
 

 

 

 

 

  

 การลงทุนเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะช่วยสรา้งความมัง่คัง่และท าใหเ้ป้าหมายทางการเงนิทีห่ลายๆ คนตัง้ไวเ้ป็นจรงิได้
เรว็ขึน้ แต่การลงทุนมกัถูกมองเป็นเรื่องทีซ่บัซ้อนและต้องใชเ้วลาในการศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจอยู่มาก เป็นอุปสรรคใน
การที่จะเปิดใจเขา้มาศกึษา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้มคีวามถนัดหรอืความเขา้ใจทางการเงินมาก่อน จงึเป็นที่มาของ
บทความฉบบันี้ทีผ่มตัง้ใจเขยีนขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาวชิาการลงทุน ในรูปแบบทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ โดยผม
แบ่งประเดน็ต่างๆ เป็น 6 ประเดน็ย่อยเพื่อใหน้ักลงทุนสามารถเริม่ตน้ศกึษาประเดน็ส าคญัต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นขัน้ตอน ดงันี้ 

 

ขัน้ท่ี 1 เร่ิมท ำควำมรู้จกัตวัเองให้ดี  

 สิง่แรกทีค่วรท าเพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัเข้าสู่โลกของการลงทุน คอืการประเมนิตวัเอง เพื่อท าความเขา้ใจว่าเรามี
จุดแขง็/จุดอ่อนในดา้นไหน รวมถงึสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะจะท าใหเ้หน็ภาพคร่าวๆ 
ว่า เราจะวางจุดสมดุลของการลงทุนของเราไวบ้นจุดไหนบนเสน้ผลตอบแทนและความเสีย่ง เนื่องจากโลกของการลงทุนมี
กฎที่ส าคญัคือ High Risk High Return / Low Risk Low Return การเลือกระดบัความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะกบั 
Life Style ของตวัเอง จะท าใหเ้ราสามารถอยู่รอดในโลกของการลงทุนได้นาน โดยไม่ส่งผลใหเ้กิดความเครยีดและความ
กงัวลในช่วงทีต่ลาดไม่เป็นใจมากจนกระทบกบัการใชช้วีติดา้นอื่นๆ   

 
 การท าความเขา้ใจตวัเองอาจเริม่จากการท า Short List ออกมาเป็นค าถามทีจ่ะช่วยใหเ้ราส ารวจตวัเอง โดยผมมี
ค าถามทีแ่นะน าใหน้ักลงทุนเริม่ตอบตวัเองตัง้แต่เริม่ศกึษาการลงทุน ดงันี้  

 1) ปัจจุบนัเรามคีวามรู้เกี่ยวกับการลงทุนมากน้อยขนาดไหน: นักลงทุนแต่ละท่านย่อมมพีื้นฐานด้านความรู้ที่
 แตกต่างกนั บางคนเรยีนจบทางด้านบรหิารธุรกิจ ด้านบญัชกีารเงนิ หรอืด้านเศรษฐศาสตร์ ย่อมมฐีานความรู้
 ความเขา้ใจเกี่ยวกบัโลกการลงทุนมากกว่าคนอื่น และสามารถเริม่ต้นศกึษาบรษิัทที่จะลงทุนได้ง่าย ขณะที่นัก
 ลงทุนทีย่งัไม่มคีวามรูด้า้นการเงนิการลงทุนเลย ต้องพยายามศกึษาความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ เพิม่เตมิ อาท ิ1) ความ
 เขา้ใจโครงสรา้งธุรกจิ 2) การอ่านงบการเงนิเบือ้งตน้ 3) ความรูด้า้นเศรษฐศาสตรม์หภาคเบือ้งตน้ และ 4) ความรู้
 พืน้ฐานของการวเิคราะหด์า้นเทคนิค เพื่อเป็นเกราะป้องกนัใหต้วัเองสามารถคดักรองบรษิทัทีศ่กัยภาพเตบิโตได้



 จรงิ ออกห่างจากบรษิทัทีถ่นัดสรา้งขา่วเพื่อใหเ้กดิการปัน่ราคาเพยีงอย่างเดยีว ซึ่งผมแนะน าใหน้ักลงทุนมอืใหม่
 ลองเขา้ไปศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก E-Learning ของทาง SET ตามลิง้คน์ี้ https://elearning.set.or.th/ ผมเหน็ว่ามี
 หลายๆ หวัขอ้เลยทีน่่าสนใจและคดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านนักลงทุน และทีส่ าคญัไม่มคี่าใชจ้่ายดว้ยครบั 

