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จบแล้วจะทำ�อะไร...

น่าจะเป็นคำ�ถามง่ายๆ สำ�หรับ “เด็กจบใหม่” เพราะเชือ่ ว่า ถึงวันนีแ้ ล้วทุกคนน่าจะต้องมี
“คำ�ตอบในใจ” อยูแ่ ล้วว่า หลังจากก้าวออกจากรัว้ มหาวิทยาลัยแล้ว ชีวิตของเราจะก้าว

ต่อไปทางไหน

หลายคนคงจะแอบเคืองกับคำ�ถามง่ายๆ นีอ้ กี ต่างหากว่า “แหม ถามมาได้ จบแล้วก็ตอ้ ง
ทำ�งานตามสายงานทีเ่ รียนมาน่ะสิ” เพราะจบหมอ ก็ตอ้ งเป็นหมอ จบวิศวะ ก็ตอ้ งเป็นวิศวกร
จบนิตฯิ ก็ตอ้ งเป็นทนาย จบนิเทศฯ ก็ตอ้ งเข้าไปอยู่ในแวดวงสือ่ สารมวลชน (จะให้ไปทำ�อย่างอืน่
ได้อย่างไร)
นอกจากนี้ ถ้าจะให้ดกี ต็ อ้ งได้ต�ำ แหน่งดีๆ ในบริษัทใหญ่ๆ จะได้มรี ายได้ทม่ี น่ั คง (กินเงินเดือน
สบายๆ) แถมยังมีโอกาสเติบโตในหน้าทีก่ ารงานอีกต่างหาก

”

“ก้าวที่กล้า

เจ้าของกิจการ
มนุษย์เงินเดือน

แต่อีกหลายคนเลือกที่จะ
มี “ก้าวที่กล้า” มากกว่าการ
เป็ น มนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ น เพราะมี
เป้าหมายแน่วแน่ทจ่ี ะเป็น “เจ้าของ
กิจการ” ให้ได้ ด้วยเหตุผล (ดีๆ)
ตั้งหลายข้อ ที่ทำ�ให้คนรุ่นใหม่
ฝั น อยากจะมี ธุ ร กิ จ เป็ น ของ
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น...

แล้วจะไปนัง่ รับเงินเดือนอยูท่ �ำ ไม นอกจากนี้ บริษัทระดับยักษ์ใหญ่ของโลกปลดพนักงานกัน
บ่อยๆ แล้วจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า วันหนึง่ เราจะไม่อยู่ในกลุม่ ทีถ่ กู “ลอยแพ”

เพราะ “เจ้าของกิจการ” ไม่ต้องตอกบัตรเข้าทำ�งาน

อยากจะทำ�งานเมือ่ ไรก็ท� 
ำ ไม่อยากทำ�ก็ไม่ตอ้ งทำ� 

และไม่วา่ จะจบจากคณะอะไร สาขาวิชาไหน ทุกคน

สามารถฝันถึงการเป็นเจ้าของกิจการได้ทงั้ นัน้

แถมยังมี “รูปแบบการเป็นเจ้าของกิจการ” ให้เลือกหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น “เจ้าของกิจการของตัวเอง” หรือ
“เจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุน้ ”
แม้ว่า ทั้งสองแบบจะได้ช่อื ว่าเป็น “เจ้าของกิจการ”
เหมือนๆ กัน แต่การเป็นเจ้าของกิจการแต่ละแบบก็มี
ประเด็นที่ “ได้เปรียบ” และ “เสียเปรียบ” กันอยู่ เพราะ
ฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเดินไปในทางไหนลองมาเปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อด้อยของการเป็นเจ้าของกิจการทัง้ สองแบบกัน
ก่อนดีกว่า

ความต่างของการทำ�งาน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เพราะคนที่เป็น “เจ้าของกิจการ” มีโอกาสรวยเร็วกว่ามนุษย์เงินเดือนชัวร์ๆ

เงินทองต้องวางแผน

แม้วา่ จะเป็นแค่กจิ การเล็กกระจิดริดแค่ไหนก็ตาม

9

เพราะคำ�ว่า “เจ้าของกิจการ” มันเท่กว่าการเป็นลูกจ้างตั้งเยอะ

เจ้าของกิจการของตัวเอง
ข้อดี

บันไดสู่ความสำ�เร็จ
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เป็นนายตัวเอง
ถ้าถามว่า อยากเป็นเจ้าของกิจการ
แบบไหน คนส่ ว นใหญ่ น่ า จะฝั น ถึ ง การ
ก่อร่างสร้างกิจการด้วยสองมือน้อยๆ ของ
เราเอง ประเภทลงมือทำ�เอง ขายเอง ได้ก�ำ ไร
(หรือขาดทุน) ด้วยตัวเอง เพราะเราได้เป็น
“นายตัวเอง” ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใคร และ
ถ้าธุรกิจเราประสบความสำ�เร็จ มันก็จะเป็น
สุดยอดของความภูมิใจ
เมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง
ก็ทำ�ให้เรามี “อำ�นาจ” ในการบริหารงาน
อย่างเต็มที่ อยากจะคิด อยากจะทำ�อะไร
ก็สามารถทำ�ได้อย่างทีต่ อ้ งการ ซึง่ แน่นอนว่า
ทุ ก อย่ า งที่ เ ราคิ ด และลงมื อ ทำ � จะต้ อ ง
หมายถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการ

แม้วา่ การเป็นเจ้าของกิจการงานจะหนัก
และเหนื่อย จนทำ�ให้หลายคนไม่กล้าที่จะ
ก้าวออกมาจากกรอบของมนุษ ย์เงินเดือน
มาลองสู้ดูสักตั้ง แต่การเป็นเจ้าของกิจการ
ของตั ว เองที่ ต้ อ งทำ � ทุ ก อย่ า งด้ ว ยตั ว เอง
ถือเป็นการทดสอบฝีมือ ฝึกทักษะด้านการ
บริหาร ฝึกความอดทน และพัฒนาศักยภาพ
ของเราแทบจะทุกด้าน
เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อน
ในวัยเดียวกัน “เจ้าของกิจการ” จะแกร่งกว่า
“มนุษย์เงินเดือน” เยอะ

มีโอกาสมั่งคั่งได้เร็วกว่า
ใครบ้างไม่อยากรวย ไม่อยากมีฐานะมัง่ คัง่ และมัน่ คง ซึง่ การเป็นเจ้าของ
กิจการของตัวเอง เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าและ
เร็วกว่าการเป็นลูกจ้างกินเงินเดือน เพราะกำ�ไรที่ได้จากกิจการของเราเองก็
ไม่ต้องแบ่งใคร รับเงินเข้ากระเป๋าไปเต็มๆ
เพราะฉะนั้นถ้าเรา “เจ๋งจริง” มีความสามารถในการทำ�ธุรกิจจริง
เราอาจจะ “สร้างตัว” ได้ภายในเวลาไม่กี่ปี เราอาจจะเป็น “เศรษฐี
รุ่นใหม่” ได้ตั้งแต่อายุยังไม่มาก ซึ่งแน่นอนว่า มันคุ้มค่าที่จะเหนื่อย

เงินทองต้องวางแผน

We a lt h

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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นอกจากนี้ มหาเศรษฐี แ ละนั ก ธุ ร กิ จ
ชั้นนำ�ของโลกส่วนใหญ่ก็เดินมาในแนวทางนี้
พวกเขามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และลงมือทำ�
โดยเริ่มจากธุรกิจเล็กๆ แล้วค่อยๆ ก่อร่าง
สร้างตัวซึ่งอาจจะผ่านความล้มเหลวมาแล้ว
ไม่รกู้ ค่ี รัง้ แต่ทกุ ครัง้ ทีล่ ม้ เหลว พวกเขาไม่ลม้ เลิก
จนทำ�ให้เดินมาถึงวันที่ประสบความสำ�เร็จ

ข้อด้อย
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ลงทุนสูง

หนักและเหนื่อย

สำ � หรั บ คนที่ ไ ม่ ไ ด้ โ ชคดี เ กิ ด มามั่ ง คั่ ง
แต่กำ�เนิด การจะเริ่มต้นทำ�ธุรกิจอะไรสัก
อย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีเงิน
ลงทุนสูง และที่สำ�คัญสำ�หรับการเริ่มต้น
ธุรกิจใหม่ทอี่ าจจะยังไม่สามารถขอสินเชือ่ ได้
ก็จำ�เป็นจะต้องมีเงินทุนสำ�รองมากพอที่จะ
รองรับช่วงเวลาทีร่ ายได้ยงั ไม่พอกับรายจ่าย
ไม่ ใช่แค่เงินลงทุนเท่านั้นที่อาจจะต้อง
เทหมดหน้าตัก แต่คนที่คิดจะเป็นเจ้าของ
กิจการอะไรสักอย่างก็ตอ้ งมีความรู้ ความเข้าใจ
ในธุรกิจนั้นแบบทะลุปรุโปร่ง และต้องมี
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ

แม้ ว่ า คนที่ ตั้ ง เป้ า หมายเป็ น เจ้ า ของ
กิ จ การจะมองเห็ น “ความมั่ ง คั่ ง ” และ
“ความสบาย” อยู่ที่ปลายทาง แต่บอกได้
เลยว่า แต่ละก้าวก่อนทีจ่ ะไปถึงปลายทางนัน้
ไม่สบายเลย เพราะต้อง “ลงแรง” แบบ
ทุ่มสุดตัว และยังแบกรับความเสี่ยงต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้บนบ่าของตัวเองอีกด้วย
สารพั น ปั ญ หาถาโถมเข้ า มาให้ แ ก้ ไ ข
ไม่เว้นแต่ละวัน ทั้งเรื่องการบริหารงานและ
การบริหารคน ซึ่งเรื่องคนนี่ล่ะจะวุ่นวาย
แบบสุดๆ และไม่ต้องคิดถึงวันหยุดพักผ่อน
วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ต้อง
ถามถึง เพราะเจ้าของธุรกิจไม่มีสิทธิ์หยุด
หรื อ อาจจะมี วั น หยุ ด แต่ หั ว สมองไม่ เ คย
ได้พักผ่อนอย่างจริงจัง ต้องคิดโน่นคิดนี่
อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ในบางธุรกิจ
การหยุดงาน คือ ขาดรายได้

ตอนเริ่มต้นทำ�ธุรกิจที่คิดว่า ยากแล้ว
ตอนอยากจะเลิกกิจการก็ยากไม่แพ้กัน
ไม่ว่าจะเลิกเพราะขาดทุน หรือเลิกเพราะ
อยากจะเปลี่ ย นไปทำ � ธุ ร กิ จ อื่ น เพราะ
การจะหาคนมา “ซื้อ“ หรือ “เซ้ง” กิจการ
ไม่ได้ประกาศขายปุบ๊ มีคนมาซือ้ ปับ๊ เพราะ
อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะขายได้
คราวนีล้ ะ่ ทีเ่ ป็นความเจ็บปวดทีแ่ ท้จริง
ของเจ้าของกิจการ เพราะไหนจะต้องสูญ
เงินที่ลงทุนไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ ไหนจะมี
สิ น ค้ า ค้ า งสต๊ อ ก และบรรดาค่ า เช่ า
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ยังเดินหน้าต่อไปแม้ว่า
เราจะหยุดเดินหน้ากิจการไปแล้ว
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ต่ อ ให้ คิ ด ว่ า ธุ ร กิ จ ของเรามั น จะ
เจ๋งสักแค่ไหน แต่ ให้เตรียมใจไว้ด้วยว่า
มันมีโอกาสทีจ่ ะเจ๊งได้ และธุรกิจทีเ่ กิดใหม่
ในโลกธุ ร กิ จ ทุ ก วั น นี้ มี โ อกาสที่ จ ะเจ๊ ง
มากกว่าจะเจ๋ง เพราะการแข่งขันในทุก
อุ ต สาหกรรมมี ก ารแข่ ง ขั น รุ น แรง แล้ ว
ธุรกิจเล็กๆ ที่ยังอ่อนแออยู่จะริอ่านไปสู้กับ
เจ้าใหญ่ๆ ที่แข็งแรง ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย
ถ้าไม่เจ๋งจริง
และต่อให้เก่งกาจขนาดไหน และมองว่า
มีโอกาสทางธุรกิจหลายอย่างที่น่าสนใจ
แต่การทำ�ธุรกิจให้ได้ดีและประสบความ
สำ � เร็ จ คงจะทำ �ได้ แ ค่ อ ย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น
โดยเฉพาะในช่วงของการตัง้ ต้นธุรกิจ ทีเ่ วลา
เกื อ บทั้ ง หมดจะต้ อ งทุ่ ม เทให้ กั บ ธุ ร กิ จ
เพื่อให้อยู่รอดและเติบโต

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ทำ�แล้วเลิกยาก

เงินทองต้องวางแผน

มีโอกาสไปไม่รอดสูง

เจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุน้
ข้อดี

เริ่มต้นง่ายใช้เงินน้อย
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การลงทุ น ในหุ้ น ในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ
ก็เหมือนกับการนำ�เงินไป “ลงขัน” กับเพื่อน
หรือหุ้นส่วน เพียงแต่บริษั ทหนึ่งไม่ได้มีคน
ร่วมหุ้นแค่ “เราสองสามคน” แต่อาจจะมีคน
มาร่วมหุ้นเป็นหมื่นเป็นแสนคน ทำ�ให้คนที่มี
เงินทุนน้อยๆ ก็สามารถเข้าไปเป็นหุ้นส่วน
ของบริษัทได้

เพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของกิจการ
ผ่านการลงทุนในหุ้นไม่จำ�เป็นต้องมีเงิน
เป็นแสนเป็นล้าน มีแค่หลักพันหลักหมื่น
ก็ทำ�ให้กลายเป็นเจ้าของกิจการได้แล้ว
เพราะการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในปัจจุบัน
ไม่ ใช่เรื่องยากและไม่ได้ใช้เงินเริ่มต้น
มากนัก

มีมืออาชีพช่วยบริหาร
ถ้ า การเป็ น เจ้ า ของกิ จ การของตั ว เอง
มั น ต้ อ งทุ่ ม ทั้ ง ทุ น และทุ่ ม ทั้ ง แรงแบบสุ ด ๆ
ลองเปลี่ ย นมาเป็ น เจ้ า ของกิ จ การผ่ า น
การลงทุนในหุ้นจะ “เหนื่อยน้อยกว่า” เพราะ
เรามีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการทำ�ธุรกิจมาบริหารงาน
และจั ด การสารพั ด เรื่ อ งวุ่ น ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ในการทำ�ธุรกิจแทนเรา
เพราะฉะนั้ น เราก็ มี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของกิจการ โดยไม่ตอ้ งไปปวดหัว

กับการลงมือทำ�ธุรกิจด้วยตัวเอง จากนั้น
ก็เอาเวลาที่เหลือไปทำ�อย่างอื่น ทำ�ให้
เราทำ�งานประจำ�  หรือทำ�งานที่เรารัก
ไปพร้อมๆ กับการเป็นเจ้าของกิจการ
ที่เราต้องการได้ไม่ยาก

บริษัทจดทะ
ในตลาดหลักเบทรียัพนย์ฯ

สภาพคล่องสูง
ในกรณี ที่ เ ราเป็ น เจ้ า ของกิ จ การผ่ า น
การลงทุ น ในหุ้ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ แล้ ว
อยากจะขายกิจการเปลี่ยนไปลงทุนอย่างอื่น
ก็ง่ายนิดเดียว แค่ขายหุ้นของบริษัทเก่า แล้วไป
ซื้อหุ้นของบริษัทใหม่ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
แต่ ถ้ า เป็ น เจ้ า ของกิ จ การของตั ว เองคงไม่
สามารถขายธุรกิจได้ง่ายแบบนี้

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

ในขณะที่การเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ มีโอกาสที่จะไปไม่รอด แต่สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มี ให้เลือกหลายร้อยบริษั ท ในหลากหลายอุตสาหกรรม จะต้อง
มีบริษัทที่แข็งแกร่ง ผ่านร้อนผ่านหนาว เป็นธุรกิจที่ดี สามารถต่อสู้กับบริษัทอื่นๆ ได้
เราก็เพียงเลือกลงทุนในกิจการที่ดี มีโอกาสทำ�กำ�ไรได้ดี มีอนาคต มีศักยภาพที่จะ
เติบโต และที่สำ�คัญ คือ บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ
นอกจากนี้ ยังสามารถลงทุนได้หลายๆ กิจการ ด้วยเงินจำ�นวนไม่มาก เพราะการกระจาย
การลงทุนไปในหลายๆ บริษัท หลายๆ อุตสาหกรรมจะเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน
เพราะเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนทำ�ให้ธุรกิจหนึ่งขาดทุน เราจะยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่ยัง
ทำ�กำ�ไรได้อยู่
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เลือกลงทุนธุรกิจที่ดีที่สุด

