต่างจังหวัดล่ะจะท�าอย่างไร คิดจะเปิดกิจการอะไรถ้าท�าไม่ดีก็เจ๊ง 

เพราะรายได้ของคนกรุงเทพฯ แตกต่างจากคนต่างจังหวัดโดยสิ้นเชิง ผมมา

นั่งคิดนอนคิดอยู่ว่ากิจการอะไรบ้างที่ซื้อมาขายไปแล้วได้ก�าไร โดยที่เราไม่

ต้องใช้เวลาเยอะ และก็ได้ ใช้เวลาในวันหยุดได้เต็มที่ในการค้นหาตัวเองและ

พักผ่อน ผมจึงเริ่มคุยกับเพื่อนสมัยมัธยมว่า แต่ละคนท�าอาชีพอะไร จนผม 

พบอาชีพที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดคือ อำชีพเทรดเดอร์ (ซื้อขำยหุ้น)

ส�าหรับประสบการณ์การเทรดหุ้นในช่วงแรก ผมก็เป็นประเภท Work 

hard but not smart. โดยการเทรดตามต�าราและเว็บบอร์ดฟรีต่างๆ ไล่ดูหุ้น

ทีละเยอะๆ อย่างไม่รู้จุดหมาย เทรดอย่างไม่มีความสุข อารมณ์เหวี่ยงไปตาม

การขึ้น – ลงของหุ้น นอนตอนตีหนึ่งตีสองเพื่อคัดเลือกหุ้น ซื้อมา – ขายไปบ่อย

มากจนบางครั้งรู้สึกว่าอาชีพนี้ไม่สามารถท�าให้เรามีความสุขควบคู่กันได้

หลังจากที่ทุ่มเวลาให้กับการคัดหุ้นอย่างหนัก ผมก็เริ่มท�าก�าไรจากหุ้น

ได้ครั้งละ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งท�าก�าไรได้หลายๆ รอบในการขายหุ้นที่ซื้อมา

ภายในสองสามสัปดาห์ จนกระทั่งวันหนึ่ง เพื่อนผมท่ีมีพอร์ตระดับหลายสิบ

ล้านได้ตัง้ค�าถามทีน่่าสนใจกบัผมว่า ถงึแม้จะได้ก�าไร แต่กต็ัง้อยูบ่นความเสีย่ง 
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เพราะการซ้ือขายบ่อยๆ ท�าให้โอกาสท่ีจะได้ก�าไรลดลง บางครั้งได้หลักหมื่น 

แต่เสียทีเป็นหลักแสน หรือได้หลักแสน แต่เสียทีเป็นหลักล้าน แล้วท�ำไมไม่

ซื้อหุ้นที่มันจะพลิกชีวิตเรำได้แบบที่ไม่ต้องซื้อขำยบ่อยล่ะ เพราะคนเล่นหุ้นที่

มองการณ์ไกลก็หวังที่จะพบหุ้นพลิกชีวิตเพื่อความมั่งคั่งกันทั้งนั้น 

ผมจึงยอมเหนื่อยกับการตั้งระบบหาหุ้น ซื้อหุ้น และขายหุ้นให้ถูกตัว 

ถูกเวลาในครั้งเดียว ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาระบบ แล้ว

ใช้ระบบนั้นหาหุ้นไปตลอด โดยปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา (ยอมเหนื่อย 

ช่วงแรก แต่สบายทีหลัง) ตัวอย่างที่เห็นก็ดังเช่น คุณ ต. ที่ชีวิตก็พลิกด้วย 

หุ้น SMT และ PTL ส่วนคุณ ป. ชีวิตก็พลิกด้วยหุ้น SIRI ยิ่งพี่ ก. ยิ่งแล้ว

ใหญ่ ขายหุ้นพลาสติกได้เงินมากว่า 40 ล้านบาทในวันเดียว จนเป็นที่รู้จัก 

ของโบรกเกอร์ในวันนั้น

จากหุ้นที่ผมกล่าวมานั้น มันวิ่ง 50 – 400 เปอร์เซ็นต์ในเวลาไม่ถึง 3 

ปี พวกเขาใช้เวลาเป็นปีๆ ในการพัฒนาระบบ ชนิดที่ไม่หลับไม่นอน เมื่อเข้า 

ระบบได้แล้ว เขาก็ไม่ต้องคัดหุ้นจนถึงตีสองตีสามทุกวันเพื่อซื้อๆ ขายๆ ถ้า 

เขาอยากได้หุน้เมื่อไหร่ เขากส็แกนหุน้จากระบบของเขาแล้วกเ็อามาร่อนตะแกรง

อกีครัง้ ดวู่าเข้าระบบไหม หลงัจากนัน้กซ็ือ้ยาว และเขากจ็ะดแูลหุน้ตวัทีซ่ือ้นัน้ 

โดยการซื้อเพิ่ม ขายออก หรือขายทิ้งตามระบบของเขาอีกที

พวกเพื่อนๆ และพี่ๆ ให้ข้อคิดผมว่า ที่ลาออกจากงานมาเทรดเต็มตัว 

เพราะต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน ไม่ใช่มาเฝ้าหน้าจอแบบพลาดไม่ได้แม้ 