 2) เรามขีอ้จ ากดัอะไรเกีย่วกบัการลงทุนหรอืไม่: นักลงทุนควรทราบถงึขอ้จ ากดัของตวัเอง โดยหลกัๆ จะเป็นเรื่อง
 ของความเสีย่งทีร่บัไดใ้นกรณีทีผ่ลตอบแทนของพอรต์ลงทุนแย่กว่าคาด ปกตแิลว้เงนิทุนทีใ่ชล้งทุนควรเป็นเงนิทนุ
 ที่เราไม่ได้มีแผนจะน าไปใช้ในช่วงเวลาสัน้ๆ เพราะบางครัง้กว่าหุ้นที่เราลงทุนจะสร้างผลตอบแทนได้ตามที่
 คาดหวงัอาจใชเ้วลานาน การที่น าเงนิระยะสัน้มาใชใ้นการลงทุน อาจเป็นสาเหตุให้ต้องขายหุ้นเร็วเกินไป และ
 สรา้งความเสยีหายใหก้บัพอรต์เงนิลงทุน แต่หากเราจะน าเงนิทุนระยะสัน้มาใชล้งทุน วธิกีารเล่นอาจตอ้งเปลีย่นไป
 ซื้อหุ้นเพื่อเกร็งก าไรระยะสัน้แทน เช่น เกร็งก าไรผลประกอบการรายไตรมาส หรือเกร็งก าไรข่าวต่างๆ โดย
 ก าหนดจุดตดัขาดทุนทีช่ดัเจนเช่น 5-7% เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้งนิจมหรอืเกดิความเสยีหายมากเกนิไป  

  ถดัมาคอืเรื่องอายุผูล้งทุน เช่น นักลงทุนทีอ่ายุน้อยจะสามารถรบัความเสีย่งจากการลงทุนไดม้ากกว่านัก 
 ลงทุนที่อายุมาก เนื่องจากในช่วงเริม่ท างานเช่นอายุ 20-30 ปี เงนิทุนที่ใช้ลงทุนมกัจะยงัไม่สูง เพราะเป็นช่วง
 เริม่ต้นชวีติการท างาน หากเกดิความเสยีหายต่อพอร์ตลงทุนเช่น 30-40% กย็งัคดิเป็นจ านวนเงนิทีไ่ม่มาก และ
 หากมัน่ใจในบรษิทันัน้ๆ ยงัสามารถถือรอเพื่อใหผ้ลด าเนินงานของบรษิทัเริม่ฟ้ืนตวัและราคาหุน้เริม่ปรบัขึน้ได้ 
 ในทางกลบักนักลุ่มนักลงทุนทีอ่ายุมากมกัมเีงนิลงทุนทีสู่งเพราะท างานเกบ็เงนิมานาน การที่เกิดความเสยีหาย
 เพยีง 10-15% อาจคดิเป็นเงนิจ านวนมาก และดว้ยอายุทีม่ากอาจจะไม่พรอ้มทีจ่ะถอืหุน้เพื่อรอใหบ้รษิทัฟ้ืนตวั 

   ดงันัน้หากเริม่ศกึษาเรื่องการลงทุนยิง่เรว็ยิง่ด ีเพราะยงัมเีวลาเริม่ตน้ใหม่และหาประสบการณ์เพิม่เตมิได้
 อกีนาน นอกจากนี้อาจต้องพจิารณาขอ้จ ากดัอื่นๆ ประกอบ เช่น ขอ้จ ากดัดา้นสุขภาพ ขอ้จ ากดัดา้นการงานและ
 เวลาที่จะใชเ้พื่อศกึษาเรื่องการลงทุน ขอ้จ ากดัเรื่องครอบครวั ซึ่งทัง้หมดนี้มผีลต่อความสามารถในการแบกรบั
 ความเสีย่ง 

 

ขัน้ท่ี 2 ท ำควำมรู้จกับริษทัก่อนซ้ือหุ้น  

 ถดัมาหลงัจากเรารูจ้กัตวัเองในแงมุ่มของผลตอบแทนและความเสีย่งเพยีงพอแล้ว เราจะเริม่มองหาหุน้ทีจ่ะเขา้ไป
ลงทุน โดยช่วงเริม่ต้นผมแนะน าให้นักลงทุนมองหาหุน้จากธุรกิจที่อยู่ใกล้ตวัก่อน เพราะเราสามารถมองเห็นและเรยีนรู้
เกี่ยวกบัธุรกจิไดง้่าย เช่น พคัชางโฮ ท างานเป็นพนักงาน IT ในบรษิทัใหญ่แห่งหนึ่ง และเริม่เหน็ว่าบรษิทัก าลงัพยายาม
ผลกัดนัใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาเสรมิการท างานขององค์กรมากขึน้เรื่อยๆ พคัชางโฮจงึเริม่ศกึษาและเหน็ว่ามบีรษิทั
อื่นๆ ในอุตสาหกรรมกม็ทีศิทางการปรบัตวัคล้ายๆ กนั จงึคดิว่าหุน้ทีเ่กีย่วกบักระแส Digital Transformation น่าจะเตบิโต
ได้ดใีนช่วง 1-3 ปีขา้งหน้า จงึตดัสนิใจลงทุนในกลุ่มดงักล่าว หรอื กูมโีฮ ซึ่งท างานเป็นแอร์โฮสเตส โดนพกังานไปนาน
ในช่วง COVID-19 แต่อยู่ๆ หวัหน้าโทรมาตามใหก้บัไปขึน้บนิ กูมโีฮเริม่เหน็จ านวนนักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้-ออกสนามบนิ
เพิม่ขึน้มากและเทีย่วบนิทีกู่มโีฮดแูลกม็นีักท่องเทีย่วเตม็เครื่อง จงึคดิว่าธุรกจิท่องเทีย่วทัง้สายการบนิและโรงแรมน่าจะเริม่
มผีลประกอบการดขีึน้ จงึตดัสนิใจลงทุน  