ข้อด้อย
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ไม่มีอำ�นาจบริหาร
ถ้าการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองท�ำให้เรามีอ�ำนาจ
ในการบริ ห ารจั ด การทุ ก สิ่ ง อย่ า งเต็ ม ที่ แต่ ส�ำหรั บ
การเป็นผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย
ก็ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงาน (เพราะเราปล่อยให้
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารมืออาชีพเรียบร้อยแล้ว)
แต่ในฐานะผู้ถือหุ้น แม้จะเป็นแค่เสียงเล็กๆ เราก็
ยังมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงคัดค้านในการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร แต่ต้อง
ยอมรับว่า ในทีส่ ดุ “ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่” หรือ “เสียงส่วนใหญ่”
จะมีน�้ำหนักมากกว่า
อย่างไรก็ตาม ถ้าลงทุนแล้วไปเจอผู้บริหาร ที่
ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ทำ�หน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท เราก็
เพียงแค่ขายหุ้นออกไปลงทุนกับบริษั ทอื่นที่ดีกว่าแทน  
เพราะผู้บริหารที่ ไ ม่มีธรรมาภิบาลก็อาจจะพาบริษั ท
ล่มจมได้

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เข้าใจทั้งข้อดีข้อด้อยของการเป็น
เจ้าของกิจการของตัวเอง หรือเจ้าของกิจการผ่านการลงทุน
ในหุน้ มาเรียบร้อยแล้ว ก็คงเห็นว่าไม่ใช่เรือ่ งยากเกินความสามารถ
แต่การเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำ�เร็จต่างหากที่เป็น
เรือ่ งยาก เพราะฉะนัน้ ถ้าอยากจะก้าวเข้าสูก่ ารเป็นเจ้าของกิจการ
ที่ประสบความสำ�เร็จต้องติดตามตอนต่อไป

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

ผลตอบแทนที่ ได้จากการเป็นเจ้าของกิจการ
ผ่ า นการลงทุ น ในหุ้นอาจจะไม่มากเมื่อเทีย บกับ
กำ�ไรที่จะได้จากการทำ�ธุรกิจ (ถ้าประสบความ
สำ�เร็จ) หรือบางครัง้ ราคาหุน้ ทีเ่ ราถืออยูอ่ าจจะปรับ
ลดลงได้ แม้ว่าจะเป็นกิจการที่ดี มีอนาคต เพราะ
ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุน ภาวะตลาด
และสภาพเศรษฐกิจ แต่ ในระยะยาวก็อาจจะได้
ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10-15% ซึ่งเรียกว่าไม่น้อย
เลยถ้าไปเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝาก และถ้าลงทุน
ด้ ว ยระยะเวลาที่ นานพอผลตอบแทนจะงอกเงย
ขึ้นเรื่อยๆ ก็นับเป็นทางเลือกที่ ไม่ควรมองข้ามไป
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ผลตอบแทนไม่สูง

เส้นทางสู่การเป็น
เจ้าของกิจการของตนเอง
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ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

Entrepreneur

“รถไฟเหาะ”

พร้อมกันหรือยัง
กำ�ลังจะออกเดินทางแล้ว จับกัน
ไว้ให้แน่นๆ เพราะบอกได้เลยว่า งานนีม้ เี สียว และอาจจะทำ�ให้คนทีห่ วั ใจไม่แข็งแรง
ช็อกหมดสติกันได้ง่ายๆ
ถ้า “คำ�ขู”่ เพียงแค่นที้ �ำ ให้ขนหัวลุกแล้วละก็ เลิกคิดทีจ่ ะเป็นเจ้าของกิจการ
แล้วกลับไปเดินในเส้นทางมนุษย์เงินเดือนจะสบายใจกว่า เพราะ “ความกล้า”

เป็นหนึ่งใน “บุคลิกและทัศนคติ” ของเจ้าของกิจการที่ประสบ
ความสำ�เร็จ

เถ้าแก่รนุ่ ใหม่ ใช่เราหรือเปล่า
ไม่นา่ เชือ่ ว่า เจ้าของกิจการทีป่ ระสบความสำ�เร็จ
ไม่ว่าจะทำ�ธุรกิจอะไร ธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่
แค่ไหน ชนชาติไหน พวกเขามี “บางสิง่ ” ทีค่ ล้ายๆ กัน
(แน่นอนว่า ไม่ใช่ความรู้ในตำ�ราเพียงอย่างเดียว)
ซึ่งบางอย่างอาจจะดูเหมือนเป็น นิสัยที่ติดตัวมา
ตัง้ แต่เกิด แต่เชื่อเถอะว่า ทุกอย่างสามารถฝึก

...?

ใช่เราหรือเปล่า??

eu
Entrepren

r

เรียกว่าเป็น “หัวใจ” ของการเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำ�เร็จ เพราะเมื่อ
เรามีความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะประสบความสำ�เร็จอย่างมาก มันก็จะทำ�ให้เรา
ไม่หวาดหวัน่ ต่อความล้มเหลว (ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ) และหากต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลว
ความมุ่งมั่นจะคอยฉุดให้เราลุกขึ้นมาก้าวเดินต่อไป โดยไม่ล้มเลิกไปกลางทาง
นอกจากนี้ การเป็ น เจ้ า ของกิ จ การ
ไม่สบายอย่างทีห่ ลายคนคิด เพราะต้องอาศัย
ทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังเงิน ยิ่งการ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ต้องท�ำแทบทุกอย่างด้วย
ตัวเอง ต้องจัดการกับปัญหาแทบทุกอย่างที่
จะกระหน�่ำกันเข้ามาแบบไม่มีวัน หยุดพัก
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง
ก็ ค งจะทนไม่ ไ หวและล่ า ถอยออกไปจาก
ธุรกิจก่อนที่จะประสบความส�ำเร็จ

เงินทองต้องวางแผน

1. มุ่งมั่นที่จะประสบความสำ�เร็จ

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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และสร้างขึ้นได้

2.

กล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ

ความกล้า เป็นอีกคุณสมบัติที่จำ�เป็น
ของเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะ “กล้าทีจ่ ะเสีย่ ง”
เพราะถ้ามัวแต่กลัวๆ กล้าๆ ไม่ว่าจะก้าวขา
ออกไปทางไหนก็กลัวไปหมด ก็คงจะไม่มวี นั
ได้เริม่ ต้นธุรกิจ และความกลัวทีเ่ ป็นอันตราย

20

ต่อการเป็นเจ้าของกิจการมากที่สุด คือ
กลัวล้มเหลว

เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

แต่เมื่อกล้าที่จะเสี่ยงแล้ว จะต้องเป็น
ความกล้าที่มีเหตุมีผล ไม่ ใช่กล้าท้าตาย
ทำ � ธุ ร กิ จโดยไม่ มี ก ารวางแผน ไม่ ไ ด้ คิ ด
ไตร่ตรองให้รอบคอบ
นอกจาก กล้าเสี่ยงแล้ว จะต้องกล้า
ตัดสินใจอีกด้วย เพราะในการทำ�ธุรกิจ มี
เรื่องให้ต้องตัดสินใจทุกวัน ผิดกับมนุษ ย์
เงินเดือนในระดับพนักงานทั่วไป ที่แทบจะ
ไม่ต้องมีภาระหน้าที่ ในการตัดสินใจเรื่อง
สำ�คัญๆ และเรื่องที่ส่งผลต่อความอยู่รอด
ทางธุรกิจ
แต่ส�ำ หรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจจะไปรอด
หรือจะล้มเหลว ก็เกิดจากการตัดสินใจของ
ตัวเราเองทั้งนั้น เพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะ
ตัดสินใจ โดยความกล้ามีจุดกำ�เนิดมาจาก
“ความเชื่อมั่นในตัวเอง” เชื่อว่า มีความรู้
มากพอ เชื่อว่าเงินทุนมากพอที่จะนำ�พาให้
ธุรกิจของเราประสบความสำ�เร็จ

4.

ไม่หยุดที่จะเรียนรู้

ถ้าพูดถึงการทำ�ธุรกิจ คนที่เรียน “บริหารธุรกิจ” อาจจะ
แอบยิ้มอยู่ ในใจ แล้วคิดว่า “เรื่องกล้วยๆ” เพราะเรียนวิธี
การทำ�ธุรกิจมาหมดแล้ว แต่สำ�หรับเจ้าของกิจการที่ประสบ
ความสำ�เร็จ พวกเขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่เคยทิ้ง
นิสัย “ใฝ่รู้” แม้ว่า จะก้าวพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยไปนานแล้ว
การเรี ย นรู้ ข องเจ้ า ของกิ จ การทำ �ได้ ห ลายทาง ตั้ ง แต่
อ่านตำ�ราวิชาการ เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ประสบ
ความสำ�เร็จ เรียนรูจ้ ากลูกค้า แม้กระทัง่ เรียนรูจ้ ากคูแ่ ข่ง เพราะ
ในโลกธุรกิจการหยุดเรียนรู้ หยุดพัฒนา ก็เท่ากับการถอยหลัง  

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

สมัยนี้การทำ�ธุรกิจแบบเดิมๆ อาจจะทำ�ได้แค่ “พออยู่รอด” แต่ถ้าต้องการให้ธุรกิจ
โดดเด่น เอาชนะคูแ่ ข่งทีม่ อี ยูม่ ากมาย และเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน เจ้าของกิจการจะต้องมีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อทำ�สิ่งที่แตกต่างและสิ่งที่ดีกว่า เพราะอย่างน้อยๆ เจ้าของกิจการที่
ประสบความสำ�เร็จจะต้องปรับปรุงสินค้าและบริการของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
และเราจะ “ลาํ้ หน้า” คูแ่ ข่ง ถ้าหัดมองให้ไกล มองเห็นแนวโน้มธุรกิจในอนาคตว่า สินค้า
อะไร และบริการแบบไหน กำ�ลังจะเป็น “เทรนด์” ที่มาแรง     
เมื่อมองเห็นแล้วต้องไม่รอช้า รีบคว้าโอกาสนั้นมาให้ได้ ด้วยการ “คิดการใหญ่” ทำ�ให้
ไอเดียเล็กๆ นั้น กลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำ�เร็จขึ้นมาให้ได้

21

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

เงินทองต้องวางแผน

3.

ใจพร้อม... แต่จะทำ�ธุรกิจอะไรดี
หลังจากสำ�รวจ “หัวใจ” ตัวเองแล้วว่า แข็งแกร่งพอและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทาง
ของการเป็นเจ้าของกิจการ แต่คิดไปคิดมาก็คิดไม่ตกสักที เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นทำ�ธุรกิจ
อะไรดี สุดท้ายก็เลยนั่งคิด นอนคิด อยู่แบบนั้น โดยไม่ได้เริ่มลงมือทำ�อะไรสักที
ไม่ต้องตกใจ เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ “เด็กจบใหม่” อย่างเราๆ เท่านั้น ที่เจอปัญหานี้
เพราะลุงๆ ป้าๆ ที่เรียนจบไปหลายปี หลายคนก็ยังแบกความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการ
ไว้ในใจ โดยที่ไม่เคยได้ลงมือจริงๆ จังๆ สักที

จริงๆ แล้วปัญหา “ไม่รู้จะทำ�ธุรกิจอะไรดี” มีวิธีแก้ง่ายนิดเดียว
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เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เริ่มจาก หยิบกระดาษ และปากกาขึ้นมา แล้วตั้งคำ�ถามกับตัวเองว่า เราอยากทำ�อะไร
เราชอบทำ � อะไร เราถนั ด อะไร ที่ บ้ า นทำ � ธุ ร กิ จ อะไร จะต่ อ ยอดอะไรได้ บ้ า ง หรื อ
เรามองเห็นโอกาสจะทำ�ธุรกิจอะไร ตามแนวทางการเริ่มธุรกิจต่อไปนี้

1. ริเริ่ม

คิดค้นสิ่งใหม่ๆ
เห็นโอกาสทางธุรกิจ
ไม่ ว่ า จะเป็ น เห็ น ทำ � เลดี ๆ
ทีเ่ หมาะกับการทำ�การค้า มอง
เห็นช่องว่างทางการตลาด
มองออกว่า ในตอนนี้ “เทรนด์”
อะไรกำ�ลังจะมาแรง

ทำ�ธุรกิจที่อยากทำ�

อาจจะไม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ ที่ แ ปลก
ซึ่งคงจะเป็น พวก “เถ้าแก่ แหวกแนว แต่มาจากความชอบ
นักประดิษฐ์” ทีป่ ระดิษฐ์คดิ ค้น เป็นการส่วนตัว เช่น เปิดร้าน
สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ น่ า จะมี โ อกาส ดอกไม้ เพราะชอบดอกไม้
ขายได้
เปิดร้านหนังสือ เพราะชอบ
อ่ า นหนั ง สื อ เปิ ด ร้ า นขาย
เสื้อผ้า เพราะชอบแฟชั่น

2. ต่อยอด

เจ้าของกิจการในรูปแบบนี้น่าจะได้เปรียบกว่าและง่ายกว่าการริเริ่ม เพราะอย่างน้อยๆ
ก็พอจะมี “พื้นฐาน” อยู่บ้าง ทำ�ให้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

สำ�หรับคนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ หรือทักษะเฉพาะด้าน
จากการทำ�งานประจำ� จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน
สามารถต่อยอดทักษะอาชีพนั้นให้เป็นธุรกิจได้
ไม่ยาก เช่น หมอ ออกมาเปิดคลินิกของตัวเอง
หรือพนักงานบัญชี ออกมาเปิดสำ�นักงานบัญชี

งานอดิเรก
งานอดิเรกบางอย่างทีเ่ ราทำ�เป็นกิจกรรมในยามว่างอาจจะกลาย
เป็นธุรกิจสร้างกำ�ไรให้กบั เราได้ เช่น ถ้าชอบทำ�งานฝีมอื สามารถ
ทำ�ขาย และต่อยอดไปจนถึงการเปิดร้านขายอุปกรณ์งานฝีมือ
หรือจะข้ามขั้นไปเปิดสอนคนที่สนใจเลยก็ได้

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

งานประจำ�ที่ทำ�อยู่

เงินทองต้องวางแผน

ซึง่ การต่อยอดธุรกิจครอบครัวสามารถทำ�ได้หลาย
รูปแบบ ตัง้ แต่การขยายสาขา ทำ�ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
ธุรกิจที่อาศัยธุรกิจที่บ้านเป็นฐาน หรือผลิตสินค้า
หรือขายวัตถุดิบส่งให้กับธุรกิจครอบครัว
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ธุรกิจครอบครัว

3. ซื้อกิจการ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่อยากทำ�  หรือธุรกิจที่เห็นโอกาส แต่ไม่อยากริเริ่มด้วยตัวเอง
เพราะรู้ว่าการเริ่มต้นจากศูนย์เป็นเรื่องยาก ก็อาจจะลดขั้นตอนความยุ่งยากด้วยการ
ซื้อกิจการ
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ซื้อกิจการที่มีอยู่แล้ว
หรื อ เซ้ ง ต่ อ กิ จ การ ซึ่ ง เจ้ า ของเดิ ม
อยากขายด้วยเหตุผลต่างๆ นานา ไม่วา่ จะเป็น
จะไปต่างประเทศ ไม่มีเวลาดูแล หุ้นส่วน
มีปัญหา ซึ่งคนที่จะเริ่มธุรกิจด้วยวิธีการ
นี้ต้องหาคำ�ตอบให้ได้ว่า “ถ้ากิจการดีจริง
แล้วทำ�ไมเจ้าของถึงยอมขาย”

แฟรนไชส์
น่าจะเรียกว่าเป็น “ธุรกิจกึ่งสำ�เร็จรูป”
เพราะเจ้าของแฟรนไชส์จะวาง “ระบบ”
ซึง่ เป็นเหมือนสูตรสำ�เร็จในการทำ�ธุรกิจ
ไว้หมดแล้ว เราไม่ต้องลองผิดลองถูก
ให้เสียเวลา นอกจากนี้ ยังมี หลากหลาย
ธุ ร กิ จให้ เ ลื อ ก ตั้ ง แต่ ร้ า นสะดวกซื้ อ
โรงเรียนกวดวิชา ไปจนถึงร้านข้าวมันไก่