แต่เสีย้ววนิาท ีถ้าท�าแบบนัน้ชวีติของเรากค็งไม่ต่างจากการท�างานประจ�า แล้ว

จะลาออกมาเพื่ออะไร เพราะการทีเ่ราออกมาคอืต้องการมเีวลาตามหาความฝัน 

และมีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่เรารัก 

หลงัจากน้ัน ระบบทีผ่มคดิว่าแน่ๆ สามารถดกักนิหุน้ได้นดิๆ หน่อยๆ ซือ้ 

ขายครั้งละ 5 – 15 เปอร์เซ็นต์ และคิดว่ามันเป็นระบบสมองกลที่ฉลาดที่สุด 

มันก็ไม่ต่างอะไรจากปลวกที่ฉลาดที่สุด ความบ้าจึงเข้าครอบง�า ท�าให้ผมเดิน 
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ผดิทาง ผมกย็ิง่นอนดกึเข้าไปอกี โดยใช้ระบบเข้าๆ ออกๆ นัน่แหละมาประยกุต์

ใช้ โดยหวังว่ามันจะท�าให้เจอหุ้นพลิกชีวิตแบบเขาบ้าง

ในช่วงแรกผมก็รู้สึกไม่มีความสุข เนื่องจากเทรดอยู่ที่บ้าน พอเทรดไป 

ก็ถูกกวนสมาธิไป เดี๋ยวพี่ ป้า น้า อา ก็ขอให้ท�าโน่นท�านี่ให้ ทั้งๆ ที่มันเป็น 

เวลาเทรดหุ้นของผม ผมจ�าเป็นต้องเฝ้าหน้าจอ ซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้ผม 

เป็นอย่างมาก อีกอย่างก็คือ ความรู้ ในเรื่องเทคนิคตอนนั้นก็ยังไม่มีชัดเจน 

อะไรก็ไม่รู้เรื่อง พอหุ้นขึ้นก็กังวล ไม่รู้ว่าจะขายตอนไหน พอหุ้นร่วงก็กังวล 

ไม่รู้ว่าจะตัดขาดทุนตรงไหน แล้วพอจะลองอ่านต�าราภาษาอังกฤษ หนังสือ

เทรดที่สั่งก็สุดแสนจะล่าช้า กว่าจะมาถึงเมืองไทยผมก็รอไม่ไหวกลายเป็น

ปัญหารุมเร้า เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจุดนี้ให้ได้ และแล้วเมื่อ

ความกดดันมาถึงขีดสุด ผมจึงมีแนวคิดว่า ต้องออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ไป

หาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เปรียบได้กับคนติดยาที่โดนจับเข้าค่ายทหาร เมื่อออก 

จากค่ายก็กลายเป็นคนใหม่ 

ผมเคยดูรายการเกี่ยวกับคนที่ประสบความส�าเร็จในอาชีพ พบว่าถ้า 

เขามีโอกาส เขาจะไปศึกษาเก่ียวกับศาสตร์ในวิชาชีพนั้นไปประเทศที่เป็นจุด

ก�าเนิดหรือมีชื่อเสียงของศาสตร์นั้นๆ อย่างอาจารย์สอนการแสดงหลายคนที่

ต้องไปเรียนที่สหรัฐฯ เนื่องจากความเป็นที่สุดของเกือบทุกศาสตร์ในโลกมัน

อยู่ที่นั่น ใช่แล้วครับ ผมคิดว่าผมก็น่าจะเป็นคนใหม่และมีแนวคิดใหม่ได้ กรณี

ศึกษาหรือตัวอย่างก็จะเยอะขึ้น นั่นแหละครับคือข้อได้เปรียบ อยากรู้เรื่อง

ใดก็ถามอาจารย์ได้ทันที สั่งหนังสือปุ๊บได้ปั๊บ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็จะ 

เอื้ออ�านวยต่อศาสตร์ที่เราต้องการจะศึกษา และมันก็ได้ผลจริงๆ (รวมไปถึง

การได้อ่านหนังสืออย่างเต็มที่ โดยที่ไม่มีใครมาเคาะห้องนอนที่เป็นห้องเทรด 

ขอให้ท�าโน่นท�านี่ให้จนเสียสมาธิ) 

ผมได้ไปเรียนต่อจนจบ เมื่อกลับมาเมืองไทยก็ได้ ใช้วิชานี้เลี้ยงชีพ แต่

ผมยังไม่มีโอกาสท�างานที่กรุงเทพฯ สักที ต้องกลับมาอยู่ที่เชียงใหม่เพื่อดูแล
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พ่อแม่ เนื่องจากผมเป็นลูกคนเดียว ต้องคอยดูแลกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะให้ผมเริ่มเปิดกิจการอะไรที่เชียงใหม่ มันก็มีความเสี่ยง

ถ้าไม่มีคอนเน็กชั่น เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองปราบเซียน มีอายุถึง 700 ปีแล้ว 

แต่รถเมล์ก็ยังไม่มีใช้จริงๆ จังๆ แสดงถึงศักยภาพของเมืองน้ีเป็นอย่างดีว่า

เป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ค้าขายอะไรให้กับคนในจังหวัดนั้นโอกาสเจ๊งมีสูง (ไม่