 จะเหน็ไดว้่าขอ้มลูต่างๆ เหล่าน้ีบางทเีรว็กว่าขา่วและสามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บันักลงทุนทีม่องเหน็โอกาสได้
ก่อนเป็นอย่างมาก และยงัเป็นช่องทางลดัที่ท าใหน้ักลงทุนมอืใหม่สามารถเริม่ต้นลงทุนและเรยีนรู้การลงทุนได้เร็ว พอมี
ความเขา้ใจและมคีวามพรอ้มมากขึน้กส็ามารถเริม่ขยายขอบเขตการเรยีนรูไ้ปยงัธุรกจิอื่นๆ ทีม่โีอกาสเตบิโตต่อไปได้ 
อีกช่องทางการหาหุ้นที่น่าสนใจ คือการเข้ารบัฟังการให้ขอ้มูลของผู้บรหิารในงาน Opportunity Day ทุกครัง้ที่มโีอกาส 
เพราะจะไดข้อ้มูลในเชงิลกึของการด าเนินงาน ไดฟั้งแผนธุรกจิในอนาคต และไดเ้หน็มุมมองหรอืความกงัวลของนักลงทุน
รายอื่นๆ ผ่านค าถามทีส่่งเขา้มาถามผูบ้รหิาร (ตดิตามไดจ้ากลิ้งค์ https://classic.set.or.th/streaming/vdos-oppday) หาก
นักลงทุนยงัมขีอ้สงสยัและอยากไดข้อ้มลูเพิม่เตมิ ผมแนะน าใหล้องตดิต่อกบัฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัเพื่อสอบถาม
ไดท้ัง้หมดน้ีผมคดิว่าจะช่วยใหน้ักลงทุนไดเ้หน็ภาพรวมของธุรกจิและแนวโน้มการเตบิโตของกจิการไดด้ขีึน้มาก นอกจากนี้
เรายงัอาจไดไ้อเดยีลงทุนเพิม่เตมิในหุน้ทีเ่รายงัไม่เคยศกึษา หุน้คู่แขง่ของบรษิทัทีเ่ราถอือยู่ หรอืหุน้ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกนั 
กลายเป็นโอกาสทีจ่ะต่อยอดลงทุนไดเ้พิม่เตมิในอนาคต 

 อย่างไรกต็าม ก่อนทีน่ักลงทุนจะเริม่ซื้อหุน้แต่ละตวั ผมอยากใหน้ักลงทุนลองท า Short List สัน้ๆ เพื่อสรุปความ
น่าสนใจของหุน้ทีจ่ะลงทุนก่อน โดยหวัขอ้ส าคญัๆ ทีผ่มแนะน าใหใ้ส่ใจเป็นพเิศษคอื  

 1) โครงสรา้งธุรกจิและจุดเด่นของบรษิทั นักลงทุนควรเริม่ตน้จากการท าความเขา้ใจภาพรวมของบรษิทัเป็นอย่าง
 ด ีตัง้แต ่บรษิทัมรีายไดม้าจากชอ่งทางใดบา้ง ช่องทางไหนเป็นช่องทางทีก่ าลงัเตบิโตด ีโครงสรา้งตน้ทุนค่าใชจ้่าย
 ต่างๆ เป็นอย่างไร มคีวามอ่อนไหวต่อปัจจยัใจใดบา้ง ความเสีย่งทีส่ าคญัคอือะไร ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นขอ้มลูพืน้ฐานที่
 สามารถหาอ่านไดจ้ากรายงาน One Report หาโหลดไดง้า่ยๆ จาก set.or.th นอกจากนี้นักลงทุนควรจบัประเดน็
 ว่าหุน้ทีก่ าลงัสนใจอยู่นัน้ เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่หรอืบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิคลา้ยๆ กนั มอีะไรบา้งทีเ่ป็นจุดเด่นหรอืขอ้
 ไดเ้ปรยีบ ท าไมเราถงึเลอืกมาสนใจบรษิทัดงักล่าวมากกว่าบรษิทัอื่นๆ ยิง่เราศกึษาบรษิทัต่างๆ มากขึน้เท่าไหร่ 
 การสงัเกตและการวเิคราะหข์องเรากจ็ะยิง่เฉยีบคมขึน้ และมขีอ้มลูมากขึน้ทีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบหุน้ในแต่ละ
 อุตสาหกรรมไดห้ลากหลายแงม่มุมากขึน้เรื่อยๆ 

 2) แนวโน้มการเตบิโตของก าไรสุทธ ินักลงทุนควรเริม่ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัจากงบการเงนิยอ้นหลงั
 ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา เพื่อดวู่าบรษิทัมทีศิทางการด าเนินงานเป็นอย่างไร มปัีญหาในแงข่องตวัเลขทางการเงนิอะไร
 หรอืไม่ รวมไปถงึแนวโน้มการเตบิโตในอนาคตของบรษิทัว่าจะมวีธิหีรอืกลยุทธใ์ดทีจ่ะหนุนใหก้ าไรสุทธขิองบรษิทั
 เตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง ซึง่ขอ้มลูในส่วนนี้สามารถหาอ่านไดจ้ากช่องขา่วการลงทุนต่างๆ ทีม่กีารสมัภาษณ์
 ผูบ้รหิาร หรอื เขา้ฟังการใหข้อ้มลูในงาน Opportunity Day ส าหรบัช่องทางลดั นักลงทุนอาจใชว้ธิรีวบรวมขอ้มลู
 จากบทวเิคราะหท์ีแ่ต่ละโบรกเกอรจ์ดัท าขึน้เพื่อดมูุมมองของนักวเิคราะหว์่าโดยส่วนใหญ่แลว้เขาประเมนิว่าบรษิทั
 มแีนวโน้มการเตบิโตเป็นอย่างไร  