จากนั้นก็เขียนทุกไอเดียที่ผุดขึ้นมาในสมองลงไปในกระดาษ

หลังจาก “รีดไอเดีย“ กันออกมาจนหมดไส้หมดพุงแล้ว ก็ถึงเวลา “ฆ่าทิ้ง” โดยขีดฆ่า
ไอเดียธุรกิจที่คิดว่า “ไม่เหมาะกับตัวเรา” ออกไป ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่น่าจะมีโอกาสดี แต่เรา
ไม่มีความรู้ด้านนั้น ไม่มีเงินทุนมากพอ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ค่อยๆ คิด และค่อยๆ ตัดทิ้งไป
จนเหลือธุรกิจที่คิดว่า เหมาะกับเรามากที่สุดสัก 2-3 ธุรกิจ

จากนัน้ ก็น�ำ ธุรกิจ 2-3 อย่างนัน้ มา “ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ” ที่ไม่ใช่คดิ เอง เออเอง
ว่ามันน่าจะไปได้ดี แต่ต้องศึกษาอย่างจริงจังและรอบด้าน เพราะบางธุรกิจที่คิดว่า มันน่าจะ
เหมาะกับเรา มันอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้ยาก หรือไอเดียเด็ดแต่ “ขายไม่ได้” หรือทำ�ไป
ก็ขาดทุน
ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเลือกธุรกิจต้องตอบคำ�ถามหลักๆ 3 หัวข้อ ต่อไปนี้ให้ได้ก่อน

เงินทองต้องวางแผน
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ภาพรวม
คำ�ถามในหวั ข้อนีจ้ ะชว่ ยให้เห็น
ไปว่า มันน่า
ของธุรกิจที่เรากำ�ลังจะก้าวเข้า
่
สนใจจริงๆ อย่างที่เราคิดหรือไม
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1. ธุรกิจนี้น่าสนใจแค่ไหน

• มี ก ารแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ มาก
น้อยแค่ไหน มีคู่แข่งกี่ราย ใคร
เป็นผู้นำ�ตลาด แน่นอนว่า ถ้าเรา
เป็ น เจ้ า ของกิ จ การใหม่ ที่ ต้ อ ง
เข้ าไปต่ อ สู้ ใ นสนามรบที่คู่ต่อสู้
ทัง้ รายใหญ่ รายเล็กอยูเ่ ต็มไปหมด
โอกาสที่เราจะกลายเป็นผู้ชนะ
ก็คอ่ นข้างยาก โดยเฉพาะในตลาด
ที่มีผู้เล่นรายใหญ่ผูกขาดตลาด
หรื อ แข่ ง ขั น ด้ ว ยการตั ด ราคา
ถ้ า ไปเจอธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นตลาด
ลักษณะนีอ้ าจจะต้องยอมตัดใจ...
แต่อย่าเพิ่งรีบถอดใจ

• ตลาดยังมีโอกาสเติบโตหรือไม่ ในบางธุรกิจที่แม้
จะแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตาย แต่ยังเป็นธุรกิจที่มี
โอกาสเติบโตต่อไปได้ หรือยังมีช่องว่างมากพอให้
เจ้าของกิจการหน้าใหม่แทรกตัวเข้าไปได้ แบบนี้ก็
ยังน่าสนใจ แต่ถ้าเป็นตลาดที่ใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้ว
คงต้องโบกมือลา
• ลูกค้ามีอำ�นาจต่อรองมากแค่ไหน เพราะในหลายๆ
ธุรกิจที่ “อำ�นาจ” อยู่ในมือคนซื้อมากกว่าคนขาย เช่น
ธุรกิจที่ขายสินค้าแบบเดียวกัน ให้บริการคล้ายๆ กัน
ลูกค้ามัก “เลือกได้” และมักจะเลือกซื้อจากร้านที่ให้
ราคาถูกทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราบุกเข้าไปก็อาจจะเป็น
อีกรายหนึ่งที่เข้าไปติดกับดักก็ได้
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• ต้องพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบเพียงไม่กี่ราย
หรือไม่ อำ� นาจการต่อรองของคนขาย
วั ต ถุ ดิ บ มี ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน และต้ น ทุ น
วัตถุดบิ เป็นอย่างไร เพราะสิง่ เหล่านีส้ ง่ ผล
ต่อการทำ�ธุรกิจของเราทั้งสิ้น และคงไม่ดี
แน่ ๆ ถ้ า ต้ อ งอาศั ย วั ต ถุ ดิ บ จากคนขาย
แค่รายเดียว

• มี สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ส ามารถ
ทดแทนสินค้าหรือบริการของเราได้ไหม
ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง “ของเลียนแบบ” และ
“ของที่ใช้แทนกันได้” เพราะยิ่งลูกค้ามีทาง
เลือกอื่นๆ มากขึ้น ก็จะทำ�ให้การแข่งขัน
ยิ่งสูงมากขึ้นไปอีก

• เจ้าของกิจการรายใหม่เข้ามาในตลาด
ได้ยากหรือง่ายแค่ไหน เพราะธุรกิจที่เริ่ม
ได้ง่าย ใครๆ ก็ทำ�ได้ อาจจะไม่ใช่ธุรกิจ
ที่ ยั่ ง ยื น ถ้ า เราไม่ พ ยายามสร้ า งความ
โดดเด่นให้กับสินค้าของเรา

• มีอะไรที่น่าจะเป็น “อุปสรรค” ต่อตัว
ธุรกิจอีกหรือไม่ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง ถ้ า มองไปทางไหนก็ เ ห็ น แต่ อุ ป สรรค
มากกว่า โอกาส อาจจะต้องยอมหยิบธุรกิจ
ตัวต่อไปขึ้นมาพิจารณาแทน

2. ธุรกิจนี้เหมาะกับเราจริงๆ หรือไม่
คำ�ถามในขอ้ นีเ้ ป็นการกลับมา
ถามตัวเองว่า ธุรกิจที่น่าสน
ใจ
มันเหมาะกับตัวเราหรือไม่
1
2
3
เหมาะกับ
ตัวเราไหม

• เราชอบมันไหม เพราะถ้าได้ทำ�ในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รัก
น่าจะเป็นการทำ�ธุรกิจที่มีความสุขที่สุด
• เรามีประสบการณ์ หรือเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่จะ
ทำ�หรือไม่
• เราทำ�ได้ดีไหม เพราะในบางครั้งเพียงแค่ความชอบ
เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอสำ�หรับการเป็นเจ้าของกิจการ
• เราทำ�ได้ดีกว่าคนอื่นหรือไม่ หรือทำ�อะไรที่แตกต่าง
จากคนอื่ น ๆ หรื อไม่ เพราะเมื่ อ ลงสนามแข่ ง แล้ ว
ถ้าต้องการจะเป็นผู้ชนะต้องทำ�ให้เหนือกว่าคู่แข่ง  
• เรามีอะไรที่ด้อยกว่าคนอื่นบ้าง เพราะไม่ควรมอง
แค่ข้อดีของเราเอง แต่จะต้องมองให้รอบด้าน มองให้
เห็น “ข้อด้อย” ของเราเองด้วย เพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุง
หาวิธีแก้ไข แต่ถ้ามันมากมายเกินกำ�ลังก็คงต้องยอม
ถอยกลับไปตั้งหลักกันใหม่

3. ทุนน่ะ มีพอไหม

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

นั่นเพราะการเริ่มต้นเส้นทางของเจ้าของกิจการควรจะเริ่มต้นจาก “เงินกู” มากกว่า
“เงินกู้” เพราะสิ่งที่มาคู่กับเงินกู้ คือ ดอกเบี้ย ที่เริ่มเดินตั้งแต่วันแรกที่เรากู้ แต่ธุรกิจ
ของเรามีโอกาสน้อยมากที่จะทำ�กำ�ไรตั้งแต่วันแรกที่ตั้งต้นธุรกิจ
ถ้าสำ�รวจตรวจสอบเงินทุนในกระเป๋าแล้วคิดว่า ยังน้อยนิดเกินไปทีจ่ ะเริม่ ต้น ก็อย่าเพิง่ ท้อ
เพราะบอกแล้วว่า ถ้ามุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของกิจการให้ได้แล้วละก็ ต้อง “สู้ไม่ถอย”
ในเมื่อทุนเราน้อย ก็ต้องมองหา “ผู้ร่วมทุน” ซึ่งอาจจะเป็น คนที่มีความฝันเหมือนเรา
คนทีอ่ ยากให้ฝนั เราเป็นจริง หรือ คนทีเ่ ชือ่ มัน่ ในความฝันของเรา โดยเฉพาะธุรกิจที่ไอเดียดี
มีโอกาสประสบความสำ�เร็จได้ จะมี “คนใจดี” พร้อมจะช่วยลงทุน เช่น บริษัทเงินร่วมลงทุน
(Venture Capital) และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเจ้าของกิจการใหม่  
แต่ถา้ ไม่รจู้ ะไปหาผูร้ ว่ มทุนจากไหน เราก็คงต้องกลับไปตัง้ หลักกันอีกรอบ ซึง่ อาจจะไป
เริ่มทำ�งานประจำ�เพื่อสะสมทุน และยังได้สั่งสมประสบการณ์อีกต่างหาก
ถ้ามีเป้าหมายชัดเจนว่า การทำ�งานประจำ�เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสูโ่ ลกธุรกิจ
ก็ควรจะพยายามเข้าไปอยู่ในธุรกิจทีเ่ ราสนใจ หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง และถ้าให้ดคี วรจะเป็น
บริษัทขนาดเล็ก ซึง่ จะเอือ้ ต่อการเรียนรูม้ ากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ เพราะเรามีโอกาสเรียนรู้
งานทั้งระบบ วิธีการทำ�งาน และธรรมชาติของการเป็นเจ้าของกิจการได้ดีกว่า
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ี่สำ�คัญที่สุด
ทีนี้ก็มาถึงคำ�ถามะฟทักออกมาจากไข่

28

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้นเราต้องเริ่มต้นวางแผน
ทางการเงิน โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บเงินให้ได้สักก้อน
หนึ่งและนำ�กลับมาสานฝันกันต่อไป ซึ่งวิธีการนี้ยังสร้าง
“ประวัติทางการเงิน” ให้ธนาคารเห็นว่า เรามีวินัยทาง
การเงิน ซึ่งหากวันหนึ่งเราต้องการเงินกู้เราจะไม่ทำ�ให้
เจ้าหนี้ผิดหวังแน่นอน
หลังจากผ่านการกลัน่ กรองมาทัง้ 3 ด่านแล้ว ก็ถงึ เวลา
สรุปผล และผลที่จะออกมาถูกบีบให้เหลือ 2 ทางเท่านั้น
คือ มันเจ๋งมาก หรือเจ๊งแน่นอน
และถ้าโชคร้าย ในบรรดา 2-3 ธุรกิจที่เลือกมา
กลายเป็นธุรกิจที่เข้าข่าย “น่าจะเจ๊ง” ก็อย่าได้ลังเลที่จะ
ทิ้งไอเดียนั้นไปได้เลย แล้วกลับไปที่ขั้นตอนแรกกันอีกที

เจ๊งแน่นอน

มันเจ๋งมาก

เงินทองต้องวางแผน
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แต่ถ้าแน่ใจว่า “น่าจะเจ๋ง” ก็เดินหน้าลุยกันเลย

เขียนแผนทีน่ �ำ ทาง

check - in

แม้เราจะ “ฝันใหญ่” แต่เพื่อความปลอดภัย ควรจะเริ่มจากเล็กๆ ใช้เงินทุนไม่มาก หรือ
ทำ�ควบคูไ่ ปกับงานประจำ� แล้วค่อยขยับขยายเมือ่ เห็นแววว่า จะไปได้ดจี ะดีกว่า เพราะถ้าต้อง
“บาดเจ็บ” ก็จะไม่เจ็บมากจนเกินไป และยังพอมีแรงเหลือมาเริม่ ต้นค้นหาธุรกิจที่ใช่กนั ต่อไป

แต่บางความฝันไม่มโี อกาสให้เริม่ จากเล็กๆ ก็ตอ้ งเริม่ ธุรกิจบนกระดาษกันก่อน

เงินทองต้องวางแผน
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ไม่ว่า จะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ หรือธุรกิจบนแผ่นกระดาษ ก็มีสิ่งที่ต้องทำ�  ในการ
เริ่มธุรกิจคล้ายๆ กัน นั่นคือ ต้องมี “แผนที่นำ�ทาง” เพราะเราจะไปถึงเป้าหมายที่เรา
ไม่เคยไปโดยที่ ไ ม่หลงทางได้อย่างไร ถ้าไม่มีแผนที่ และสาเหตุของความล้มเหลว
ทางธุรกิจก็มักจะเกิดขึ้นจากการเดินดุ่มๆ ไป แบบไม่รู้ทิศทาง
นอกจากนี้ แผนที่ที่ดียังเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ร่วมทุน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานประกอบ
ในการขอกู้เงินได้อีกด้วย  
แผนที่นำ�ทางบนเส้นทางเจ้าของกิจการ จริงๆ แล้วก็คือ “แผนธุรกิจ” ที่เป็นการนำ�
ความคิดและความฝันทางธุรกิจของเรามาจัดให้เป็นระบบระเบียบ และถ่ายทอดออกมา
เป็นตัวหนังสือ ทำ�ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า ธุรกิจของเราเป็นอย่างไร กำ�ลังจะเดินไป
ทางไหน และจะไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไร
ถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆ ก็อาจจะไม่ต้อง “จัดเต็ม” แบบที่ธุรกิจขนาดใหญ่เขาทำ�กันก็ได้
ขอแค่เขียนสิง่ ทีอ่ ยู่ในความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือ แบบสัน้ กระชับ ตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย
และต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ไม่มองโลกดีเกินไป เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง
อาจจะไม่สวยงาม ราบรื่นอย่างที่ฝันไว้ก็ได้

แผนธุรกิจ (ฉบับย่นย่อ) จะมีเนื้อหาหลักๆ อยู่ 4 เรื่อง คือ

1. ธุรกิจของเราคืออะไร
จะทำ�อะไร ทำ�อย่างไร
และมีจุดเด่นอยู่ตรงไหน

2. คู่แข่งเราเป็นใคร
ทำ�ธุรกิจอย่างไร และ
เราจะเอาชนะได้อย่างไร

เราวางแผนสำ�หรับการตลาด การผลิต การเงิน
และการบริหารจัดการไว้อย่างไร (เห็นหัวข้อนี้
แล้วอย่าเพิง่ เป็นลม เพราะในหัวข้อถัดๆ ไป น่าจะ
พอบอกได้ว่า จะวางแผนทั้ง 4 ด้านนี้อย่างไร)
ถ้ า เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้
เราจะทำ�อย่างไร

และเมื่อเราตอบคำ�ถามทั้ง 4 เรื่องหลักๆ นี้ได้แล้ว ก็นำ�มาสรุปสั้นๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการ
สรุปแผนธุรกิจนี้จะต้องเป็นเหมือนการ “โฆษณาขายไอเดีย” ที่จะทำ�ให้ผู้ร่วมทุนปิ๊ง! ไอเดีย
ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
การทำ�แผนธุรกิจอาจจะเป็นเรือ่ งยากสำ�หรับคนที่ไม่มพี นื้ ฐานความรูด้ า้ นการบริหารธุรกิจ
ทำ�ให้ต้องใช้เวลา ใช้พลังกายและพลังใจอย่างมาก แต่เชื่อเถอะว่า มันคุ้มค่า และมันจะทำ�ให้
การทำ�ธุรกิจง่ายขึ้นอีกเยอะ

4.