เหมือนสมยันีท้ีก่�าลงัจะมห้ีางอกีสามสีแ่ห่ง) ดงันัน้ การซือ้ขายหุน้จงึเป็นอาชพี

ที่ดีอย่างหนึ่งส�าหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด เพราะคุณสามารถท�างานที่ไหนก็ได้

จนถึงตอนนี้ ผมมีระบบเทรดของตัวเองที่ไม่ต้องใช้อารมณ์ในการซื้อ

ขาย สามารถซื้อขายได้ตามที่ระบบสั่ง ก�าไรที่ได้ผมก็น�าไปต่อยอดกับโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ท่ีผมมีเรื่อยๆ โดยเอามาสร้างบ้านให้คนเช่า ซึ่งตอนนี้ถ้า 

ผมไม่ท�างาน เงินที่ได้จากค่าเช่าก็สามารถท�าให้ผมใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างพอ

เพียงและไม่ขัดสน แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ไม่ท�างานแล้วไปกินอาหารหรูหรา 

ทุกวันได้ หุ้นที่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่ท�าให้ผมยิ้มได้ ก็บวกอยู่ที่ 89 

เปอร์เซ็นต์ (ขึ้นมาหลังจากซ้ือ 6 เดือน) แล้วก็ขายไป แล้วก็เข้าอีกตัวหนึ่ง 

ตอนนี้บวกอยู่ที่ราว 400 เปอร์เซ็นต์ใน 1 ปี 3 เดือน ตอนนี้ถ้าหากยังไม่ขาย 

หุ้นมันก็ขึ้นได้เรื่อยๆ ตามระบบที่เราเซตไว้ ถ้ามันหลุดระบบก็ค่อยขาย แล้วก็

หาตัวใหม่เข้ามา

ตอนน้ีผมไม่ต้องนอนตีสองตีสามอีกแล้ว สุขภาพก็ดีข้ึนทั้งกายและใจ 

พอหุ้นขึ้นเราก็มีวิธีท�าก�าไรกับหุ้นขาขึ้น พอหุ้นลงเราก็มีวิธีท�าก�าไรขาลง ที่ผ่าน

มาผมรู้สึกสบายใจที่ผ่านอายุ 31 ปีมาได้โดยไม่มีหนี้สักบาท (ยกเว้นหนี้บัตร

เครดิตท่ีสั่งซื้อหนังสือการเทรดจากอเมซอนที่ต้องจ่ายทุกเดือน) เม่ือมีโอกาส 

ผมก็ไปเปิดหูเปิดตาต่างประเทศบ้างปีละครั้งสองครั้ง เวลาดูหุ้นก็ไม่ต้องดูทั้ง

วัน บางวันมีธุระไปไหนหรือจะท�าอะไรก็ท�าได้ โดยสะดวก เพราะหุ้นก็วิ่งตาม

ระบบที่เราวางไว้ รู้จุดขายและจุดซื้อเพิ่มได้ชัดเจน
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ถ้าถามว่า จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คืออะไร ผมพยายามวางต�าแหน่ง

ทางการตลาดของหนงัสอืเล่มนี้ให้เป็นหนงัสอืทีอ่่านง่าย สร้างทศันคตทิีด่สี�าหรบั

นักลงทุนว่า คุณไม่ต้องรู้ลึกด้านบัญชีหรือการเงินถึงระดับปริญญาเอก คุณก็

เป็นนักลงทุนที่ดีได้ และคุณจะได้สาระที่หาไม่ได้จากหนังสือเล่มอื่นท่ีตีพิมพ์ 

เป็นภาษาไทย เพราะผมได้เขยีนหนงัสอืเล่มนีจ้ากประสบการณ์ตรงทีเ่หมาะกบั

หุ้นไทย ส่วนทฤษฎีก็เป็นความรู้ที่ผมได้จากหนังสือภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน

จากผู้แต่งที่ได้ CMT Desingnation* รวมไปถึงบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยว

กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งถึงแม้ว่าเนื้อหาจะมีหัวข้อเดียวกับที่มีอยู่ใน

หนงัสอืหุน้ทัว่ไป แต่ผมจะใส่เกรด็ความรูต่้างๆ เข้าไปอกี เพื่อให้องค์ความรูข้อง 

หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากเล่มอื่น มีทั้งเนื้อหาจากบล็อกที่ผมเขียนอยู่ และ 

เนื้อหาที่ผมไม่ได้เขียนในบล็อกซึ่งคุณสามารถหาได้ ในหนังสือเล่มนี้เท่านั้น

หลังจากที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว หวังว่าคุณจะมีความรู้ทางด้าน

การวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยเทคนิคเพิ่มขึ้น ผมยังมีความเชื่ออยู่ว่า การที่จะ 

ลงทุนในสินทรัพย์ใดๆ คุณควรลงทุนในความรู้ของสินทรัพย์นั้นๆ ก่อน เพราะ 

ถ้าเรามีความรู้ เราก็สามารถพยากรณ์และวางแผนเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นๆ ได้