  นอกจากนี้ผมแนะน าใหน้ักลงทุนพจิารณาทีอ่ตัราส่วนทางการเงนิที่สะท้อนถึงศกัยภาพท าก าไรนัน้คอื 
 อตัราก าไรขัน้ต้น (ก าไรขัน้ต้น/รายได้รวม) และอตัราก าไรสุทธ ิ(ก าไรสุทธ/ิรายได้รวม) หุ้นที่จะเติบโตได้อย่าง
 แขง็แกร่งควรมอีตัราส่วนทัง้สองขยายตวัขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมกัจะสะท้อนถึงความแขง็แรงบางอย่างของบรษิทั เช่น 
 Economies of Scales ทีด่ขี ึน้ (การประหยดัต่อขนาด) จากทัง้ประสทิธภิาพของเครื่องจกัรทีด่ขี ึน้ , อ านาจในการ
 ต่อรองราคาขายทีสู่ง, อ านาจในการต่อรองราคาวตัถุดบิ รวมไปถงึประสทิธภิาพในการลดต้นทุนค่าใชจ้่ายในการ



 ผลติ นักลงทุนควรเน้นลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีม่ทีศิทางการปรบัตวัของก าไรสุทธทิี่ดขี ึน้ในช่วง 3 -5 ปีขา้งหน้า 
 เนื่องจากในระยะยาวแล้วราคาหุน้กบัก าไรของบรษิทัจะเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั และช่วยใหเ้ราไม่ตอ้งกงัวลกบั
 ความผนัผวนของราคาในระยะสัน้มากนัก  

 3) คุณภาพของก าไร เป็นอีกส่วนที่ส าคญั นักลงทุนควรแยกรายการพเิศษหรอืรายการทีเ่กิดขึ้นเพยีงครัง้เดยีว 
 ออกจากผลด าเนินงานปกต ิเพื่อทีจ่ะเหน็ภาพทีแ่ทจ้รงิของธุรกจิว่ามทีศิทางเตบิโตขึ้นหรอืแย่ลง ก าไรทีม่คีุณภาพ
 ดคีวรจะเป็นก าไรทีเ่กดิจากการด าเนินงานปกต ิมโีอกาสเกดิขึน้ซ ้าไดใ้นอนาคตและมแีนวโน้มขยายตวั 

 4) ความแขง็แรงของงบดุล หลกัๆ จะเน้นไปทีห่นี้สนิของบรษิัท โดยปกตบิรษิทัทีม่หีนี้สนิมากเมื่อเทยีบกบัส่วน
 ของทุน (D/E ratio สูง) จะเป็นบริษัทที่ใช้ Leverage ในการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อให้ได้
 ผลตอบแทนเพิม่ขึ้น แต่หากมภีาระหนี้สนิมากจนเกินไป อาจเป็นภยัในยามที่เศรษฐกิจชะลอตวั หรอืโครงการ
 ลงทุนนัน้ๆ ไม่ไดส้รา้งผลตอบแทนใหม้ากเท่าทีค่าด ประกอบกบัช่วงนี้ทศิทางดอกเบีย้ในตลาดเริม่เป็นขาขึน้ การ
 ทีบ่รษิทัมกีารใชห้นี้สนิเพื่อลงทุนจ านวนมาก จะท าใหบ้รษิทัมคี่าใชจ้่ายดอกเบีย้เพิม่ขึน้ กดดนัการเตบิโตของก าไร
 สุทธ ิโดยปกติตวัเลขที่นักลงทุนทัว่ไปพจิารณาว่าไม่น่ากงัวลจะอยู่ที่ระดบั 1-1.5x ทัง้นี้แต่ละอุตสาหกรรมจะมี
 ระดบั D/E ratio ทีเ่หมาะสมแตกต่างกนัไป นักลงทุนจงึควรพจิารณาโดยเทยีบกบับรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั
 ดว้ย ว่าหุน้ทีเ่ราสนใจอยู่นัน้มรีะดบั D/E ratio สูงกว่าบรษิทัอื่นอย่างมนีัยยะส าคญัหรอืไม่ ถ้าสูงมากจนน่ากงัวล
 อาจตอ้งพจิารณาใหล้กึขึน้ว่าก าไรของบรษิทัจะสามารถเตบิโตเพื่อชดเชยค่าใชจ้่ายทางการเงนิไดไ้หม เพื่อมองถงึ
 ความเสีย่งทีก่ าไรสุทธจิะแย่ลงในอนาคต  

 