รูจ้ กั และเข้าใจธุรกิจ
สำ�หรับคำ�ถามทีว่ า่ ธุรกิจของเราคืออะไร และคูแ่ ข่งเราเป็นอย่างไร เราถามตัวเองไปแล้ว
ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกธุรกิจ แต่เมื่อตัดสินใจเดินหน้าธุรกิจนี้อย่างจริงจังแล้ว ต้องมา
ทำ�ความรู้จักและเข้าใจธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น เพียงแต่คราวนี้เปลี่ยนจากการถามตัวเอง
มาเป็นการเล่าให้คนอื่นเข้าใจ

เราทำ�ธุรกิจนี้เพื่ออะไร
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ข้ อ นี้ เ ป็ น การประกาศ “เป้าหมายใน
การทำ�ธุรกิจ” ว่า เราต้องการทำ�ธุรกิจนี้
เพื่ออะไร หรือในอีก 5 ปี นับจากนี้ ธุรกิจ
ของเราจะเป็นอย่างไร จะเป็นผู้นำ�ในธุรกิจ
หรือต้องการจะนำ�บริษั ทเข้าตลาดหุ้น ซึ่ง
เจ้าของกิจการจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินหน้าธุรกิจ เพราะการ

มีเป้าหมายชัดเจน เป็นเหมือน “เข็มทิศ”
หลังจากมีเป้าหมายแล้ว ก็บอกว่า เราจะ
ทำ�อย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

รู้จัก
และ
เข้าใจ

ธุรกิจของเราคืออะไร
พิเศษกว่าคนอื่นตรงไหน
ไม่ใช่แค่ตอบว่า ธุรกิจของเราทำ�อะไร แต่
ต้องตอบว่า “ธุรกิจของเราคืออะไร” สิง่ ทีเ่ รา
ขายจริงๆ แล้วมันคืออะไร บางทีมันอาจจะ
เป็นได้มากกว่า “สินค้า” ทีอ่ ยูต่ รงหน้าเราก็ได้
นอกจากนี้ ต้องบอกให้ได้วา่ สภาพตลาด
เป็นอย่างไร คู่แข่งเป็นอย่างไร และอะไรที่
เราทำ�พิเศษกว่าคนอืน่ ๆ หรือแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
จนทำ�ให้ลกู ค้าต้องซือ้ สินค้าหรือบริการของเรา
แทนที่จะซื้อจากคู่แข่ง
สิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เราตอบคำ�ถามนี้ได้ดที ส่ี ดุ คือ
ต้องบอกให้ได้วา่ จุดเด่น และจุดด้อย ของเรา
อยู่ตรงไหน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ธุรกิจเราจะ
ไม่มีจุดด้อยเลย โดยเฉพาะการเริ่มต้นใหม่
จุดด้อยที่ต้องมีแน่ๆ คือ ไม่มีใครรู้จักเรา
แต่ โ ดยมากแล้ ว เรามั ก จะมองไม่ เ ห็ น
“ข้อด้อย” ของตัวเอง เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริง ควรจะให้คนอื่นช่วยมองหา
เพราะหากเรามองข้ามและไม่ได้วางแผน
สำ�หรับการแก้ไขจุดด้อยทีเ่ ป็นปัญหาร้ายแรง
อาจจะส่งผลต่อความอยูร่ อดของธุรกิจเลยก็ได้

ทำ�ให้ “ติดตลาด”

   สำ�หรับเจ้าของกิจการมือใหม่อย่างเรา อย่างแรกที่เราต้องทำ�  คือ เลือกว่าจะให้ใคร
หรือคนกลุ่มไหนเป็น “ลูกค้าเป้าหมาย” ซึ่งต้องค้นคว้าและวิจัยด้วยความพิถีพิถันสักหน่อย
เพราะถ้าเลือกกลุ่มลูกค้าผิดพลาดอาจจะหมายถึงความล้มเหลวของธุรกิจเลยก็ได้

เพราะบางทีคำ�ว่า “ขายอะไร”
ยังไม่สำ�คัญเท่ากับ “ขายให้ใคร”
HIGH QUALITY
LOW PRICE

HIGH PRICE

LOW QUALITY

เมื่อเลือกได้แล้วว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา
เป็นใคร เราจะต้องมา “วางตำ�แหน่งของสินค้า” หรือ
อาจจะเคยได้ยินนักการตลาดพูดกันว่า Positioning
เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมาย “เห็นภาพ” ของเราชัดขึ้นว่า
คุณค่าของเราอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
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เคยสังเกตไหมว่า ของบางอย่าง หรือบริการบางประเภท ที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกัน
แต่ท�ำ ไมถึงตัง้ ราคาขายไม่เท่ากัน และบางครัง้ ของทีม่ รี าคาสูงกว่ากลับขายได้ดกี ว่า เช่น กาแฟ
ยีห่ อ้ ดัง ราคาสูงกว่ากาแฟโบราณหน้าปากซอยหลายเท่าตัว แต่กลับขายดิบขายดีมสี าขาทัว่ โลก  
วิธีการที่จะให้สินค้าของเรา “ติดตลาด” หรือได้รับความนิยมจากลูกค้า ต้องใช้เครื่องมือ
ที่เรียกว่า “กลยุทธ์ทางการตลาด” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การเลือกว่าใครที่เป็นลูกค้าของเรา
การสร้างแบรนด์ การตัง้ ราคา การเลือกช่องทางขาย ไปจนถึงการส่งเสริมการตลาด เพือ่ ทำ�ให้
สินค้าของเราไปอยู่ในใจของลูกค้าให้ได้

Package Design

พลังของสิ่งที่เรียกว่า “แบรนด์”
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ทีนี้ก็ถึงเวลาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเราจะต้องพัฒนาด้านคุณภาพ รูปแบบ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีต่ รงใจลูกค้าเป้าหมายทีเ่ ลือกไว้ และเป็นไปตามตำ�แหน่งทางการตลาดทีว่ างไว้
ซึง่ สิง่ ทีเ่ จ้าของกิจการจะต้องให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ คือ “บรรจุภณ
ั ฑ์“ ซึง่ เป็นโอกาสแรก
ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และหลายครั้งที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากบรรจุภัณฑ์  
แต่แค่นั้นยังไม่พอสำ�หรับเจ้าของกิจการที่ต้องการความสำ�เร็จในระยะยาว เพราะ
ในยุคนี้อะไรๆ ก็ต้องมี “แบรนด์” ซึ่งแบรนด์ไ ม่ ใช่แค่โลโก้บริษั ท ไม่ ใช่แค่ชื่อสินค้า
แต่เป็นความรู้สึกประทับใจที่ลูกค้ามีต่อสินค้า และลูกค้าก็พร้อมจะจ่ายมากขึ้นเพื่อแบรนด์
ที่พวกเขาประทับใจ
เพราะฉะนั้นต้อง “สร้างแบรนด์” ที่แสดงคุณค่าของสินค้าหรือบริการอย่างแท้จริง
เพื่อให้เป็นที่จดจำ�มิรู้ลืม

ตั้งราคาโดนใจ

299

50
150

การตัง้ ราคา เป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ซึง่ เจ้าของ
กิจการมือใหม่หลายคนอาจจะคิดไม่ตกว่า ควรจะ
กำ�หนดราคาเท่าใดถึงจะเป็นราคาที่ลูกค้ายินดีจ่าย
หรือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลในสายตาลูกค้า
ก่อนจะตั้งราคา เราควรจะกำ�หนดนโยบายด้าน
ราคาว่าเราต้องการอะไร จากนัน้ มาพิจารณาต้นทุน
ทัง้ หมดว่าเป็นเท่าใด แล้วไปสำ�รวจว่าคูแ่ ข่งเขาตัง้ ราคา
กันอย่างไร จากนัน้ ค่อยมากำ�หนดราคาของเราอีกที
แต่ไม่ว่าจะเลือกกำ�หนดราคาแบบไหน ก็ไม่ควรจะ
ทำ�ให้สินค้าของเราเป็นเพียงแค่ “ของราคาถูก”
ที่ไม่มจี ดุ เด่นอย่างอืน่ ทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข่ง

ส่งเสริมการตลาด
พอพูดถึง Promotion คนส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงแค่ ลด-แลก-แจก-แถม แต่ในทาง
การตลาดมีอะไรมากกว่านัน้ ทีจ่ ะทำ�ให้ลกู ค้า “รูจ้ กั ” เรา เพราะมันหมายรวมไปถึงการทำ�โฆษณา
ทำ�ประชาสัมพันธ์
สามารถนำ�ผลการวิจัยตลาดมาช่วยวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สื่อสาร
ไปถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากการวางแผนว่าจะทำ�อะไร แบบไหน เมื่อไรบ้าง และจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน
เจ้าของกิจการจะต้องกำ�หนดไว้ล่วงหน้าด้วยว่า จะใช้งบประมาณเท่าใด
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บางทีปัญหาของเจ้าของกิจการมือใหม่อาจจะ
ไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าหรือราคา เพราะของดี ราคา
โดนใจ แต่อาจจะขายไม่ได้ ถ้าเลือกช่องทางขาย
ที่ไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกช่องทาง
ที่เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และทำ�ให้
ลูกค้าเข้าถึงเราได้งา่ ยทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการขายส่ง
หรือขายปลีก
เมือ่ ก่อนอาจจะต้องเลือกเปิดร้านใน “ทำ�เลดี”
เพียงอย่างเดียว แต่ยคุ สมัยนี้ ช่องทางขายออนไลน์
อาจจะเป็ น คำ � ตอบที่ ใ ช่ ม ากกว่ า สำ � หรั บ ลู ก ค้ า
เป้าหมายของเรา
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เข้าถึงได้

การผลิตไม่ติดขัด
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เมือ่ คิดจะเป็นเจ้าของกิจการทีม่ เี ป้าหมาย
จะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว สินค้าหรือบริการ
ที่ขายให้กับลูกค้าจะมีทางเลือกอยู่ 2 อย่าง
เท่านั้น คือ รักษาคุณภาพสินค้าและบริการ
ให้เสมอต้นเสมอปลาย หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่อย่างนั้นแล้วโอกาส
ที่ลูกค้าจะกลับมา “ซื้อซ้ำ�” คงเป็นไปได้ยาก
เพราะฉะนัน้ ต้องเริม่ ตัง้ แต่การออกแบบ
กระบวนการผลิต กระบวนการให้บริการ
เพื่อให้ผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ
จากนั้นก็ต้องรักษาคุณภาพอันนั้นไว้ให้ได้
และพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะ
ทำ�ได้แบบนี้ต้องฟังเสียงหรือความต้องการ
ของลูกค้า ต้องใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม และ
ต้องกระตุน้ ให้ทกุ คนในบริษัทให้ความสำ�คัญ
กับการปรับปรุงคุณภาพ

นอกจากนี้ สิ น ค้ า คงคลั ง น่ า จะเป็ น
“จุดตาย” ในด้านการผลิตของเจ้าของกิจการ
มือใหม่หลายราย เพราะเงินทุนไปจมอยู่กับ
“สต๊อกสินค้า” ที่มากเกินจำ�เป็น จนบางที
กลายเป็น “ของค้างสต๊อก” ซึ่งเรื่องแบบนี้
เกิดขึ้นได้บ่อยๆ กับสินค้า ที่อิงกับกระแส
แฟชัน่ ซึง่ สมัยนีแ้ ฟชัน่ มาเร็วไปเร็ว และอะไร
ที่ล้าสมัยมักจะถูกลูกค้าเมิน
เจ้าของกิจการจึงต้องหาวิธีการควบคุม
และบริหารจัดการสินค้าคงคลังว่า เมื่อไร
ควรสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ หรื อ สิ น ค้ า และควรสั่ ง
จำ � นวนแค่ ไ หน นอกจากนี้ สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ
ขนาดเล็กอาจจะต้องคิดด้วยว่า ระหว่างการ
ผลิตเอง กับการจ้างผลิต อะไรที่เหมาะสม
และประหยัดต้นทุนได้มากกว่ากัน

เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ มักจะต้องเป็น “เจ้าของกิจการ” จริงๆ เพราะทำ�
ทุกอย่างเอง ซึง่ น่าจะเป็นการเริม่ ต้นทีถ่ กู ต้อง เพราะการเริม่ ต้นธุรกิจใหม่ควรจะจ้างลูกจ้าง
เฉพาะที่จำ�เป็นเท่านั้น และอะไรที่สามารถทำ�เองได้ก็ควรจะทำ�  
เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของกิจการบางคนจะติดกับดักทางความคิด เพราะมักจะคิดว่า
“ข้าเก่งคนเดียว” ก็เลยไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นมาช่วยทำ�งาน เพราะฉะนั้นจะไม่มีวันที่จะมี
อิสรภาพทางการเงินและเวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก
แต่ผู้ประกอบการที่ยึดมั่นในเป้าหมายว่า ต้องการอิสรภาพทางการเงินและเวลา พวก
เขาจะลุยงานหนัก ทำ�งานเองในช่วงเริม่ ต้น แต่หลังจากนัน้ เขาจะทำ�ให้ธรุ กิจเดินหน้าต่อไป
ได้ โดยที่เขาไม่ต้องทำ�งานหนักอีก แต่จะหาคนเก่งๆ มาทำ�งานตามระบบที่วางไว้  
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บริหารงาน-จัดการคน

เพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการจะต้องมี
ทักษะในการบริหารจัดการ ที่ประกอบด้วย
ทักษะ 5 ข้อ คือ
1 รู้จักการวางแผน              2 มีภาวะผู้นำ� 
3 สามารถสร้างแรงจูงใจ        4 มีการจัดระบบ

   ให้พนักงานปฏิบัติงานให้ดีขึ้น    ด้านการบริหารงาน
5 มีทักษะในการควบคุมเพื่อให้งานต่างๆ เดินหน้าไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะ
5 ข้อ

เงิน เงิน และเงิน
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มาแล้ว “ยาขม” สำ�หรับคนแพ้ตัวเลข
เจ้าของกิจการจำ�นวนมากมีหวั ใจนักสูเ้ ต็มร้อย
และหัวใจพองโตกับไอเดียสุดบรรเจิด แต่พอ
มาเจอกับเรื่องการเงิน (ที่คิดว่าไม่ถนัดและ
ไม่ได้เรียนมาทางนี้) ก็ทำ�ให้ฟุบไปเหมือนกัน
แต่ถ้ามีหัวใจของเจ้าของกิจการตัวจริงอยู่ล่ะก็
ต้องลุ ก ขึ้ น มาลุ ย กั บ มั น ... มั น จะยากอะไร
นักหนาเชียว ก็แค่เรื่องเงินๆ ทองๆ

และสำ � หรั บ การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ใหม่
แผนการเงินจะช่วยบอกว่า เราจะนำ�เงินทุน
ที่มีอยู่ไปใช้อะไรบ้าง สิ่งที่คิดไว้จะทำ�กำ�ไร
ได้จริงๆ ไหม สุขภาพของกิจการจะแข็งแรง
แค่ ไ หน และถ้ า ผลที่ อ อกมากลายเป็ น
“สินค้าดี ที่ ไม่ทำ�กำ�ไร” เราจะได้กลับไป
แก้ไข ไปอุดช่องโหว่ด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจ
กลับมามีกำ�ไรให้ได้

แผนการเงินเป็นเรื่องที่จำ�เป็นมาก โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่ต้องการนำ�ไอเดียธุรกิจนี้
ไปหา “ผูร้ ว่ มทุน” เพราะต่อให้ไอเดียดีผรู้ ว่ มทุนก็คงไม่สนใจ ถ้าธุรกิจไม่มแี นวโน้มจะทำ�กำ�ไร
เนือ่ งจากธุรกิจเกิดใหม่ยงั ไม่มปี ระวัตทิ างธุรกิจ จะต้องใช้วธิ ี “ประมาณการ” (ระยะเวลา 3-5 ปี)
เพราะฉะนัน้ จะต้องย้อนกลับไปดูแผนงานด้านต่างๆ ทีว่ างไว้วา่ จะส่งผลทางการเงินอย่างไรบ้าง
เพราะตัวเลขทางการเงินที่จะประมาณการออกมา กับแผนที่วางไว้จะต้องสอดคล้องกัน และ
ตัวเลขทุกตัวจะต้องมีที่มาที่ไปชัดเจน และสมเหตุสมผล ห้าม “มั่ว” เด็ดขาด

งบการเงิน ง่ายๆ
ถ้าคิดจะเป็นเจ้าของกิจการต้องเรียนรู้ งบการเงิน ซึง่ อาจจะไม่ตอ้ งเก่งเท่ากับคนจบบัญชี
แต่อย่างน้อยต้องเข้าใจ ต้องอ่านให้เป็น และนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้  

3. งบแสดงฐานะการเงิน
(หรืองบดุล)

ในงบแสดงฐานะการเงินจะแบ่งออกเป็น
2 ฝั่ง คือ “สินทรัพย์” กับ “หนี้สิน+ทุน”
ซึ่งตัวเลขทั้งสองฝั่งจะเท่ากันพอดี แบบ
สมการนี้ สิน ทรัพย์=หนี้สิน+ทุน แต่ถ้า
สลับข้างสมการนี้นิดหน่อย จะออกมาเป็น
สินทรัพย์-หนี้สิน=ทุน ซึ่งคำ�ว่า ทุน ก็คือ
“มูลค่าของธุรกิจ” ที่ยิ่งมีมากก็แสดงว่า
เรารวยขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้
กิจการมัง่ คัง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ก็ตอ้ งเพิม่ สินทรัพย์
หรือไม่ก็ลดหนี้ลง
สำ�หรับงบแสดงฐานะการเงินเราอาจจะทำ�แค่ปีละครั้งก็พอ แต่สำ�หรับธุรกิจที่เริ่มต้น
ใหม่ ควรจัดทำ�งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดแบบรายเดือน จะได้เห็นการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา แม้ว่า เราอาจจะไม่ต้องทำ�งบการเงินเอง
ทั้งหมด แต่ทุกบาท ทุกสตางค์ ต้องไม่เล็ดลอดสายตาไปได้
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ถ้างบกำ�ไรขาดทุน เหมือนภาพถ่าย
งบกระแสเงิ น สดก็ เ ป็ น ภาพยนตร์
เพราะจะฉายให้เห็นการเคลื่อนไหว
ของเงินสดที่หมุนเวียนในกิจการ ทั้ง
ขาเข้า (ทีม่ าของเงิน) และขาออก (การ
ใช้เงินทุน) ซึ่งเมื่อนำ�มาหักลบกันแล้ว
ผลทีไ่ ด้ควรจะต้องเป็นบวกและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ถึงจะทำ�ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้
จบตอนอย่างมีความสุข แต่ถ้าไม่ ใช่
แฮปปีเ้ อ็นดิง้ ก็จะรูว้ า่ “เงินหายไปไหน”

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นงบที่จะบอกให้รู้ว่า ธุรกิจ
ของเรา “กำ�ไร” หรือ “ขาดทุน” แต่จะบอกแค่
ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น เช่น งบกำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม ก็จะบอกได้ว่า ณ วันที่ 31
มีนาคม ผลประกอบการของกิจการเป็นอย่างไร
กำ�ไร หรือขาดทุน ทำ�ให้มีการเปรียบเทียบว่า
งบกำ�ไรขาดทุน เหมือนภาพถ่าย

งบกระแสเงินสด

เงินทองต้องวางแผน

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หรืองบกำ�ไรขาดทุน)

วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน
ตัวเลขละลานตาในงบการเงินอาจจะทำ�ให้ “มึนตึ้บ” แต่เจ้าของกิจการจะต้องนำ�ตัวเลข
พวกนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าแค่จะบอกว่า เดือนนี้กำ�ไรหรือขาดทุน
เพราะหลังจากเรานำ�ตัวเลขธรรมดาๆ มาบวก ลบ คูณ หาร กันแล้วจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ถึง
“สุขภาพทางการเงิน” ของกิจการ และแนวโน้มธุรกิจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น...