อย่างมคีวามสุข ซึง่ต่างจากคนที่ไม่มคีวามรูแ้ล้วมาลงทนุกจ็ะอ่านเกมยงัไม่ค่อย 

ออก พอหุ้นขึ้นก็เครียด ไม่รู้จะไปขายตอนไหน พอหุ้นลงก็เครียด ไม่รู้จะท�า 

อย่างไรต่อ เพราะไม่ทราบถึงทฤษฎีเบื้องต้นต่างๆ ที่จะมาจัดการกับเหตุการณ์ 

ที่จะเกิดขึ้น

*CMT ย่อมาจาก Chartered Market Technician เป็นคณุวุฒกิารวเิคราะห์หลกัทรพัย์ทางเทคนคิ
ในระดับสากล ปัจจุบันมีผู้ได้รับคุณวุฒินี้ราว 4,500 คน ใน 85 ประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล
ของ The Market Technicians Association (MTA) ก่อตั้งเมื่อปี 1972 ที่สหรัฐฯ เปรียบง่ายๆ 
ถ้าเป็นนกัวเิคราะห์สายพืน้ฐานจะต้องเป็น CFA ถ้าเป็นนกัวเิคราะห์สายกราฟ จะต้องเป็น CMT 
ในเมืองไทย ณ ปี 2013 มีผู้เป็นสมาชิก MTA ประมาณ 9 – 10 คน นอกจากนี้ ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของไทยก็พิจารณา CMT ส�าหรับการ
เป็นคุณวุฒิมาตรฐานสากลในเพิ่มประเภทนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคระดับวิชาชีพอีกด้วย
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หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณรู้จักใช้เงินไปลงทุนอย่างมีความสุข ให้เงิน

ท�างานให้คุณและสร้างความมั่งคั่งให้ตัวคุณเอง ผมเองก็ไม่ได้เก่งมาจากไหน 

โลกนี้มีเทรดเดอร์ที่เก่งกว่าผมอีกมาก วิชานี้จึงเติมเต็มได้จนวันสุดท้ายของ

ชีวิต ผมจึงสืบค้นความรู้ ใหม่ๆ ทุกวัน แต่ถ้าเป็นเรื่องความสุขในการเทรด

แล้ว ผมม่ันใจว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เทรดหุ้นได้อย่างมีความสุข และอยากให้ 

ผู้ที่ทดลองอาชีพนี้มีความสุขตามไปด้วย เพราะความสุขในวิชาชีพจะน�าไปสู่

ความรักในวิชาชีพ ความรักในวิชาชีพน�าไปสู่การพัฒนาที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 

และการพัฒนาที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจึงน�าไปสู่ความส�าเร็จสูงสุดในวิชาชีพ

                                  Enjoy Trading ครับ

                               สุภำพงษ์ นิลเกษ
                                   กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. 
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ค�ำน�ำ (2)

7 Years After... สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเคยอ่านเล่มนี้ 

มาแล้ว หรือว่าไม่เคยอ่านเล่มนี้มาก่อน ถ้าไม่เคยอ่าน ผมมั่นใจว่าท่านจะได้รับ 

การปพูืน้ฐานการเทรดหุน้แบบ Technical Analysis ท่ีดี จากหนังสอืเล่มน้ีแน่นอน 

ต้องขอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งหาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจผม หรือทางอีเมล 

ว่าท่านได้ ใช้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ในการเทรดอย่างไร และสิ่งที่ดีใจที่สุดคือ 

การได้รับทราบว่า พวกท่านมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ได้ก�าไรอย่างยั่งยืน ใช้วิชาชีพ

การเทรดหุ้น (แบบไม่เฝ้าจอทุกวินาที) เลี้ยงชีพ และไม่กระทบงานประจ�า ไม่

กระทบชวีติประจ�าวัน ดูแลครอบครวั และท�าให้สงัคมดขีึน้ตามเจตนารมณ์ของ

การเขยีนหนงัสอืเล่มนี ้หรอืแม้กระทัง่บางท่านได้เป็นฟลูไทม์เทรดเดอร์ไปแล้ว

ผ่านไป 7 ปี Technical Analysis แบบ Trend Following ก็ยังใช้ได้ดี 

เหมอืนเดมิ นัน่เพราะเป็นการเน้นใช้กราฟไทม์เฟรมรายสปัดาห์ในการเทรด ซึง่ 

กราฟรายสัปดาห์จะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีที่ซ่อนอยู่ในนั้น เพราะการเคลื่อนที่ของ 

ราคามนับอกอะไรทีซ่่อนอยูไ่ด้หลายอย่าง และไม่ว่าเวลาจะผ่านไป มเีคร่ืองมอื

วิเคราะห์ใหม่ๆ ที่ซับซ้อนเพียงใด สุดท้ายก็ต้องเริ่มจากแก่นองค์ความรู้อยู่ดี 

แล้วค่อยขยายต่อยอดจนได้เครื่องมือใหม่ 
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หนังสือเล่มนี้ เขียนด้วยแก่น ดังนั้น แม้เวลาจะผ่านไปเพียงใด ถ้าเทรด

ด้วยความเข้าใจ “หุ้นพลิกชีวิต อยำ่งไรก็ยังมีอยู่จริง” Results don’t lie.