ขัน้ท่ี 3 รู้ว่ำรำคำไหนแพง/ถกู  

 การประเมนิมูลค่าหุ้นเบื้องต้นจะช่วยใหเ้รารูว้่า ณ ปัจจุบนัราคาของหุน้ทีเ่ราสนใจไดป้รบัตวัขึ้นจนอยู่ในระดบัที่
แพงเกินไปหรือยัง ซึ่งแนวคิด (Concept) ง่ายที่สุดที่ใช้กันคือการพิจารณา Relative Valuation เช่น ระดับ Price to 
Earnings Ratio (PE) เพราะเชื่อว่าราคาหุน้จะมคีวามสมัพนัธ์กบัก าไรสุทธขิองกจิการ ในขัน้ต้นสามารถค านวณไดโ้ดยเอา 
ราคาหุ้นหารด้วยก าไรสุทธิของบริษัท ยิ่ง PE สูงจะหมายถึงระดบัราคาที่ยิ่งแพง ทัง้นี้ PE แบ่งเป็น 2 แบบหลกัๆ คือ 
Trailing PE หรือ PE ที่ค านวณจากก าไรย้อนหลงัของกิจการ แต่ผมแนะน าให้นักลงทุนเน้นที่ PE อีกแบบหนึ่ง นัน้คือ 
Forward PE ซึ่งกค็อืระดบัราคาทีห่ารดว้ยก าไรสุทธใินอนาคตของบรษิทั ซึ่งจะท าใหเ้หน็ภาพว่าถ้าบรษิทัมกี าไรเตบิโตได้
ตามทีเ่ราประมาณการไว ้ระดบั PE จะอยู่ทีเ่ท่าไหร่ ซึ่งปกตหิากระดบั Forward PE สูงกว่า 20x จะมองว่าหุน้นัน้เริม่แพง 
แต่ทัง้นี้ตอ้งพจิารณาโดยเทยีบกบั Forward PE ของคู่แข่งในอุตสาหกรรม หรอืค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมดว้ย ถ้าหุน้ทีเ่ราดู
มแีนวโน้มก าไรเตบิโตสงูกว่าอุตสาหกรรม กส็ามารถทีจ่ะซื้อขายดว้ย Forward PE ทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่ของอุตสาหกรรมได ้แต่
กไ็ม่ควรทีจ่ะสูงเกนิไป ผมมกัจะใช ้Price Earnings Growth (PEG) ดูควบคู่ไปดว้ย โดยน า Forward PE มาหารดว้ยอตัรา
เติบโตของก าไรสุทธ ิถ้าสูงกว่า 1 จะมองว่าราคาหุน้แพงเกินไปเทยีบกบัอตัราเติบโตในอนาคต แต่ถ้าเป็นหุน้เตบิโตและ 
PEG ยงัต ่ากว่า 1 แมจ้ะมรีะดบั Forward PE มากกว่า 20x กย็งัอยู่ในระดบัทีล่งทุนได ้ 



 บางอุตสาหกรรมอาจใชว้ธิพีจิารณา Relative Valuation แบบอื่น เช่น กลุ่มธนาคารและกลุ่ม Non-Bank จะใชว้ธิดี ู
Price to Book Value (PBV) เพื่อพจิารณาความถูกแพงแทนการใช ้PE เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของก าไรทีบ่าง
ทเีกดิจากนโยบายการตัง้ส ารองและระดบั Leverage ทีแ่ตกต่างกนั 

 นอกเหนือจากวธิกีารพจิารณาแบบ Relative Valuation ยงัมกีารประเมนิมูลค่าแบบ Discounted Cash Flow ที่
เป็นทีน่ิยมส าหรบักจิการทีม่กีระแสเงนิสดเป็นบวกและมกีารเติบโตอย่างสม ่าเสมอ แต่ดว้ยขอ้จ ากดัทีก่ารท า Discounted 
Cash Flow ต้องอาศยัการประมาณการตวัเลขในงบการเงนิของบรษิทัค่อนขา้งมาก และมคีวามซบัซ้อนในการค านวณ ท า
ใหใ้ชเ้วลาในการท านาน และอาจมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ไดง้่าย จงึไม่เหมาะกบันักลงทุนทัว่ไป ซึ่งเราอาจใชว้ธิลีดัโดยอาศยั
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการท าประเมนิมลูค่าหุน้จากบทวเิคราะหข์องโบรกเกอรต์่างๆ ทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซต ์IAA Consensus 
แทนได ้ซึง่แมจ้ะไม่สามารถปรบัสมมุตฐิานตวัเลขต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการของเรา แต่กเ็พยีงพอทีจ่ะท าใหน้ักลงทุนทราบ
มูลค่าพื้นฐานที่นักวเิคราะห์ประเมนิ และสามารถน ามาใช้เทยีบกบัราคาหุ้นในปัจจุบนัเพื่อหา Upside จากการลงทุนได้
เช่นกนั (สามารถดไูดจ้ากลิง้ค ์https://www.settrade.com/th/research/iaa-consensus/main) 