1. สภาพคล่อง
ของกิจการ
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ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่า กิจการ
ของเรามี ค วามสามารถใน
การชำ � ระหนี้ ร ะยะสั้ น มาก
น้อยแค่ไหน และอะไรที่เป็น
“ตัวปัญหา” ที่ทำ�ให้การเงิน
ไม่คล่องมือ

2. ความสามารถ

3. ความสามารถ

ในการบริหารสินทรัพย์ ในการบริหารหนี้สิน

โดยเฉพาะการจั ด การกั บ ซึ่งจะช่วยบอกให้รู้ว่า กิจการ
สิ น ค้ า คงคลั ง และลู ก หนี้ มี ภ าระหนี้ อ ยู่ ใ นระดั บ ไหน
เมื่อเทียบกับเงินทุน
การค้า

4. ความสามารถในการทำ�กำ�ไร

โดยจะบอกได้ว่า
ยอดขายที่ทำ�ได้กลายมาเป็นกำ�ไรได้มากน้อยแค่ไหน และ
ยังบอกให้รู้ด้วยว่า เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแค่ไหน
และสำ�หรับผู้ถือหุ้นจะต้องอยากรู้แน่ๆ ว่า ผลตอบแทนที่
หาได้จากสินทรัพย์และทุนที่ทุ่มลงไปนั้นเป็นเท่าไร

แม้วา่ เป้าหมายอันดับแรกของการทำ�ธุรกิจ คือ “กำ�ไร” แต่กอ่ นทีจ่ ะมีก�ำ ไรเราจะต้องผ่าน
“จุดคุม้ ทุน” ไปให้ได้กอ่ น เพราะฉะนัน้ เจ้าของกิจการจะต้องวิเคราะห์จดุ คุม้ ทุน เพือ่ ทีจ่ ะบอกว่า
ณ จุดไหน หรือเมื่อไรที่รายได้จากการขายจะเท่ากับต้นทุนทั้งหมดที่ลงทุนไป (ทั้งต้นทุนคงที่
และต้นทุนผันแปร)

เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากจุดนั้น ก็คือ กำ�ไร

ข้อผิดพลาดของเจ้าของกิจการใหม่
ไม่มี ใครไม่เคยผิดพลาด โดยเฉพาะเจ้าของกิจการรายใหม่ ซึ่งหลายๆ ครั้งที่ความ
ผิดพลาดที่ถูกมองว่า เป็นเรื่องเล็กๆ กลับสร้างปัญหาใหญ่ๆ ได้เลย เพราะฉะนั้นอย่าปล่อย
ให้ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้ มาทำ�ลายความฝันของเราเด็ดขาด

Grand Opening ก็ยังไม่สาย

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

ใครๆ ก็รู้ว่า วัยรุ่นใจร้อน ยิ่งเป็นวัยรุ่น ที่มี
ไอเดี ย แจ่ ม แจ๋ ว วิ่ ง พล่ า นอยู่ ใ นหั ว ด้ ว ยแล้ ว
ก็อยากจะเดินหน้าลุยทันที และหลายคนตัดสินใจ
ลาออกจากงานประจำ � ทั น ที ที่ มี ไ อเดี ย เด็ ด
ซึ่งความกระหายความสำ�เร็จเป็นคุณสมบัติที่ดี
ของเจ้าของกิจการ แต่การลุยแหลกทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่มี
ความพร้อมจะทำ�ลายธุรกิจของเรา
เพราะฉะนั้ น คงจะดี ก ว่ า ถ้ า จะลองท�ำ
แบบเล็กๆ หรือท�ำแบบเงียบๆ โดยไม่ต้อง
โหมโฆษณา เพราะถ้าตัง้ ใจสร้างสรรค์ โฆษณา
มาอย่างดี แต่ ธุ ร กิ จ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก าร
ก็อาจท�ำให้ลูกค้าผิดหวัง และไปๆ มาๆ ธุรกิจ
อาจจะล้ ม ไม่ เ ป็ น ท่ า ตั้ ง แต่ ยั ง ไปไม่ ถึ ง ไหน
เลยด้วยซ�้ำ  ดังนั้น เจ้าของกิจการหลายคน
เลือกที่จะ “เปิดอย่างไม่เป็นทางการ” เพื่อ
ทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมไปก่อน
และ เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วค่อย
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1.   ตื่นเต้นอยากจะรีบๆ บอกให้โลกรู้

เงินล

งทุน

2.   ลงทุนเกินตัว
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คิดการใหญ่ คือ จุดเริ่มต้นความสำ�เร็จ
ของเจ้ า ของกิ จ การ แต่ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ งรี บ
“ใหญ่” จนทำ�ให้กลายเป็นการลงทุนเกินตัว
โดยทั่ ว ไปแล้ ว กิ จ การที่ มี สุ ข ภาพ
เพราะสุดท้ายแล้วมันจะเกินกำ�ลังทีเ่ ราจะแบก ทางการเงินทีด่ ีไม่ควรจะใช้ “เงินกู”้ มากกว่า
รับไหว เพราะฉะนั้นขอให้เป็น “นกน้อยทำ� “เงินกู” เพราะฉะนั้นถ้าใช้เงินทุน 1 บาท
รังแต่พอตัว” และค่อยๆ ขยายรังให้ใหญ่ขึ้น ก็ไม่ควรจะกูเ้ งินเกิน 1 บาท  
เมื่อนกตัวโตขึ้นจะดีกว่า
การกูเ้ งินมาลงทุน เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ จ้าของ
อย่าลืม “บัตรเครดิต” เพราะเจ้าของ
กิจการใหม่ตอ้ งระมัดระวัง เพราะการเริม่ ต้น กิจการจำ�นวนมากมีบัตรเครดิตในกระเป๋า
ธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลว ซึ่งหาก ซึ่ ง ข้ อ ดี ข องบั ต รพลาสติ ก ประเภทนี้ คื อ
เจ้าของกิจการที่ ใช้ “ทุนส่วนตัว” มาลงทุน หลังจากใช้ซื้อสินค้ามาแล้วจะมีระยะเวลา
ความเสี่ยงที่สุดที่จะเจอ คือ “หมดตัว” แต่ถ้า ปลอดดอกเบีย้ ประมาณ 45 วัน เพราะฉะนัน้
กู้เงินมาลงทุนความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น เพราะ ธุรกิจเล็กๆ จึงใช้ประโยชน์ข้อนี้ของบัตร
นอกจากจะหมดตัวแล้วยังอาจจะ “ติดลบ” เครดิตมาใช้ “หมุนเงิน” โดยใช้บัตรเครดิต
อีกด้วย ซึ่งจะทำ�ให้การลุกขึ้น มาสู้ในครั้ง ซื้อสินค้าและนำ�มาขาย เมื่อขายสินค้าได้
ต่อไปทำ�ได้ยากขึ้น
ภายใน 45 วันก็นำ�เงินไปชำ�ระบัตรเครดิต
แต่ไม่ได้หมายความว่า การกูเ้ งินมาลงทุน
เท่ากับว่า เป็นการทำ�ธุรกิจโดยที่ไม่ตอ้ ง
เป็นเรื่องที่ผิด แต่การกู้เงินโดยไม่ประเมิน ควักทุนตัวเอง แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขา
ความสามารถในการชำ�ระหนี้ต่างหากที่ผิด ไม่สามารถขายสินค้าได้ภายในเวลาที่คิดไว้
เพราะหากวางแผนที่จะใช้เงินกู้ร่วมกับเงิน หรือสินค้าทีซ่ อ้ื มาด้วยบัตรเครดิตขายไม่ออก
ทุนส่วนตัวจะต้องกู้จากแหล่งเงินที่เหมาะสม พวกเขาจะต้องแบกภาระหนีบ้ วกกับดอกเบีย้
ใช้ เงินกู้อย่างเหมาะสม และไม่กู้เกินกว่า ปีละ 20% และนั่นคงไม่ใช่การเริ่มต้นธุรกิจ
ระดับที่เหมาะสม
ที่ดี

สำ�หรับคนที่คิดจะ “ทุบหม้อข้าว” ด้วยการ
ลาออกจากงานประจำ�เพื่อมาลุยธุรกิจเพียง
อย่างเดียว จะต้องมีเงินออมก้นกระปุกมากพอ
ที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย 3-6 เดือนโดยไม่มี
รายได้ เพื่อให้เราจะยังยืนหยัดอยู่ได้ แม้ว่า
ธุรกิจไม่เป็นอย่างที่คิด

Plan A

Plan B
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เงินทองต้องวางแผน

หัวข้อหนึ่งใน “แผนธุรกิจ” ที่เจ้าของกิจการมักจะทำ�เป็นลืมๆ ไป คือ “แผนสำ�รอง”
อาจเป็นเพราะมองไม่เห็นความสำ�คัญ หรือมั่นใจตัวเองเกินไป ซึ่งการละเลยแผนสำ�รอง
ก็ เ หมื อ นกั บ การสร้ า งตึ ก สู ง ที่ ไ ม่ มี บั นไดหนี ไ ฟ (ไม่ อ ยากจะนึ ก เลยว่ า ถ้ า เกิ ดไฟไหม้
คนที่อาศัยอยู่ในตึกจะเอาตัวรอดได้อย่างไร)
เพราะฉะนัน้ แม้วา่ เราจะวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้ว อย่าลืมคิดถึงสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ เอาไว้ดว้ ย
ไม่วา่ จะเป็นในทางบวก หรือทางลบ เจ้าของกิจการต้องมองให้ออกว่า ถ้าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มันดีกว่า
ทีค่ าดไว้เราจะทำ�อย่างไรต่อไป และถ้าสถานการณ์ทแี่ ย่ทสี่ ดุ เกิดขึน้ เราจะรับมือกับมันอย่างไร
นอกจากแผนสำ�รองแล้ว “ทุนสำ�รอง” ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องเตรียมให้พร้อม เพราะธุรกิจ
จำ�นวนไม่นอ้ ยทีแ่ ม้จะมีแนวโน้มไปได้สวย แต่กลับไปไม่ถงึ ฝัง่ ฝัน เพียงเพราะขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากหมุนเงินไม่ทัน และไม่มีทุนสำ�รองมารองรับปัญหาที่เกิดขึ้น
และไม่ว่า เราจะเตรียมทุนสำ�รองไว้ในรูปแบบใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่กูรูมักจะแนะนำ�เจ้าของ
กิจการใหม่ คือ แยกเงินส่วนตัวกับเงินของกิจการออกจากกัน จะได้ไม่หยิบไปใช้ปะปนกัน
จนลงบัญชีไม่ถูก เดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
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3.   ไม่มีแผนสำ�รอง

ชีวิตนี้ไม่มีสูตรสำ�เร็จ

ร้านชำ�
งานอดิเรก

แฟรนไชส์
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ทุกวันนี้มีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน วันละหลายสิบ หลายร้อย แต่จะมีสักกี่คนที่ประสบ
ความสำ�เร็จ ซึ่งมีคำ�เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า ในธุรกิจที่เราอยากจะทำ�ยังมีคนอื่นที่คิด
เหมือนเราอีกเป็นพันๆ คน เพียงแต่ 1,000 คนคิด จะมีอยู่ 100 คนทีล่ งมือทำ� และในจำ�นวน
นั้นอาจจะมีเพียง 10 คน ที่ประสบความสำ�เร็จ
เพราะแม้ว่า เจ้าของกิจการทุกคนอาจจะมีเป้าหมายเดียวกัน แผนที่นำ�ทางเหมือนกัน
แต่สำ�หรับการทำ�ธุรกิจ “ชีวิตนี้ ไม่มีสูตรสำ�เร็จ” และอย่าคาดหวังว่า ทุกอย่างจะเป็น
เหมือนในตำ�รา เพราะฉะนั้นถามตัวเองอยู่เสมอว่า “ทำ�อย่างไรถึงจะประสบความสำ�เร็จได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้” เพื่อค้นหาคำ�ตอบที่น่าจะ “ใช่” ที่สุดสำ�หรับเส้นทางธุรกิจของเรา
ซึ่งคำ�ตอบบางอย่างเราอาจจะหาได้จากรายงานประจำ�ปีของบริษั ทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะในนัน้ มีทกุ อย่างทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจทีเ่ ราอยากรู้ ตัง้ แต่สภาพการตลาด
ไปจนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

43
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

ถ้ า คำ � ตอบยั ง เป็ น เหมื อ นเมื่ อ เริ่ ม ต้ น
ธุรกิจก็เดินหน้าต่อไป แต่ถา้ คำ�ตอบเปลีย่ นไป
อาจจะต้องกลับไปปรับแผนธุรกิจกันอีกรอบ
   ขึ้นชื่อว่า “เจ้าของธุรกิจ” โดยเฉพาะ
การเริ่มต้นใหม่ ไม่มีอะไรง่ายๆ ไม่มีอะไร
สบายๆ ไม่ มี ใ ครไม่ เ หนื่ อ ยจากการเป็ น
เจ้าของกิจการ เพราะฉะนั้นเหนื่อยได้ แต่
อย่าท้อ ล้มเหลวได้ แต่อย่าล้มเลิก เมื่อล้ม
แล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ เพราะความล้มเหลว
ในวันนี้จะเป็นสะพานแข็งแรงให้เราก้าวไป
เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำ�เร็จ
แต่ ถ้ า คิ ด แล้ ว คิ ด อี ก ก็ มั่ น ใจว่ า ยั ง
ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะก้ า วเข้ า สู่ เ ส้ น ทางเจ้ า ของ
กิจการ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเงิน ทุนไม่พอ
ประสบการณ์ยงั น้อย แต่ “หัวใจมันเรียกร้อง”
อยากจะทดลองลงสนามเป็นเจ้าของกิจการ
ตั้งแต่ตอนนี้ คงต้องอาศัย “ทางลัด” นั่นคือ
การลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพราะการลงทุนในหุน้ เป็นเหมือนทางลัด
ที่ทำ�ให้คนธรรมดาๆ มีโอกาสเป็นเจ้าของ
กิจการได้ไม่ยาก เพราะใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
เหนื่ อ ยน้ อ ยกว่ า และยั ง สามารถเป็ น
เจ้าของกิจการได้โดยไม่ต้องลาออกจาก
งานประจำ�

B

หุ้น...ทางลัดสู่
การเป็นเจ้าของกิจการ
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ทางลัด

สมัยนี้อะไรๆ มันต้องรวดเร็ว ก็นี่มันยุค 4G และ Wi-Fi แล้วนี่นา

แต่บนเส้นทางเจ้าของกิจการของตัวเอง จะหวังให้อะไรๆ มันปรู๊ดปร๊าด ทันใจ
แบบเดียวกัน คงจะเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะคนที่เงิน ทุนยังไม่พร้อม ความรู้

และประสบการณ์ยังไม่เข้าที่ ต้องร้องเพลงรอกันไปก่อน

แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่ “หัวใจ (เจ้าของกิจการ) มันเรียกร้อง” แนะนำ�ให้
ลองขึ้นทางด่วน เข้าทางลัด สู่การเป็นเจ้าของกิจการ เพราะเราสามารถเป็นเจ้าของ
กิจการผ่านการลงทุนหุ้นได้... ง่ายนิดเดียว
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เพราะการเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุน้ ไม่ตอ้ งมีเงินทุนเป็น
แสนเป็นล้านก็ ได้ และไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อย แถมยังสามารถเป็น
เจ้าของกิจการในฝันได้หลายกิจการโดยไม่ต้องปวดหัวกับการบริหารงาน
เพราะมีผู้บริหารมืออาชีพมาช่วยทำ�งานให้
และที่ “แจ่ม” กว่านั้นคือ เราสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้มากกว่า
1 บริษั ทในเวลาเดียวกัน ไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือต่างอุตสาหกรรมกัน ก็ยิ่งช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น ซึ่งแทบจะ
เป็นไปได้ยากหากเราจะลงมือทำ�กิจการทีห่ ลากหลายให้ประสบความสำ�เร็จ
ไปพร้อมๆ กันด้วยตนเอง
หรื อ หากท้ า ยที่ สุ ด แล้ ว การลงทุ น ในหุ้ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ผ ลตอบแทน
ที่สวยหรูตามที่คาดหวังไว้ หรืออาจถึงขั้นขาดทุน หรือเราอยากเลิกลงทุน
ในกิจการนี้และเปลี่ยนไปลงทุนในกิจการที่ดูมีอนาคตอันสดใสกว่า เราก็
สามารถ “ขายหุ้นทิ้ง” ได้ง่ายกว่า “ประกาศขาย” เลหลังสินทรัพย์ที่ซื้อ
มาลงทุนประกอบกิจการเอง เพื่อหาทุนคืนสำ�หรับไปเริ่มลงทุนครั้งใหม่
แม้ว่า การลงทุนจะง่าย แต่มันไม่ใช่การเสี่ยงดวง เพราะฉะนั้นบอก
ได้เลยว่า งานนี้ไม่ใช้ดวง แต่ “ใช้สมอง” และต้องให้เวลากับการลงทุน
เพราะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และเอาใจใส่ดแู ลกิจการทีเ่ ราเป็นเจ้าของ
โดยการถือหุ้น ไม่ต่างจากการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง

ยินดีที่ได้รู้จัก “หุ้น”

46
เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

จริงๆ แล้ว พวกเราน่าจะรู้จักคำ�ว่า “หุ้น” กันอยู่แล้ว
เพราะถ้าฝันใหญ่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการ แต่ไม่อยาก
จะลงทุนคนเดียว หรือเงินทุนตัวเองไม่มากพอ ก็น่าจะ
เคยคิดถึงการ “หุ้นกับเพื่อน” โดยอาจจะมีทั้งออกเงิน
เท่ากันทุกคน หรือใครมีมากก็ออกมาก มีน้อยก็ออกน้อย
พอได้กำ�ไรมาก็แบ่งสันปันส่วนกันไปตามสัดส่วนเงินทุน
“หุ้น” ที่เราจะไปลงทุนก็เป็นแบบเดียวกัน แต่แทนที่
จะเป็นการหุ้นกันในหมู่เพื่อน เราไปร่วมหุ้นกับ “เจ้าของ
กิจการ” ที่เขาทำ�ธุรกิจอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆ เราจะเดิน
ไปบอกเจ้าของกิจการแล้ว “ขอซื้อหุ้นหน่อย” เพราะถ้า
เป็นกิจการทัว่ ๆ ไป คงไม่มีใครยอมให้ “เด็กที่ไหนก็ไม่ร”ู้
มาเป็นผู้ถือหุ้น
เพราะฉะนั้นเราจะไปร่วมหุ้น หรือซื้อหุ้นจากกิจการ
ที่เราสนใจได้ ในกรณีที่บริษั ทนั้นต้องการ “ระดมเงิน”
จากคนทัว่ ๆ ไป โดยการแปลงสภาพเป็น “บริษัทมหาชน”
และนำ�หุน้ ออกมาขายให้ประชาชนเป็นครัง้ แรก ซึง่ เรียกว่า
“หุ้นไอพีโอ” หรือ Initial Public Offering (IPO)
แต่ถา้ ซือ้ ไม่ทนั ก็ไม่ตอ้ งเสียใจ เพราะหลังจากการขาย
ครั้งแรกแล้ว หุ้นพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือจะเรียกง่ายๆ ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่ อให้ นั ก ลงทุ น สามารถมาซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม หรื อ ขายหุ้ น
ที่มีอยู่ออกไป ได้อย่างสะดวกสบาย (หลายคนอาจจะ
คุ้นเคยกับคำ�ว่า “ตลาดหุ้น” แต่จริงๆ แล้วสินค้าที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้มีแค่หุ้น แต่มีหลักทรัพย์
ประเภทอื่นๆ รวมอยู่ด้วย)

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

เป็นธรรมดาของการทำ�ธุรกิจก็ตอ้ งคาดหวัง “กำ�ไร” จากการทำ�ธุรกิจ ไม่วา่ จะขายสินค้า
หรือให้บริการ แต่ส�ำ หรับการเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุน้ จะคาดหวังผลตอบแทน
ได้ 2 อย่าง คือ “เงินปันผล“ และ “กำ�ไรจากการขายหุ้น“
“เงินปันผล” เกิดจากบริษัทมีก�ำ ไร แล้วนำ�ผลกำ�ไรมาเฉลีย่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ อาจจะจ่ายให้
ปีละครัง้ ปีละ 2 ครัง้ หรืออาจจะบ่อยถึงไตรมาสละครัง้ แต่บางบริษัทอาจจะไม่จา่ ยเงินปันผล
ก็ได้ หากต้องการเก็บกำ�ไรที่ได้ไปขยายกิจการ เพือ่ ทำ�ให้ธรุ กิจเติบโตขึน้ ซึง่ เป็นผลดีตอ่ ผูถ้ อื
หุ้น เพราะจะทำ�ให้มูลค่ากิจการสูงขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อกิจการมีมูลค่าสูงขึ้น หรือมีแนวโน้มที่จะทำ�กำ�ไรได้มากขึ้น หรือจ่ายเงินปันผล
สูงขึ้น ก็น่าจะส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นตามไปด้วย ทำ�ให้คนที่มีหุ้นอยู่ในมือมีโอกาสได้ “กำ�ไร
จากการขายหุ้น” ถ้าขายหุ้นได้ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา
ในทางกลับกันถ้าราคาหุ้นลดลง ท�ำให้ขายได้ราคาต�่ำกว่าที่ซื้อมาก็ขาดทุนได้เหมือนกัน
เพราะการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งปัจจัยที่เป็นผลมาจากตัว
บริษัทเอง และปัจจัยบางอย่างบริษัทก็ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ทัง้ เศรษฐกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ สถานการณ์การเมือง
ดังนั้นจะเห็นว่า ราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เดีย๋ วขึน้ เดีย๋ วลง เลยทำ�ให้การลงทุนในหุน้ “มีความเสีย่ ง” เพราะมีโอกาสทีจ่ ะไม่ได้
ผลตอบแทนอย่างที่คาดไว้ เทียบไม่ได้กับการฝากเงิน หรือการซื้อสลากออมสิน ที่รู้ล่วงหน้า
เลยว่า จะได้ผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) เท่าใด
บอกได้เลยว่า หุ้น เสี่ยงกว่ากันเยอะ แต่ถ้าหวังจะได้ผลตอบแทนสูง ก็ต้องยอมรับ
ความเสี่ยงที่สูงได้เช่นกัน เพราะถ้าจะ “เล่นของสูง” ต้องกล้าเสี่ยง
อัน ที่จริงถ้าเรามีหัวใจของเจ้าของกิจการอยู่เต็มร้อยแล้วละก็ น่าจะไม่ ใช่คนที่กลัว
ความเสี่ยงแน่ๆ เพราะการทำ�ธุรกิจ ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็มีความเสี่ยงทั้งนั้น โดยเฉพาะ
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เราก็ยังพร้อมที่จะเสี่ยงเลยใช่มั้ย
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ความเสี่ยงและผลตอบแทน

ถ้าคิดไปคิดมาแล้วก็ยงั ไม่มนั่ ใจ ลองทำ�แบบสำ�รวจ “ความกล้า” กันดูกอ่ น เพราะจะช่วย
บอกได้ว่า จริงๆ แล้วเรา “ยอมรับความเสี่ยง” ได้แค่ไหน บางทีเราคิดว่าเรากล้าแบบสุดๆ
แต่ผลออกมาอาจจะกลายเป็นกล้าๆ กลัวๆ ก็ได้ ใครจะไปรู้
ในโลกของการลงทุน ใครๆ ก็อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ แต่ความเสีย่ งต�ำ่ ๆ ทว่าความเสีย่ ง
กับผลตอบแทนเป็นของคู่กัน อยากได้มากก็ต้องเสี่ยงมาก อยากปลอดภัยก็ต้องยอมรับผล
ตอบแทนน้อยๆ แต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากัน แล้วคุณล่ะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน

มาลองตอบแบบสอบถามง่ายๆ 10 ข้อ หาระดับความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมกับตัวคุณกัน...
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แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
TSI Risk Profile Questionnaire

เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

1.

ปัจจุบันคุณกำ�ลังอยู่ในช่วงชีวิตใด

2.

วัดความเสี่ยง

วัดความเป็นตัวคุณ

ในเรือ่ งการลงทุนเมือ่ พูดถึง “ความผันผวน”
คุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก

ก. อายุยังไม่เกิน 30 ปี เริ่มต้นทำ�งาน
ก. นี่แหละโอกาสทอง ขึ้นก็ขาย ลงก็ซื้อ
เก็บเงินเก็บทอง
ได้กำ�ไรตั้งหลายรอบ
ข. อายุเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี
ข. ที่ไหนมีความผันผวน ที่นั่นมีความ
อยู่ในวัยทำ�งาน มีเงินเก็บเงินก้อน
ไม่แน่นอน
ค. อายุเกิน 55 ปี ใกล้เกษียณอยากพักผ่อน
ค. แย่แล้วถ้าราคาตก ก็ขาดทุนสิ!!

3.

สไตล์การลงทุนที่ผ่านมาของคุณเป็นแบบไหน
(ถ้ายังไม่เคยลงทุน ลองเลือกแบบที่ชอบดูสิ)

ก. กล้าได้กล้าเสีย ถึงเวลาต้องยอมตัดขาดทุน แล้วไปลุยใหม่ สร้างกำ�ไรสูงๆ
ข. ช้าแต่ชัวร์ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้ แต่ไม่อยากขาดทุน
ค. แล้วแต่จังหวะ แล้วแต่โอกาส บางทีก็เสี่ยงบ้าง มีกำ�ไรพอประมาณ

4.

หากลงทุนแล้วขาดทุน อะไรคือสาเหตุในความคิดของคุณ

ก. การตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเรา
ข. เป็นเพราะความไม่แน่นอนของตลาดและภาวะการลงทุน
ค. ก็ทั้งตัวเราแล้วก็ภาวะการลงทุนนั่นแหละ

6.

ถ้าคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่ ได้เงินรางวัล 500,000 บาท คุณจะนำ�เงินไป
ลงทุนอะไร

ก. ฝากประจำ�หรือพันธบัตรรัฐบาล เงินต้นอยู่ครบ ผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่แน่นอน
ข. แบ่งครึ่งหนึ่งไปซื้อหุ้นสามัญ อีกครึ่งหนึ่งไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล
ค. โชคดีแบบนี้ไม่ต้องกลัว ซื้อหุ้นไปเลย

7.

การได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบหรูหรา เป็นความใฝ่ฝันของคุณ ที่
อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมานานหลายปี ทว่าก่อนจองโปรแกรมท่องเที่ยว
คุ ณ โดนเลิ ก จ้ า งกะทั น หั น จากนโยบายลดจำ � นวนพนั ก งานของบริ ษั ท
คุณจะตัดสินใจอย่างไร

ก. ยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยว จนกว่าจะหางานใหม่ได้
ข. เปลี่ยนแผนท่องเที่ยว ไปแบบประหยัดแทน
ค. จองโปรแกรมและไปเที่ยวตามเดิม กลับมาค่อยว่ากัน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ก. ผลตอบแทนแน่นอน 5%
ข. หวังกำ�ไรถึง 10% แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุนก็ยอมได้สัก 5%
ค. หวังกำ�ไรถึง 20% แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุนก็ยอมได้สัก 10%
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ลองหลับตาแล้วมองไปข้างหน้าในอีก 1 ปี
คุณอยากเห็นอะไรจากเงินลงทุน

เงินทองต้องวางแผน

5.

ณได้ร่วมรายการเกมโชว์ เล่นได้ถึงรอบลึกๆ และมาถึงทางเลือกที่ว่า
8. คุจะเล่
นต่อหรือหยุดเล่น ด้วยเงื่อนไขต่างๆ คุณจะเลือกอย่างไร
ก. หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล 30,000 บาท
ข. เล่นต่อกับคำ�ถาม 2 ตัวเลือก ตอบถูกรับเงิน 60,000 บาท ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย
ค. เล่นต่อกับคำ�ถาม 4 ตัวเลือก ตอบถูกรับเงิน 120,000 บาท ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย

9.

เพื่อนของคุณที่เก่งด้านการค้าที่ดิน มาชวนลงทุนซื้อที่ดินด้วยกัน และ
คาดว่าราคามีโอกาสจะเพิม่ จากตารางวาละ 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท
ในอีก 1 ปีข้างหน้า แต่ก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกัน คุณจะ
ร่วมลงทุนก็ต่อเมื่อโอกาสที่ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบใด
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เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ก. ถึงจะเป็นไปได้น้อย ก็อยากลงทุนด้วย
ข. ต้องมีความเป็นไปได้ปานกลาง ถึงจะลงทุนด้วย
ค. ต้องเป็นไปได้มากๆ หน่อย ถึงจะลงทุนด้วย

าของธุรกิจแห่งหนึ่งชวนคุณไปทำ�งานด้วย โดยมีเงื่อนไขระหว่าง ให้รับ
10. เจ้ผลตอบแทนเป็
นเงินเดือนที่แน่นอน หรือรับเงินเดือนน้อยหน่อยแต่มีค่า
นายหน้าตามผลงานยอดขายที่ทำ�ได้ คุณจะเลือกรับผลตอบแทนแบบใด

ก. เอารายได้แน่นอนดีกว่า เลือกรับเงินเดือนเป็นหลัก ค่านายหน้านิดหน่อย
ข. เลือกแบบสมดุล รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง ค่านายหน้าอีกครึ่งหนึ่ง
ค. เลือกรับรายได้ตามผลงาน เน้นค่านายหน้าเป็นหลัก เงินเดือนเล็กน้อย

เ ก ณ ฑ ์ ก า รใ ห ้ ค
ตัวเลือก
ตัวเลือก ก
ตัวเลือก ข
ตัวเลือก ค

1

ะแน น

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ระยะสะสม 5
ระยะมั่นคง 3
ระยะใช้จ่าย 1

5
2
3

1
3
2

1
3
4

1
3
5

1
3
4

1
3
4

4
3
2

2
3
4

และรับความเสี่ยงได้น้อย

และรับความเสี่ยงได้ปานกลาง

คุณชอบการลงทุนทีม่ คี วามปลอดภัยสูง
ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม ก็ต้องการเห็นเงิน
ต้นอยูค่ รบ ดังนัน้ คุณควรกระจายการลงทุน
ไปยั ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามผั น ผวนต�่ ำ  เช่ น
เงินฝากประจ�ำ  หรือกองทุนรวมพันธบัตร
ระยะสั้น เป็นต้น แม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับ
อาจจะไม่มาก แต่กท็ �ำให้รไู้ ด้คอ่ นข้างแน่นอน
ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าใดและเมื่อไร
ซึ่ ง นั่ น ก็ คุ ้ ม ค่ า กั บ ความปลอดภั ย ส�ำหรั บ
เงินลงทุนของคุณ
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากอายุ ข องคุ ณ
ยั งไม่ ม ากนั ก และอยู่ ในวัยเริ่มต้นสะสม
เงิน ทองสร้างความมั่งคั่ง แม้ว่าอาจจะมี
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ เช่น
บ้าน รถยนต์ บ้าง แต่รายได้ของคุณเอง
ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์และ
ความพร้อมด้านการงานในอนาคต ดังนั้น
คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยัง
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นในระยะยาวได้

คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้
ปานกลาง ยอมรับความผันผวนได้ในระดับ
หนึ่งแต่ต้องไม่มากจนเกินไป
เพือ่ แลกกับโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
มากกว่าเงินฝากธนาคาร ดังนั้น คุณควร
กระจายการลงทุนไปยังสิน ทรัพย์ที่ ให้คุณ
ได้ ทั้ ง การเพิ่ ม มู ล ค่ า ได้ ใ นระยะยาวและ
กระแสเงิ น สดที่ ส ม�่ ำ เสมอจากการลงทุ น
แม้วา่ จะมีความผันผวนในระยะสัน้ บ้างก็ตาม
แต่กระแสเงินสดนั้นก็ท�ำให้คุณอุ่นใจขึ้นได้
คุณอาจเลือกลงทุนในหุน้ สามัญทีจ่ า่ ยเงินปันผล
สม�่ำเสมอ พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง
หุ ้ น กู ้ เ อกชนที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดี ๆ
หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้
นอกจากนี้ เนื่องจากอายุของคุณยังไม่
มากนัก และอยู่ในวัยเริ่มต้นสะสมเงินทอง
สร้างความมั่งคั่ง แม้ว่าอาจจะมีหนี้สินจาก
การซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ มู ล ค่ า สู ง ๆ เช่ น บ้ า น
รถยนต์ บ้ า ง แต่ ร ายได้ ข องคุ ณ เองก็ มี
โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์และ
ความพร้อมด้านการงานในอนาคต ดังนั้น
คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยัง
สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นในระยะยาวได้
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23 ถึง 2

เงินทองต้องวางแผน

(คะแน นอ
12 ถึง 22 ยู่ระหว่าง
)

ระยะสะสม
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ู่ระห
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อ
น
น
(คะแ 38)
28 ถึง

ว่าง
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คุณยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยไม่กงั วลกับความผันผวนทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก นั่นหมายถึง คุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในระดับที่สูง
ขึ้นด้วยเช่นกัน แต่เพื่อความไม่ประมาท คุณอาจกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีการ
เพิม่ มูลค่าได้สงู ในระยะยาว แม้วา่ จะมีความผันผวนในระยะสัน้ บ้าง เช่น หุน้ สามัญ กองทุน
รวมหุ้น กองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจเป็นหุ้นกู้เอกชน ก็ได้
นอกจากนี้ เนื่องจากอายุของคุณยังไม่มากนัก และอยู่ในวัยเริ่มต้นสะสมเงินทองเพื่อ
สร้างความมั่งคั่ง แม้ว่าอาจจะมีหนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ เช่น บ้าน รถยนต์
บ้าง แต่รายได้ของคุณเองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์และความพร้อมด้าน
การงานในอนาคต ดังนั้น คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นในระยะยาวได้

ระยะมั่นคง

และรับความเสี่ยงได้น้อย

(คะแนนอยู่ระหว่าง
12 ถึง 22)

คุณชอบการลงทุนทีม่ คี วามปลอดภัยสูง
ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม ก็ต้องการเห็น
เงินต้นอยูค่ รบ ดังนัน้ คุณควรกระจายการ
ลงทุนไปยังสิน ทรัพย์ที่มีความผันผวนต�่ำ 
เช่ น เงิ น ฝากประจ�ำ  หรื อ กองทุ น รวม
พั น ธบั ต รระยะสั้ น เป็ น ต้ น แม้ ว ่ า ผล
ตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่มาก แต่ก็ท�ำให้
รู้ได้ค่อนข้างแน่นอน ว่าจะได้ผลตอบแทน
เป็นเท่าใดและเมื่อไร ซึ่งนั่นก็คุ้มค่ากับ
ความปลอดภัยส�ำหรับเงินลงทุนของคุณ

นอกจากนี้ คุ ณ อยู ่ ใ นช่ ว งวั ย ที่ เ ริ่ ม มี
ความมั่นคงหรือมีความมั่งคั่งแล้ว เนื่องจาก
ได้ท�ำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีหน้าที่
การงานมัน่ คง และมีรายได้สม�ำ่ เสมอ รวมถึง
อาจทยอยช�ำระหนี้สินไปได้เยอะ ดังนั้น
คุณอาจเริ่มมองถึงความปลอดภัยของเงิน
ลงทุนมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงิน
เก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกๆ หรือสามารถ
เตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณได้อย่าง
สุขใจ

(คะแน น
23 ถึง 2 อยู่ระหว่าง
7)

หว่าง
ะ
ร
่
ู
ย
อ
น
(คะแน 38)
28 ถึง

ระยะมั่นคง

ระยะมั่นคง

คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้
ปานกลาง ยอมรับความผันผวนได้ในระดับ
หนึ่งแต่ต้องไม่มากจนเกินไป เพื่อแลกกับ
โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงิน
ฝากธนาคาร ดังนั้น คุณควรกระจายการ
ลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้คุณได้ ทั้งการเพิ่ม
มูลค่าได้ในระยะยาว และกระแสเงินสดที่
สม�่ำเสมอจากการลงทุน แม้ว่าจะมีความ
ผันผวนในระยะสั้น บ้างก็ตาม แต่กระแส
เงินสดนั้นก็ท�ำให้คุณอุ่นใจขึ้นได้ คุณอาจ
เลื อ กลงทุ น ในหุ ้ น สามั ญ ที่ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผล
สม�่ำเสมอ พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง
หุน้ กูเ้ อกชนทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือดีๆ หรือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้
นอกจากนี้ คุ ณ อยู ่ ใ นช่ ว งวั ย ที่ เ ริ่ ม มี
ความมั่นคงหรือมีความมั่งคั่งแล้ว เนื่องจาก
ได้ท�ำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีหน้าที่
การงานมัน่ คง และมีรายได้สมำ�่ เสมอ รวมถึง
อาจทยอยช�ำระหนี้ สิ นไปได้ เ ยอะ ดั ง นั้ น
คุณอาจเริ่มมองถึงความปลอดภัยของเงิน
ลงทุนมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงิน
เก็บไว้เพื่ออนาคตของลูกๆ หรือสามารถ
เตรียมความพร้อมเพือ่ วัยเกษียณได้อย่างสุขใจ

คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ได้ ใ นระดั บ สู ง โดยไม่ กั ง วลกั บ ความ
ผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุนเท่าใด
นัน่ หมายถึง คุณมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ด้ ว ยเช่ น กั น แต่ เ พื่ อ
ความไม่ประมาท คุณอาจกระจายการลงทุน
ไปยั ง สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า ได้ สู ง
ในระยะยาว แม้ ว่ า จะมี ค วามผั น ผวนใน
ระยะสัน้ บ้าง เช่น หุน้ สามัญ กองทุนรวมหุน้
กองทุ น รวมต่ า งประเทศ หรื อ อาจเป็ น
หุ้นกู้เอกชน ก็ได้
นอกจากนี้ คุ ณ อยู ่ ใ นช่ ว งวั ย ที่ เ ริ่ ม มี
ความมั่นคงหรือมีความมั่งคั่งแล้ว เนื่องจาก
ได้ท�ำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีหน้าที่
การงานมัน่ คง และมีรายได้สมำ�่ เสมอ รวมถึง
อาจทยอยช�ำระหนี้สินไปได้เยอะ ดังนัน้ คุณ
อาจเริม่ มองถึงความปลอดภัยของเงินลงทุน
มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินเก็บไว้
เพื่ออนาคตของลูกๆ หรือสามารถเตรียม
ความพร้อมเพื่อวัยเกษียณได้อย่างสุขใจ

เงินทองต้องวางแผน
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ระยะใช้จ่าย

และรับความเสี่ยงได้น้อย

(คะแนนอยู่ระหว่าง
12 ถึง 22)
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คุณชอบการลงทุนทีม่ คี วามปลอดภัยสูง ไม่วา่ จะลงทุน
อะไรก็ตาม ก็ต้องการเห็นเงินต้นอยู่ครบ ดังนั้น คุณควร
กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต�่ำ  เช่น
เงินฝากประจ�ำ หรือกองทุนรวมพันธบัตรระยะสั้น เป็นต้น
แม้ว่าผลตอบแทนที่ ได้รับอาจจะไม่มาก แต่ก็ท�ำให้รู้ได้
ค่อนข้างแน่นอน ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าใดและเมือ่ ไร
ซึ่งนั่นก็คุ้มค่ากับความปลอดภัยส�ำหรับเงินลงทุนของคุณ
นอกจากนี้ เนือ่ งจากคุณอยู่ในวัยที่ใกล้จะเกษียณหรือ
ได้เริ่มพักผ่อนแล้ว ซึ่งคุณอาจเริ่มใช้จ่ายบ้าง เพื่อให้
รางวัลชีวิตหลังจากที่ ได้ท�ำงานสะสมเงินมาเป็นเวลานาน
และตอนนี้คุณเริ่มไม่มีภาระหนี้สินแล้วหรืออาจมีแต่ก็
น้อยมาก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ของคุณมาจาก
เงินสะสมเป็นหลัก ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนควรเน้น
ความปลอดภัยของเงินต้น มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
คุณจะมีเงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ

(คะแน นอยู่ระห
23 ถึง 27) ว่าง

(คะแนนอยู่ระหว่าง
28 ถึง 38)

ระยะใช้จ่าย

ระยะใช้จ่าย

คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ได้ปานกลาง ยอมรับความผันผวนได้ใน
ระดับหนึง่ แต่ตอ้ งไม่มากจนเกินไป เพือ่ แลก
กับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่า
เงินฝากธนาคาร ดังนั้น คุณควรกระจาย
การลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ ให้คุณได้ทั้งการ
เพิ่มมูลค่าได้ในระยะยาวและกระแสเงินสด
ที่สม�่ำเสมอจากการลงทุน แม้ว่าจะมีความ
ผันผวนในระยะสั้น บ้างก็ตาม แต่กระแส
เงินสดนั้นก็ท�ำให้คุณอุ่นใจขึ้นได้ คุณอาจ
เลื อ กลงทุ น ในหุ ้ น สามั ญ ที่ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผล
สม�่ำเสมอ พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง
หุ ้ น กู ้ เ อกชนที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ดี ๆ
หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็ได้
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากคุ ณ อยู ่ ใ นวั ย ที่
ใกล้จะเกษียณหรือได้เริ่มพักผ่อนแล้ว ซึ่ง
คุณอาจเริ่มใช้จ่ายบ้าง เพื่อให้รางวัลชีวิต
หลังจากที่ได้ท�ำงานสะสมเงินมาเป็นเวลานาน
และตอนนีค้ ณ
ุ เริม่ ไม่มภี าระหนีส้ นิ แล้ว หรือ
อาจมีแต่กน็ อ้ ยมาก อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจาก
รายได้ของคุณมาจากเงินสะสมเป็นหลัก ดัง
นั้ น การจั ด สรรเงิ น ลงทุ น ควรเน้ น ความ
ปลอดภัยของเงินต้นมากที่สุด เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าคุณจะมีเงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ

คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน
ได้ในระดับสูง โดยไม่กังวลกับความผันผวน
ที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก นั่น
หมายถึง คุณมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
ในระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่เพื่อความ
ไม่ประมาท คุณอาจกระจายการลงทุนไปยัง
สินทรัพย์ทมี่ กี ารเพิม่ มูลค่าได้สงู ในระยะยาว
แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นบ้าง เช่น
หุ ้ น สามั ญ กองทุ น รวมหุ ้ น กองทุ น รวม
ต่างประเทศ หรืออาจเป็นหุ้นกู้เอกชน ก็ได้
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากคุ ณ อยู ่ ใ นวั ย ที่
ใกล้จะเกษียณหรือได้เริ่มพักผ่อนแล้ว ซึ่ง
คุณอาจเริ่มใช้จ่ายบ้าง เพื่อให้รางวัลชีวิต
หลังจากที่ได้ท�ำงานสะสมเงินมาเป็นเวลานาน
และตอนนีค้ ณ
ุ เริม่ ไม่มภี าระหนีส้ นิ แล้ว หรือ
อาจมีแต่กน็ อ้ ยมาก อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจาก
รายได้ของคุณ มาจากเงินสะสมเป็น หลัก
ดั ง นั้ น การจั ด สรรเงิ น ลงทุ น ควรเน้ น
ความปลอดภัยของเงินต้นมากที่สุด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ
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6 ขั้นตอนการลงทุนในหุ้น
หวังว่า หลังจากทำ�แบบสอบถามประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงกันแล้ว
คงจะไม่มี “ว่าที่เจ้าของกิจการ” คนไหน “สอบตก” ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในหุ้น เพราะถ้า
ผลออกมาว่า เราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อย กลัวเหลือเกินว่า เงินที่อุตส่าห์เก็บออมมา
จะหายไปเพราะการลงทุน ก็ไม่น่าจะเหมาะที่จะเข้าสู่เส้นทางเจ้าของกิจการ

ผ่านฉลุย!!

56
เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

แ

บถา
บบสอ

มประ

เม

มส
ินควา

ามาร

ถ

แต่ถา้ วัดจากอายุแล้ว คนทีอ่ ยู่ในวัยแค่ “ยีส่ บิ ต้นๆ” ยังมีเวลาทีจ่ ะล้มลุกคลุกคลานไปอีก
นาน ถ้าเราตัดสินใจลงทุนในหุ้นไปแล้วขาดทุน ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้อีกหลายต่อหลายครั้ง
หนทางลงทุนยังอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นต้อง “กล้าๆ หน่อย”   
จริงๆ แล้วในโลกของการเงินและการลงทุน ความเสี่ยงมากที่สุด คือ การไม่กล้าเสี่ยง
เพราะเงินออมทีเ่ ราหยอดกระปุก หรือเอาไปฝากธนาคาร ไม่มที างเพิม่ ขึน้ ได้ทนั กับราคาสินค้า
ที่เพิ่มขึ้นแน่ๆ ดังนั้นแม้ว่า เราอาจจะไม่ใช่คนชอบเสี่ยง แต่ควรจะแบ่งเงินมาลงทุนในหุ้น
ไว้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินของเรางอกเงยขึ้น

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า ไปเริ่มขั้นตอนแรกของการลงทุนกันเลยดีกว่า

1. ตั้งเป้าหมายให้การลงทุน

ขั้ น ตอนแรกสำ � คั ญ ที่ สุ ด เหมื อ นกั บ
การทำ�ธุรกิจ ที่ก้าวแรกสำ�คัญที่สุด (และ
ยากที่สุดด้วย) ดังนั้นถ้ายังไม่สามารถตอบ
คำ�ถามพวกนี้ ได้อย่างชัดเจน อย่าเพิ่งข้าม
ไปขั้นตอนต่อไป เพราะคำ�ตอบที่ออกมาจะ
บอกได้ว่า เราจะต้องเป็นนักลงทุนแบบไหน
และเลือกลงทุนในหุ้นแบบไหน รวมไปถึง
เลื อ กเครื่ อ งมื อ อะไร ถึ ง จะทำ � ให้ บ รรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

ในโลกของการลงทุนในหุน้ มีนกั ลงทุนอยู่
หลายแบบ ทีม่ ี “สไตล์” การลงทุนทีแ่ ตกต่าง
กัน ขณะทีต่ วั หุน้ เองก็มี “บุคลิก” หลายแบบ
เช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ต่าง
กันก็จะต้องใช้สไตล์การลงทุน และเลือก
ลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

• เป้าหมายในการลงทุนของเราคืออะไร
       หรือเราลงทุนเพื่ออะไร
• ต้องการผลตอบแทนแบบไหน เงินปันผล
       หรือกำ�ไรจากการขายหุ้น สักกี่เปอร์เซ็นต์
• ระยะเวลาที่จะลงทุน นานแค่ไหน
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ถ้ายังจำ�เส้นทางในการเป็นเจ้าของกิจการได้ จะรู้ว่าก่อนที่จะเริ่มก้าวเดินเราจะต้องมี
“เป้าหมาย” กันก่อน การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้นก็เช่นกัน ก่อนจะโดดเข้าไป
ซื้อหุ้น เราต้องเริ่มจากการถามตัวเองก่อนว่า...