ปล.ท้ายเล่มมบีทเพิม่พเิศษคอืบทที ่6 ซึง่เนือ้หาทีเ่ขยีนน้ียังไม่เคยปรากฏ 

หรือถูกพูดถึงในเว็บไซต์ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใดๆ ที่เป็นภาษาไทย 

ด้วยครับ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

สุภำพงษ์ นิลเกษ

เขียนเนื่องในโอกำสหนังสือหุ้นพลิกชีวิตได้มีกำรปรับปรุงใหม่ 
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บทที่ 1

ค�ำถำมที่พบบ่อย
จำกผู้เริ่มต้น

หากคุณก�าลังหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านในร้านหนังสือ ในบทที่เกี่ยวกับ 

มือใหม่นี้ ความจริงแล้วคุณสามารถหาความรู้จากเพ่ือนหรือมาร์เก็ตต้ิง 

ของคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เบ้ืองต้นของการลงทุนในหุ้นก็ได้ แต่ถ้าคุณ

เปิดหนังสือเล่มนี้ขณะที่คุณอยู่ ในร้านหนังสือ คุณอาจไม่มีโอกาสถามใคร 

ผมจะอธิบายการลงทุนในหุ้นคร่าวๆ ในบทน้ีให้ครับ



บทที่ 1 ค�ำถำมที่พบบ่อยจำกผู้เริ่มต้น 15

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น
หลักๆ แล้วผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมีอยู่ 2 ประเภท

1. ได้จากเงินปันผล (Dividend) 

ได้จากเงินปันผลคือบริษัทที่เรามีหุ้นอยู่เอาเงินเราไปลงทุนแล้วได้ก�าไร

กลบัมา เขากจ็ะจ่ายเงนิปันผลให้เรา จะมากน้อยกข็ึน้อยูก่บัก�าไรที่ได้ ในแต่ละปี 

(บางบรษิทัได้ก�าไร แต่ไม่ยอมจ่ายเงนิปันผลกม็ ีกลบัเอาเงนิไปท�าอย่างอื่น เช่น 

ลงทุนเพิ่ม) ซึ่งเงินปันผลนี้แต่ละบริษัทจะมีนโยบายการจ่ายไม่เหมือนกัน บาง

ที่ก็จ่ายปีละครั้ง หรือบางที่อาจจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเงินปันผลนี้บางบริษัทก็จ่าย

ให้เราถึง 7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งสูงกว่าที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเสียอีก ถ้าปี

นั้นเราได้เงินปันผลมา 3 เปอร์เซ็นต์ แต่ราคาหุ้นปรับตัวลงไป 15 เปอร์เซ็นต์ 

แบบนีเ้รากข็าดทนุนะครบั ถ้าเราอยากจะทราบว่าบรษิทัใดบ้างท่ีจ่ายเงนิปันผล

เยอะๆ กส็ามารถหาดไูด้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์ (www.set.or.th) แต่

ไม่รับประกันว่าบริษัทที่ปันผลสูงแล้วหุ้นจะขึ้นในระยะสั้น

2. ส่วนต่างผลก�าไรของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
(Capital Gain) 

ส่วนต่างผลก�าไรของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงคือ ราคาหุ้นที่เราซื้อมา 

เมื่อราคาปรบัตวัขึน้ เรากข็ายต่อให้คนอื่นเพื่อท�าก�าไร เช่น ซือ้หุน้มา 100 บาท 

จ�านวน 1,000 หุน้ คดิเป็นเงนิ 1 แสนบาท แล้วเม่ือหุ้นปรบัราคาขึน้ไปเป็น 120 

บาทต่อหุ้น ท�าให้มูลค่าในพอร์ตการลงทุนของเราเพิ่มเป็น 120,000 บาท เมื่อ

เราขายหุ้น ก็จะได้ส่วนต่าง 20,000 บาท (ก่อนหักค่าคอมมิชชั่นและภาษี) ซึ่ง

สิ่งนี้เรียกว่า “Capital Gain” พูดง่ายๆ คือ เหมือนเราซื้อของมาขายต่อ แล้ว

เอาส่วนต่างของราคา ก็ไม่ต่างอะไรจากการค้าขายทั่วไป
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นอกจากนี้ ยังมีสิทธิท่ีได้จากการแตกหุ้น (split) และสิทธิผู้ถือหุ้น

เดิมจองซื้อหุ้นใหม่ (right issue) อีก ซ่ึงค�าศัพท์ที่คุณไม่คุ้นเคยนี้ ทาง 

มาร์เก็ตติ้งของคุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมให้ได้

เร่ิมต้นลงทุนในหุ้น ใช้เงินเท่าไหร่
หลายคนคิดว่าการเริ่มลงทุนหุ้นต้องใช้เงินหลายแสนบาท ผมบอกได้ 

เลยว่าไม่จริง ปกติแล้วจะเสียค่าคอมมิชชั่นในการซ้ือขายราว 0.20 

หรือ 0.15 เปอร์เซ็นต์ต่อการซ้ือขาย 1 คร้ัง แต่ค่าคอมมิชชั่นขั้นต�่า 

จะอยู่ที่วันละ 50 บาท หากอีกวันหนึ่งจะขายหุ้น ก็ต้องเสียค่าคอมมิชชั่น 

ข้ันต�่าอีก 50 บาท (แต่บางโบรกเกอร์จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นขั้นต�่านี้) ดังนั้น 