 ถดัมาเป็นอกีหนึ่งประเดน็ทีส่ าคญัไม่แพก้นัหลงัจากทีเ่ราพจิารณาแล้วว่าหุน้ทีก่ าลงัดูอยู่มศีกัยภาพเตบิโต และม ี
Upside ในแง่ของ Valuation คอื การก าหนดกลยุทธ์ในการซื้อลงทุน โดยปกติผมจะไม่แนะน าให้ใชเ้งนิทัง้หมดซื้อหุน้ ณ 
ระดบัราคาใดราคาหนึ่งในครัง้เดยีว เพราะในช่วงสัน้ราคาหุน้อาจไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัอื่นๆ เช่น Sentiment ของตลาด 
ปัจจยัดา้นมหภาค ท าใหร้าคาหุน้ปรบัตวัลงโดยทีไ่ม่เกีย่วกบัแนวโน้มผลด าเนินงาน ผมแนะน าใหน้ักลงทุนแบ่งสดัส่วนการ
ลงทุนออกเป็นส่วนๆ ในระดบัทีเ่รารบัความเสี่ยงได ้เช่น 5 ส่วน หรอื 10 ส่วน และเริม่ทยอยซื้อหุน้เริม่แรกในระดบั 1 -2 
ส่วน หากหุน้ปรบัตวัลง เรากม็เีงนิทุนเหลอืทีจ่ะซื้อหุน้เพิม่ในราคาทีถู่กลง ในกรณีทีหุ่น้ปรบัตวัขึน้เรากส็ามารถซื้อเพิม่ได้
เช่นกนั ซึ่งแม้ท าใหต้้นทุนเฉลี่ยสูงขึน้ แต่จะช่วยลดความกลวัและลดโอกาสทีจ่ะเกิดผลขาดทุนจากการลงทุน ถ้าหากเรา
เลอืกหุน้ไดถู้กตวัราคาหุน้ในระยะยาวควรจะมแีนวโน้มเป็น Uptrend สงูขึน้ไปเรื่อยๆ ตามทศิทางของก าไรสุทธขิองบรษิทั 

 

ขัน้ท่ี 4 ไม่มองข้ำมประเดน็ ESG  

 ESG ย่อมาจาก Environment, Social และ Governance เป็นแนวคดิดา้นการพฒันาบรษิทัอย่างยัง่ยนื ผ่านการ
ค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึ้นกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในมติิดา้นสิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดูแลกจิการ โดยช่วง 2 -3 ปี
ประเดน็ดา้น ESG ไดก้ลายเป็นปัจจยัทีน่ักลงทุนทัว่โลกใหค้วามส าคญั เพราะประเดน็ดา้น ESG ส่วนใหญ่หากเกดิขึน้แลว้
จะสรา้งความเสยีหายใหก้บับรษิทัทัง้ในแง่ของผลด าเนินงานระยะสัน้และบางครัง้อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกิจการ 
กลายเป็นปัจจยักดดนัระยะยาว เช่น การละเมิดสิทธมินุษยชน , ปัญหาด้านการคอรปัชัน่ในองค์กร และปัญหาด้านการ
ด าเนินงานที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิดแรงต้านจากชุมชน ซึ่งบริษัทที่ม ีESG โดดเด่น จะช่วยลดความเสี่ยง
ดงักล่าว และท าใหค้วามผนัผวนของผลด าเนินงานในระยะยาวน้อยลง ท าใหน้ักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบนัตอ้งการ
ใหบ้รษิทัทีต่วัเองลงทุนมกีารใหค้วามส าคญัต่อประเดน็ดา้น ESG เพื่อลดความเสีย่งของกจิการ ซึง่มงีานวจิยัหลายชิน้ทีช่ีว้า่
บรษิทัทีม่ ีESG แขง็แรง จะสรา้งผลตอบแทนไดส้ม ่าเสมอกว่าบรษิทัทีม่ปัีญหาดา้น ESG ท าใหน้ักวเิคราะห์หรอืนักลงทุน
สถาบนัเริม่ให ้Premium แก่หุน้ทีม่ ีESG แขง็แรง ดงันัน้นักลงทุนจงึควรพจิารณาขอ้มลูดา้น ESG ก่อนลงทุน โดยสามารถ
หารายละเอยีดไดจ้าก One Report ซึง่ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ไดผ้ลกัดนัให้



บริษัทจดทะเบียนส่งขอ้มูลในมติิด้าน ESG เพื่อเป็นขอ้มูลแก่นักลงทุน ท าให้เราสามารถน ามาใช้พจิารณาควบคู่ไปกบั
ปัจจยัพื้นฐานด้านอื่น เพื่อตอกย ้าความมัน่ใจในการลงทุน นอกจากนี้อาจใช้วธิลีดัโดยการติดตามคะแนน ESG ที่มกีาร
จดัท าจากหน่วยงานต่างๆ และถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซค์ Settrade บริเวณใกล้กบั IAA Consensus เช่น ESG Score ที่
จดัท าโดยบรษิทัจดัอนัดบัชัน้น า เช่น S&P, Moody, MSCI และ ESG book เพื่อช่วยคดักรองในชัน้ต้น ก่อนทีน่ักลงทุนจะ
เริม่พจิารณาในรายละเอยีดเพิม่เตมิ  

 