ถ้าได้ก�าไรไม่เกิน 100 บาทก็ไม่ควรขาย เพราะคุณโดนค่าคอมมิชชั่นกิน 

แน่นอน แถมโดนหักภาษีอีกต่างหาก ดังนั้น หากจะหัดลงทุนในหุ้น เงินก้อน

แรกที่ซื้อหุ้นแล้วได้ก�าไร – ขาดทุน โดยที่เลยค่าคอมมิชชั่นขั้นต�่า จึงควรอยู่ 

ที่ประมาณ 30,000 – 34,000 บาท

ในการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนหุ้นต้องมีเงินขั้นต�่า 5,000 บาท ดังนั้น 

ใช้เงินไม่ถึง 20,000 บาทก็เร่ิมลงทุนหุ้นได้แล้ว ตอนนี้ถ้าจะสมัครบาง

โบรกเกอร์ก็ต้องมีเงินแสดงในบัญชี 1 แสนบาทเพื่อเปิดบัญชีหุ้นด้วย หาก 

มีเงินพอลงทุนได้ก็เปิดบัญชีได้เลย มัวแต่รอเงินแสนก็ไม่ได้เข้าตลาดสักที 

บางทีถ้าผมได้เงินมาแล้วไม่รู้จะเอาไปท�าอะไร ก็เอาไปลงทุนหุ้นนี่แหละครับ

จะลองลงทุนในหุ้น แล้วไปเปิดบัญชีที่ ไหน
สมมติถ้าอยากลงทุนในหุ้นของเซเว่น–อีเลฟเว่น (หุ้น CPALL) ก็อย่า

ก�าเงินสด 1 – 2 แสนบาทไปซื้อที่ร้านเซเว่นนะครับ เพราะเขาไม่สามารถขาย

ให้ได้ การที่จะซื้อหุ้นได้ เราต้องซื้อผ่านโบรกเกอร์
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แล้วโบรกเกอร์คืออะไร

โบรกเกอร์เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เป็น

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุน ทุกคร้ังท่ีเราซ้ือขายหุ้น เราต้อง

เสียค่านายหน้าให้ โบรกเกอร์ โดยสามารถดูรายชื่อโบรกเกอร์ได้จากเว็บไซต์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เข้าไปที่ www.set.or.th ไปที่แท็บ สินคำ้/

บริกำร เลือก บริษัทสมำชิก เลื่อนลงมาเลือก รำยชื่อบริษัทสมำชิกบริษัท

ตลำดหลักทรัพย์ฯ) ส่วนจะเปิดพอร์ตอันไหนดี อาจขึ้นอยู่กับว่าเรามีเพื่อน

อยู่โบรกเกอร์ไหน อยากช่วยเพื่อนหรือเปล่า หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ

เราเอง อาจจะใช้ตัวเลขการจัดอันดับโบรกเกอร์ช่วยในการตัดสินใจในแง่มุม

ต่างๆ ก็ได้ หรือสอบถามผู้รู้ว่าโบรกเกอร์ไหนโปรแกรมดี ไม่หลุดบ่อย และ 

เทรดผ่านมือถือได้ แล้วแต่สไตล์การลงทุนของเรา

ช่องทางการซื้อขายหุ้นและโปรแกรมเทรดหุ้น
เม่ือเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะซื้อขายหุ้น เราจะต้องมีช่องทางเพื่อที่

จะบอกกับโบรกเกอร์ของเราให้ท�าการซื้อขายหุ้นให้เรา ช่องทางต่างๆ มีดังนี้

1. ติดต่อโดยตรง โดยไปที่ท�ำงำนของโบรกเกอร์นั้น ถ้าคุณใช้วิธีนี้ 

คุณจะได้เห็นวัฒนธรรมการวางแก้วชา กาแฟ ตามคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

เพ่ือจองเครื่องเป็นของแถม ข้อดีคือ มีโปรแกรมเทรดแบบเสียเงินดีๆ ให้ 

เราใช้ฟรีที่นั่นในบางโบรกเกอร์

2. ส่งจดหมำยหรือแฟกซ์ เหมาะส�าหรับนักลงทุนระยะยาวหรือผู้

ที่ต้องการซ้ือหุ้น IPO (Initial Public Offering) หรือหุ้นท่ีเพ่ิงเข้าตลาดใน

วันแรก เพราะกว่าจดหมายจะถึงมือโบรกเกอร์ ราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลง 

ไปแล้ว ซึ่งนักลงทุนระยะยาวจะไม่สนใจราคาที่เปลี่ยนแปลงก่อนที่จดหมาย 

จะไปถึงโบรกเกอร์ ซึ่งมันเป็นวิธีสมัยเก่าตั้งแต่ปู่ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ลงทุน

ช่วงแรกๆ
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3. โทร.หำมำร์เก็ตติ้งของเรำ ข้อดีคือ เราไม่ต้องเปิดโปรแกรมซื้อ
ขายทางคอมพิวเตอร์หรือทางโทรศัพท์มือถือ ในทุกบทสนทนาทางมาร์เก็ตติ้ง
จะมีการบันทึกไว้ เผื่อมีความผิดพลาดในการซื้อขายก็จะได้ทราบว่าลูกค้าพูด
ผิดหรือมาร์เก็ตติ้งส่งค�าสั่งผิด

4. สัง่ซือ้ขำยหุน้เองผ่ำนโปรแกรมเทรด วธีิน้ีเริม่แพร่หลายขึน้เรื่อยๆ 
เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว แค่คุณมีคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ 
มือถือ เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถส่งค�าสั่งซื้อขายได้เลย โดย
คุณสามารถท�างานจากที่ใดก็ได้ ในทุกมุมโลก แต่ขอให้ตรวจทานดีๆ ก่อนท�า 
การซื้อขาย หากพิมพ์ผิดจะโทษใครไม่ได้

แล้วถ้าปีนั้นหุ้นมันร่วงหนักทั้งปีล่ะ จะท�าก�าไรจากไหน
จริงอยู่ที่หุ้นท�าก�าไรได้เฉพาะขาขึ้นอย่างเดียว คือซื้อราคาต�่าแล้วไป 

ขายราคาสูง แต่สภาวะตลาดหุ้นก็มีขึ้นมีลง บางช่วงก็ขึ้นตลอด 3 – 4 ปี บาง
ช่วงก็ร่วงตลอด 2 – 3 ปี

แล้วเทรดเดอร์มืออำชีพจะท�ำก�ำไรจำกไหน

ความจริงแล้วยังมีตลาดทุนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตลาดหุ้น ซึ่งแต่ละ
ตลาดก็มีจุดเด่นที่ต่างออกไป เช่น ตลาดอนุพันธ์ทางการเงินของประเทศไทย 
(หรือบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ TFEX) ซึ่ง
มีผลิตภัณฑ์ท่ีจะให้เราท�าก�าไรได้ทั้งตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง เช่น หากเรา
ดูกราฟแล้วพยากรณ์อย่างมั่นใจว่าตลาดจะเป็นขาลง เราก็สามารถเปิด
สัญญาในฝั่ง Short ได้ นั่นหมายถึง ถ้าตลาดลงตามที่เราคาดหมาย เราก็
จะได้เงิน แต่เมื่อไรที่เราเปิดสัญญาในฝั่ง Short แล้วตลาดไม่เป็นไปตามที ่
คาดไว้ คือตลาดดันเป็นขาขึ้น เราก็จะขาดทุน

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เปิดโอกาสให้เราท�าก�าไรได้ทั้งขาขึ้น
และขาลง เพียงแต่ขอให้เราพยากรณ์ราคาให้ถูกว่ามันจะขึ้นหรือจะลง เช่น 
Gold Futures, SET50 Index Futures, Single Stock Futures หรือแม้แต่
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดซื้อขายค่าเงิน
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แต่ผมขอเตือนไว้ก่อนว่า ตลาดที่ท�าก�าไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ตลาด

พวกนี้ไม่มีแมลงเม่าหรือมือใหม่นะครับ ใครจะเข้าลงทุนในตลาดเหล่านี้ก ็

ควรมีความรู้จากการลงทุนในหุ้นให้แน่นเสียก่อน เพราะมันขึ้นลงแรงกว่าหุ้น

หุ้นพลิกชีวิตในทัศนะของผมคืออะไร
หุ้นพลิกชีวิตในความคิดผมคือ หุ้นที่ซื้อแล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆ เกิน 50 

เปอร์เซ็นต์ โดยที่เราไม่ต้องซื้อขายบ่อยๆ ถ้ามันขึ้นแล้วระบบเราจะชัดเจน มี

แต่การรับเพิ่มตามระบบอย่างเดียวจนกว่าจะมีสัญญาณขาย ซึ่งตัวอย่างหุ้น

เหล่านี้ ได้แก่ PTL (ธุรกิจบรรจุภัณฑ์), AJ (ธุรกิจบรรจุภัณฑ์), SMT (ธุรกิจ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์), STA (ธุรกิจการเกษตร) เป็นต้น ซึ่งหุ้นเหล่านี้มีอัตรา

การเติบโตสูงในช่วงระยะเวลาปานกลาง ดังค�าอธิบายในรูปดังนี้

ยอดสูงสุด พ.ย. 2010
ราคา 46.50 บาท

รำคำขึ้นรำว 600% ใน 5 –6 เดือน

เริ่มวิ่ง พ.ค. 2010
ราคา 7.75 บาท

รูปที่ 1.1
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ยอดสูงสุด 8 พ.ย. 2010
ราคา 40 บาท

รำคำขึ้นรำว 571% ใน 4–5 เดือน

เริ่มวิ่ง ก.ย. 2010
ราคา 7 บาท

รูปที่ 1.2

ยอดสูงสุด ม.ค. 2011
ราคา 23.26 บาท

รำคำขึ้นรำว 350%
ใน 8–9 เดือน

เริ่มวิ่ง เม.ย. 2010
ราคา 6.63 บาท

 
รูปที่ 1.3



บทที่ 1 ค�ำถำมที่พบบ่อยจำกผู้เริ่มต้น 21

ยอดสูงสุด ม.ค. 2011
ราคา 39.50 บาท

เริ่มวิ่ง ก.ค. 2009
ราคาราวๆ 2.28 บาท

รำคำขึ้นรำว 1,900%
ใน 18–19 เดือน

รูปที่ 1.4

จะเห็นได้ว่าหากหุ้นเหล่านี้ว่ิงทะลุราคาสูงสุดเดิมของมันแล้ว มันจะมี

การปรับตัวข้ึนอย่างรุนแรง แต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เล่นหุ้นปั่น 