ขัน้ท่ี 5 ติดตำมและปรบัเพ่ิม/ลดสดัส่วนลงทุนตำมควำมเหมำะสม  

 นักลงทุนทีด่คีวรตดิตามข่าวสารและปัจจยัต่างๆ อยู่อย่างสม ่าเสมอ เพราะระหว่างทางทีเ่ราลงทุนอาจมขี่าวหรอื
ประเด็นใหม่ๆ ที่ส่งผลอย่างมนีัยยะส าคัญต่อแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นที่ลงทุนอยู่ ซึ่งบ่อยครัง้อาจท าให้เราต้อง
กลบัมาทบทวนว่าประเดน็ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เป็นเพยีงผลกระทบระยะสัน้หรอืมผีลระยะยาว เพื่อทีจ่ะสามารถปรบัพอร์ตการ
ลงทุนไดท้นัต่อสถานการณ์ โดยช่องทางในการรบัขา่วสารปัจจุบนัมคีวามหลากหลายและรวดเร็วมาก ทัง้ในสื่อสิง่พมิพเ์องที่
หนัมาให้ขอ้มูลในช่องทางดจิติอลมากขึ้น และการแพร่หลายของ Social Media ท าให้นักลงทุนไม่ต้องใช้เวลาในการหา
ข้อมูลมากเหมอืนแต่ก่อน โดยช่องทางที่แนะน าอาจจะเป็นการติดตามในช่องทางของโบรกเกอร์ต่างๆ ที่นักลงทุนเป็น
สมาชกิอยู่ (เช่น Telegram, Facebook ของโบรกเกอร)์ หรอื Facebook Page หุน้ต่างๆ  

 นอกจากนี้นักลงทุนควรตดิตามผลประกอบการรายไตรมาสของหุน้ทีล่งทุนอยู่ เพื่อพจิารณาว่าการเตบิโตของก าไร
สุทธมิอีะไรทีผ่ดิพลาด หรอืเกดิปัญหาอะไรในการด าเนินงานหรอืไม่ ซึ่งแหล่งขอ้มลูส าคญันอกจากงบการเงนิกค็อื รายงาน
ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) ซึง่เป็นรายงานทีเ่ขยีนอธบิายในรายละเอยีดของผลประกอบการว่าเกดิ
อะไรขึน้บ้าง โตเพราะอะไร ลดลงเพราะอะไร แต่บางครัง้ขอ้มูลใน MD&A อาจจะไม่ละเอยีดพอ ผมแนะน าใหน้ักลงทุนเขา้
ไปสอบถามผูบ้รหิารเพิม่เตมิไดใ้นงาน Opportunity Day ซึ่งเป็นช่องทางส าคญัทีเ่ราสามารถส่งค าถามเพื่อฟังมุมมองจาก
ทางผูบ้รหิารไดโ้ดยตรง เช่น ผลกระทบทีก่ดดนัผลประกอบการในไตรมาสนี้จะยงัเกดิขึน้อกีไหมในไตรมาสถดัไป, ผูบ้รหิาร
เริม่เห็นการแข่งขนัในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้นหรอืไม่, ผู้บรหิารมคีวามกงัวลต่อปัจจยัอะไรเป็นพเิศษในช่วง 3-6 เดอืน
ขา้งหน้าหรอืไม่, เป้าหมายทางการเงนิของบรษิทัในช่วง 1-3 ปีขา้งหน้า 

 หลงัจากไดข้อ้มูลทีอ่พัเดทของผลด าเนินงานของกจิการแล้ว ผมอยากใหน้ักลงทุนลองทบทวนดูว่าแนวโน้มของ
ก าไรสุทธิยงัมีแนวโน้มแขง็แรงอยู่ไหม มีประเด็นกังวลอะไรที่จะเป็นความเสี่ยงรุนแรงต่อกิจการหรือไม่ ราคาหุ้นยงัมี 
Upside ในการลงทุนอกีมากน้อยขนาดไหน เพื่อเริม่พจิารณาว่าถงึเวลาเพิม่/ลดสดัส่วนการลงทุนหรอืยงั ถ้าหากขอ้มลูชีว้่า
การเตบิโตของกจิการอาจไม่สดใสมากเท่ากบัช่วงทีเ่ราเริม่ลงทุน และราคาหุน้เริม่ม ีUpside ทีจ่ ากดั กอ็าจเป็นจุดพจิารณา
ขายท าก าไร หรอื ขายเพื่อเปลีย่นหุน้ลงทุนไปยงับรษิทัทีม่ศีกัยภาพน่าสนใจมากกว่า 

 

 

 



ขัน้ท่ี 6 หำทำงเพ่ิมประสบกำรณ์  

 ประสบการณ์ต้องเกิดจากการเริม่ลงมอืท า น าความรู้ที่สัง่สมมาลองผดิลองถูกเพื่อคดักรองหุ้น เลอืกเฟ้นหุ้นที่
น่าสนใจเขา้พอร์ตลงทุน เมื่อเราไดล้งทุนไปซกัพกัจะเริม่เหน็ถงึขอ้บกพร่องของวธิกีารทีเ่ราใชว้่ามจีุดอ่อนตรงไหน เพราะ
อะไรถงึท าพลาด ควรจะปรบัตวัอย่างไร ผมแนะน าใหน้ักลงทุนท าบนัทกึการลงทุนของตวัเอง จดบนัทกึและสรุปไอเดยีทีเ่รา
ใชล้งทุนรวมถงึราคาทีเ่ริม่ตดัสนิใจซื้อ เพื่อทีจ่ะกลบัมาทบทวนเหตุผลและวธิกีารเลอืกหุน้ของเราหลงัจากเริม่เหน็ผลลพัธ์
จากการลงทุนแลว้ระดบัหนึ่ง ซึง่เมื่อจดบนัทกึไปเรื่อยๆ เราจะเริม่เหน็ว่าไอเดยีไหนของเราทีใ่ชแ้ลว้ประสบความส าเรจ็ หรอื
เวลาทีเ่ราคดิผดิเกดิขึน้จากอะไร และจะสามารถแกไ้ขไดถู้กจุด  