หรอืตามซือ้หุน้ทีม่รีาคาท�าจดุสงูสดุใหม่ทกุตวั ซึง่จะมีการอธิบายในบทต่อๆ ไป

โปรแกรมดูกราฟหุ้นหาจากไหน ใช้ยากไหม
โปรแกรมดูกราฟหุ้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่สุดส�าหรับนักลงทุนสายกราฟ 

ซึง่มทีัง้โปรแกรมท่ีเสยีเงนิปีละ 1 – 2 หม่ืนบาท ไปจนถงึโปรแกรมทีโ่บรกเกอร์

ให้เราใช้ฟรีๆ ตราบใดที่เรายังเป็นลูกค้าเขาอยู่ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ โปรแกรม 

ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมเสียเงิน จะมีตั้งแต่ฟังก์ชันธรรมดาไปจนถึงระดับลึกลับ 

ซับซ้อน ใช้งานง่าย แม้คุณจะเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้จบสายการเงินหรือสาย

คณิตศาสตร์ก็สามารถใช้โปรแกรมน้ีได้ ผมม่ันใจว่าโปรแกรมนี้มีข้อมูลเพียง
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พอในระดับหนึ่งที่จะท�าให้เราท�าก�าไรจากตลาดหุ้นได้อย่างเป็นกอบเป็นก�า 

ถ้าเราใช้เครื่องมือเป็น และเข้าใจมันอย่างถ่องแท้

โปรแกรมดูกราฟหุ้นนี้ชื่อ eFinanceThai ครับ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นัก

ลงทุนน่าจะใช้เป็น เนื่องจากติดตั้งง่ายและมีข้อมูลครบถ้วน ถ้าไม่เข้าใจก็ยัง

มีคู่มือภาษาไทยให้อ่าน อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าคอยตอบค�าถามเรา 

ตั้งแต่เรื่องการเอาโปรแกรมลงเครื่องไปจนถึงฟังก์ชันใหม่ๆ และดัชนีบ่งชี้ 

(indicator) ใหม่ๆ ที่พัฒนาเกือบทุกสัปดาห์ ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถท�าก�าไร

ให้เราได้ เพื่อนนักลงทุนผมหลายๆ คนส่วนมากก็จะใช้โปรแกรมนี้กัน 

ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ยังไม่เคยสัมผัสโปรแกรมหุ้นใดๆ เลย ผมแนะน�า

ให้ ใช้ โปรแกรม eFinanceThai นี้ดู ซึ่งหากใช้ โปรแกรมนี้จนเชี่ยวชาญ 

ด้านกราฟหุ้นแล้ว และต้องการเขียนสูตรกราฟหุ้นเองเพื่อต่อยอดความรู้ ก็

สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ ที่มีฟังก์ชันการเขียนสูตรเพิ่มขึ้นมาอีกได้ ซึ่งผมขอ

ขอบพระคุณ คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภำส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออนไลน์ 

แอสเซ็ท จ�ากัด มา ณ ที่นี้ ในการอนุญาตให้ ใช้ โปรแกรมนี้แสดงผลและ

ประมวลผลข้อมูลกราฟหุ้น ซึ่งรูปภาพกราฟหุ้นทุกรูปในหนังสือเล่มนี้มาจาก

โปรแกรม eFinanceThai ทั้งสิ้น รวมไปถึงส่วนสุดท้ายของเล่มที่เป็นตัวอย่าง

ที่ผมได้ก�าไรจากหุ้นเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ใน 6 เดือน (ไม่รวมปันผล) ผมเองก็

ใช้โปรแกรม eFinanceThai ตั้งแต่การสแกนหุ้นไปจนถึงการตัดสินใจซื้อขาย

เห็นไหมครับ โปรแกรมกราฟดี ใช้ง่าย ไม่เสียเงิน ก็มีในโลก สามารถ

ท�าก�าไรให้เราได้ ถ้าเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างถ่องแท้ 

ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวนี้ไม่ต้องไปหาซื้อ สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้เลย 

หากคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งก�าลังเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์ แล้วก�าลังรอ 

การอนุมัติ แต่ยังไม่มียูสเซอร์เนมหรือพาสเวิร์ดของโปรแกรมดูกราฟ ก็ไม่

ต้องห่วง ผมขอแนะน�าเว็บไซต์ใจดี 2 เว็บที่เป็นของคนไทย มีบริการให้ดู
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กราฟหุ้นไทยผ่านเว็บของเขาได้เลย เวลาคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ถึงบทไหน ก็ 

เปิดกราฟหุ้นดูเป็นตัวอย่างจริงเพิ่มเติมได้ ซึ่งสองเว็บท่ีกล่าวน้ีคือ www.

siamchart.com และ www.settrade.com

ทั้งสองเว็บน้ีดูได้เฉพาะกราฟย้อนหลังเป็นรายวันและรายเดือน จะ

ไม่ใช่กราฟวินาทีแบบปัจจุบัน เอาไว้ ใช้เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมระหว่างที่รอการ

อนุมัติเปิดพอร์ตก็ได้นะครับ

http://www.settrade.com
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