 นักลงทุนอาจใช้วธิศีกึษาจากประสบการณ์ของคนอื่นได้เช่นกนั โดย อาจเริม่พูดคุยกบัคนรู้จกัที่สนใจด้านการ
ลงทุนเหมอืนกนัเพื่อใหเ้กดิการตกผลกึความคดิมากขึน้ และไดมุ้มมองใหม่ๆ จากคู่สนทนาของเรา นอกจากนี้อาจจะใชว้ธิี
รวมกลุ่มกบันักลงทุนรายอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งปัจจุบนัสามารถท าไดง้่ายขึน้มาก ผ่าน Social Media ต่างๆ 
เช่น Facebook Page ด้านการลงทุน ซึ่งบ่อยครัง้เราจะได้ไอเดยีในการลงทุนเด็ดๆ หรอืได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ ซึ่ง
สามารถต่อยอดเพื่อเพิม่ผลตอบแทนใหต้วัเองได ้อย่างไรกด็เีหรยีญมกัม ี2 ดา้นเสมอ แม้การเขา้ถงึไดง้า่ยจะเป็นเรื่องด ีแต่
นักลงทุนกต็้องพจิารณาถงึความน่าเชื่อถอืของเพจและควรมกีารตรวจสอบขอ้มลู ก่อนทีจ่ะน ามาใชเ้พื่อตดัสนิใจลงทุนดว้ย 
เพื่อลดโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อกลุ่มที่ตัง้มาเพื่อปัน่ราคาเพยีงอย่างเดยีว หรอืเพจทีใ่หข้อ้มูลทีไ่ม่น่าเชื่อถอื ผมแนะน าให้
สงัเกตงา่ยคอื Facebook Page ดา้นการลงทุนทีด่ตีอ้งเน้นทีก่ารน าเสนอมุมมองหรอืไอเดยีการลงทุนในภาพกวา้งและขอ้มลู
ที่มแีหล่งอ้างอิงชดัเจน ไม่น าเสนอเพื่อชกัชวนหรอืแนะน าให้ซื้อหรอืขายหุน้ตวัใด ไม่เผยแพร่ขอ้มูลที่อ้างว่าเป็น Inside 
Information ไม่พาดพงินักลงทุนรายอื่น เพราะอาจมคีวามผดิตาม พรบ. หลกัทรพัย ์ 

 นอกจากนี้นักลงทุนสามารถสรา้งประสบการณ์เทยีม ไดจ้ากการอ่านหนังสอืลงทุนของนักลงทุนชื่อดงัต่างๆ ซึ่งจะ
ช่วยใหเ้ราไดเ้หน็ภาพและมุมมองในการวเิคราะหข์องนักลงทุนชัน้น าทีเ่คยตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ในอดตี ไดเ้หน็วธิีคดิ
และแนวทางการลงทุนของเขา และเริม่เหน็รปูแบบ (Pattern) ทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการลงทุน โดยหนังสอืทีผ่มแนะน า 
5 เล่ม ไดแ้ก่ ตแีตก, How to Money in Stocks, เหนือกว่าวอลสตรที, ศาสตรแ์ห่งบพัเฟตต ์และ บฟัเฟตต์-โซรอส ลงทุนถูก
นิสยั ยงัไงกช็นะ ยิง่อ่านมากยิง่รูม้ากและจะยิง่เสรมิสรา้งวธิคีดิในการลงทุนทีแ่ขง็แรงใหก้บัท่านนักลงทุนครบั 

 

 สุดทา้ยนี้ผมหวงัว่าบทความของผมจะพอชีแ้นะแนวทางในการศกึษาเพื่อลงทุนในหุน้ของบรษิทัทีม่ศีกัยภาพและ
ความน่าสนใจใหก้บัท่านนักลงทุนไดไ้ม่มากกน้็อย แต่สิง่ทีผ่มอยากทิง้ทา้ยไวค้อืการลงทุนแมจ้ะมคีวามซบัซ้อนและตอ้งใช้
เวลาเพื่อศกึษาขอ้มลูต่างๆ ใชเ้วลาเพื่อลองผดิลองถูก ใชเ้วลาเพื่อสรา้ง Connection แต่ผมเชื่อว่าถา้เราตัง้ใจและใส่ใจทีจ่ะ
ศกึษาอย่างแน่วแน่และอดทน ท่านนักลงทุนกจ็ะมโีอกาสประสบความส าเรจ็ในการลงทุนเพิม่ขึน้เรื่อยๆ ดงัสุภาษิตจนีทีว่่า 
“หนทางไกลนับหมื่นลี้ เริม่ต้นทีก่้าวแรก” ขอใหทุ้กท่านประสบความส าเรจ็ในการลงทุน ขอบคุณทีต่ดิตามบทความฉบบันี้
ครบั 