หลายประเภท หลากสไตล์
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ถึงจะเป็นหุน้ เหมือนกัน แต่หุน้ ก็มหี ลายประเภท ไม่ได้มแี ค่หนุ้ เติบโต หรือหุน้ คุณค่า
แต่ยังมี หุ้นบลูชิพ หุ้นเก็งกำ�ไร หุ้นบิ๊กแคป หุ้นสมอลแคป และอีกมากมาย แล้วแต่ว่า
คนที่พูดเขาใช้อะไรเป็น “เกณฑ์” ในการแบ่งประเภทหุ้น
ถ้าใช้ “พื้นที่” เป็นเส้นแบ่ง ก็จะทำ�ให้มีหุ้น 2 กลุ่ม คือ หุ้นในประเทศ กับ
หุ้นต่างประเทศ โดยที่หุ้นในประเทศก็คือหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ขณะที่หุ้นต่างประเทศก็คือหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในประเทศอื่น
(ซึ่งต้องขอบคุณโลกไร้พรมแดนที่ทำ�ให้เราสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ไม่ยาก)
หรือถ้าแบ่งตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุ้น จะแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
เป็นหุน้ ทีซ่ อื้ ขายในตลาดแรก เป็นหุน้ ทีน่ �ำ มาขายให้ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก ทีเ่ รียกว่า
“หุน้ ไอพีโอ” (IPO: Initial Public Offering) กลุม่ ทีส่ องเป็นหุน้ ทีซ่ อ้ื ขายในตลาดรอง
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (หลังจากขายไอพีโอเรียบร้อยแล้ว) และกลุ่มสุดท้ายเป็น
หุ้นที่ ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เจ้าของกิจการและนักลงทุนจะไปเจรจา
ซื้อขายกันเอง
แต่โดยทั่วๆ ไปที่มักจะเห็นกันบ่อยๆ จะแบ่งตามลักษณะของกิจการ แบ่งตาม
สไตล์ของหุ้น และแบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด
อย่างไรก็ตาม หุ้นตัวหนึ่งอาจจะถูกจัดให้อยู่ในหลายประเภทก็ได้ เช่น หุ้น ABC
ในตอนนี้อาจจะเป็นหุ้นเติบโต แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะกลายเป็นหุ้นบลูชิพก็เป็นได้
ขณะที่หุ้น XYZ มีขนาดเล็กไม่น่าสนใจสำ�หรับนักลงทุนต่างชาติ แต่ในเวลาเดียวกัน
อาจจะเป็นหุ้นคุณค่าที่มีอนาคตดีก็ได้

หุ้นเติบโต (Growth Stocks)
มั ก จะเป็ น หุ้ น ของบริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
การเติบโต ธุรกิจกำ�ลังก้าวหน้า มีกำ�ไรดี
แต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายแค่เล็กๆ
น้อยๆ เท่านั้น เพราะต้องเก็บเงินไว้สำ�หรับ
การขยายกิจการ
นั ก ลงทุ น มั ก จะมองเห็ น “อนาคต
อันสดใส” สำ�หรับหุ้นแบบนี้ จึงยอมควัก
กระเป๋าซื้อหุ้นในราคาสูงๆ เพราะเชื่อมั่น
ว่า เมื่อกิจการเติบโตขึ้น (ซึ่งจะเติบโตสูง
กว่าหุ้นอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ) หุ้นแบบ
นี้จะให้ผลตอบแทนทีด่ ี โดยเฉพาะราคาหุน้
จะปรับเพิม่ ขึน้

3.

4.

หุ้นบลูชิพ (Blue Chip Stocks)
คื อ หุ ้ น ขนาดใหญ่ มี ฐ านะการเงิ น
แข็ ง แกร่ ง มี ก�ำไรดี มี ก ารเติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่อง สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
ได้สม�่ำเสมอ มีสินค้าและบริการหลากหลาย
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค มีดีเหนือกว่า
คู่แข่ง และที่ส�ำคัญ คือ ผู้บริหารเก่งและดี
เพราะฉะนั้ น จึ ง แทบจะเรี ย กได้ ว่ า
หุน้ บลูชพิ เป็น “สุดยอดหุน้ ” ที่ใครๆ ก็อยาก
จะเป็นผู้ถือหุ้น

หุ้นตั้งรับ หรือหุ้นที่ราคาไม่ตก
ตามภาวะตลาด (Defensive Stocks)
หุ้นในกลุ่มนี้จะเป็นหุ้นของกิจการที่ผล
ด�ำเนินงานสมำ�่ เสมอ ไม่ขนึ้ ๆ ลงๆ ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยว
กับปากท้องของประชาชน สาธารณูปโภค
และการแพทย์ เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดี
หรือแย่ คนก็ยังต้องกินต้องใช้เหมือนเดิม
ดังนั้น ราคาหุ้นจึงไม่ผันผวนมากเท่ากับ
หุ้นกลุ่มอื่นๆ และความสามารถในการจ่าย
เงินปันผลก็สม�่ำเสมอเช่นกัน ท�ำให้นักลงทุน
นิยมลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจย�่ำแย่
เพราะจ่ายปันผลได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ

หุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks)
เป็ น หุ้ น ที่ อ ยู่ ค นละขั้ ว กั บ หุ้ น ตั้ ง รั บ
เพราะเป็นหุ้นของกิจการที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก โดยในช่วง
ที่ เ ศรษฐกิ จ ดี ยอดขายและกำ �ไรของหุ้ น
กลุ่มนี้ก็จะเฟื่องฟูตามไปด้วย แต่ถ้าเป็นช่วง
เศรษฐกิจซบเซา หุน้ กลุม่ นีก้ เ็ งียบเหงาไม่แพ้
กัน เช่น หุ้นสถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์
ยานยนต์ เหล็ก และเครื่องประดับราคาสูง
เพราะฉะนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต�่ำ  แต่
มีแนวโน้มว่าก�ำลังจะฟื้นตัวในไม่ช้า ให้รีบ
มองหาหุ้นในกลุ่มนี้ เพราะเมื่อไรที่เศรษฐกิจ
กลับมาเติบโต หุ้นกลุ่มนี้จะกลับมาโดดเด่น
อีกครั้ง

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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แบ่งตามลักษณะของกิจการ

5.
หุ้นเก็งกำ�ไร (Speculative Stocks)
หุ้ น กลุ่ ม นี้ จ ะมี ค วามผั น ผวนสู ง ราคาเปลี่ ย นแปลงเร็ ว เดี๋ ย วขึ้ น เดี๋ ย วลง ทำ �ให้
นักลงทุนระยะสัน้ เข้ามาซือ้ ๆ ขายๆ เก็งกำ�ไร แต่กเ็ ป็นหุน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพราะราคาหุน้ อาจจะ
ปรับเพิ่มจนเกินมูลค่าที่แท้จริง เนื่องจากนักลงทุนตั้งความหวังไว้สูงว่า “กำ�ลังจะเกิดสิ่งดีๆ”
กับหุ้นตัวนี้ ซึ่งบางครั้งสิ่งที่คาดหวังอาจจะเป็นแค่ข่าวลือ หรือข่าวลวง

1.

แบ่งตามสไตล์ของหุ้น
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หุ้นคุณค่า (Value Stocks)
น่าจะเรียกหุ้นกลุ่มนี้ว่า “ช้างเผือก” เพราะ
เป็นหุ้นดี ที่ยังไม่มี ใครสนใจ นักลงทุนส่วนใหญ่
ยังไม่ค้น พบ (แต่เราเป็นผู้ค้น พบเป็นคนแรกๆ)
ท�ำให้ราคาซื้อขายไม่สูง และที่ส�ำคัญราคาหุ้นต�่ำ
กว่ามูลค่าที่แท้จริง เพราะฉะนั้น หากเป็น บริษั ท
ที่ดีจริง เมื่อเวลาผ่านไปผลการด�ำเนินงานและ
การจ่ายเงินปันผลที่โดดเด่นจะไปเตะตานักลงทุน
ส่วนใหญ่ และเมื่อนั้นราคาหุ้นจะวิ่งขึ้น
การจะค้ น หาหุ้ น ลั ก ษณะนี้ ใ ห้ พ บจะต้ อ งมี
เครื่องมือในการวัด “คุณค่า” ของหุ้นอย่างน้อย
3 ด้าน คือ ความแข็งแกร่งด้านรายได้ ที่มักจะวัด
จากกำ�ไรต่อหุ้น (EPS) ความแข็งแกร่งด้านการเงิน
เช่น อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (D/E Ratio) และราคาถูก
ซึ่งมักจะวัดจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี
(P/BV Ratio) หรืออัตราส่วนราคาต่อกำ�ไรต่อหุ้น
(P/E Ratio)
เมื่อค้นพบ “หุ้นดี” แล้ว นักลงทุนที่เรียกตัว
เองว่า Value Investor จะยังไม่ตัดสินใจซื้อในทันที
แต่จะรอให้ “ราคาถูก” ด้วย เพราะยิง่ ซือ้ ได้ราคาถูก
กว่ามูลค่าที่แท้จริงมากเท่าไร ก็ยิ่งทำ�ให้โอกาสจะ
ขาดทุนลดลงตามไปด้วย

2.
หุ้นเติบโต (Growth Stocks)
เป็ น หุ้ น ของกิ จ การที่ อ ยู่ ใ น
ช่วงเติบโต มีแนวโน้มที่จะทำ�กำ�ไร
ได้ดกี ว่าบริษัทอืน่ ๆ ในธุรกิจเดียวกัน
ทำ�ให้นักลงทุนพร้อมที่จะซื้อหุ้นใน
ราคาสูง เพราะคาดหวังผลตอบแทน
ในอนาคต ทำ � ให้ หุ้ น กลุ่ ม นี้ ร าคา
ค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เที ย บกั บ มู ล ค่ าใน
ปั จ จุ บั น แต่ ร าคาจะร่ ว งลงทั น ที
ถ้ากำ�ไรไม่ได้เติบโตอย่างที่หวังไว้
เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุน หุ้นกลุ่มนี้
ต้องประเมินความสามารถในการ
ทำ�กำ�ไรในอนาคตของบริษัทด้วยว่า
เป็นไปได้แค่ไหน

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

1.

3.
หุ้นขนาดเล็ก (Small-cap Stocks)
ก็คือ หุ้นตัวอื่นๆ ที่ ไม่ได้อยู่ ในดัชนี SET100 เป็นหุ้นขนาดเล็ก มีสภาพคล่องน้อย
ซึ่งรวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนใน “ตลาด mai” ด้วย
บริษัทเหล่านี้อาจจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน แต่หลายๆ
บริษัทอาจกลายเป็น “ช้างเผือก” ที่ซ่อนอยู่ในป่า เพราะมีผลการดำ�เนินงานที่ดี มีโอกาส
เติบโตสูง แต่ราคายังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสสำ�หรับนักลงทุน
ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์กิจการ
เพียงแต่ตอ้ งระมัดระวังให้มาก เพราะมีความเสีย่ งสูง ทัง้ เรือ่ งสภาพคล่อง ความสามารถ
ในการทำ�ธุรกิจของผู้บริหาร และฐานะการเงินไม่มั่นคง ทำ�ให้มีโอกาสล้มเหลวได้ง่ายกว่า
บริษั ทขนาดใหญ่ นอกจากนี้หุ้นขนาดเล็กบางตัวอาจจะกลายเป็น “หุ้นเก็งกำ�ไร” ที่ราคา
ขึ้นลงหวือหวาก็ได้

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

หุ้นขนาดกลาง (Mid-cap Stocks)
จะมีมูลค่าตลาดเล็กกว่าและมีสภาพ
คล่องน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ โดยหุ้นกลุ่มนี้
จะอยู่ในลำ�ดับที่ 51-100 ในดัชนี SET100
ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้นำ�ในอุตสาหกรรม ทำ�ให้
ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนส่วนใหญ่
ทั้งๆ ที่หลายบริษัทในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโต
ได้ดี และมีความสามารถในการทำ�กำ�ไร
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หุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap Stocks)
หรือมักจะได้ยินคนเรียกว่า หุ้น “Big
Cap” ซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด
(Market Capitalization) หรือ “มูลค่าตลาด”
สูง (มูลค่าตามราคาตลาด = จำ�นวนหุ้น
ทัง้ หมด x ราคาตลาด) สำ�หรับตลาดหุน้ ไทย
ดู ง่ า ยๆ คื อ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ ใ นดั ช นี SET50
หรือบริษั ทขนาดใหญ่ 50 อันดับแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมักจะเป็น บริษั ท
ชั้นนำ�ในแต่ละอุตสาหกรรม การซื้อขายมี
สภาพคล่ อ งสู ง ทำ � ให้ นัก ลงทุ น ต่ า งชาติ
นิยมลงทุน
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ถ้านักลงทุนที่ตอบตัวเองว่า เป้าหมายของเขา คือ ต้องการผลตอบแทนในระยะสั้น
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มานั่งรอเงินปันผล (ซึ่งอาจจะต้องรอกันหลายเดือน) แต่จะคาดหวัง
กำ�ไรจากการขายหุ้นเพียงอย่างเดียว โดยอาจจะใช้เวลาลงทุนเพียงแค่ไม่กี่เดือน หรือ
อาจจะไม่กี่วัน
นักลงทุนแบบนี้จะใช้ “ปัจจัยทางเทคนิค” เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อขายหุ้น
มากกว่าการพิจารณาจาก “ปัจจัยพื้นฐาน” (เดี๋ยวเราจะมาทำ�ความเข้าใจเรื่องนี้กันอีกที)
เราจะเรียกพวกเขาว่า นักเก็งกำ�ไร ซึ่งถ้าเป็นนักเก็งกำ�ไรระยะสั้นมากๆ ซื้อขายภายใน
วันเดียวกัน หรือ “ซื้อเช้า-ขายเย็น” ก็จะเรียกว่า เป็นพวก “เดย์เทรด” (Day Trade) ซึ่ง
เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก (ถึงมากที่สุด) เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุน
แบบนี้จะประสบความสำ�เร็จได้ ต้องมีความรู้ในการใช้ปัจจัยทางเทคนิค ต้องมีเวลาที่จะ
เฝ้ารอจังหวะการซื้อขาย และที่สำ�คัญ คือ จะต้องมีวินัยในการลงทุนสูงมาก
หุ้นที่นักลงทุนสไตล์นี้จะเลือกลงทุน จะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง ทำ�ให้
ราคาหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต (อันใกล้) หรือเรียกว่า หุ้นเติบโต (Growth Stocks)
แต่ถ้าเป็นนักเก็งกำ�ไร ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค แต่จะซื้อหรือขายหุ้นตามคนอื่น เชื่อข่าวลือ
มั่นใจในข่าวลวง โดยไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานก็จะถูกเรียกว่า “แมลงเม่า” ที่ชอบพาตัวเอง
ไปตายในกองไฟ เพราะจะถูกหลอกให้ซื้อหุ้นที่ถูกปั่นราคาจนสูงเกินความเป็นจริง และ
เมื่อราคาหุ้นร่วงลงมาก็จะไม่ยอมขายทิ้ง ซึ่งเราจะเรียกอาการนี้ว่า “ติดดอย” ที่ทำ�ให้
นักเก็งกำ�ไรจำ�นวนมาก กลายเป็นนักลงทุนระยะยาวแบบไม่ได้ตั้งใจ

เราจึงไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดที่มีลงไปในหุ้นตัวเดียว แต่ควรกระจายลงทุนในหลาย
อุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมเดียวกันกระจายลงทุนหลายบริษัท (การลงทุนหุ้นดีกว่า
การทำ�ธุรกิจเองก็ตรงนี้ล่ะ)
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ส�ำหรับพวกเราที่มีเป้าหมายชัดเจนว่า ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ต้องการ
ผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินปันผล และก�ำไรจากการขายหุ้น เพราะฉะนั้นระยะเวลาลงทุน
ไม่ใช่แค่ 1-2 วัน แต่จะต้องมากกว่า 1-2 ปีขึ้นไป และอาจจะกลายเป็น 5-10 ปี
หรือนานกว่านั้น ถ้ามั่นใจว่า หุ้นที่เราลงทุนเป็นบริษั ทที่ดี จ่ายเงินปันผลสม�่ำเสมอ
และราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
อย่าเพิ่งตกใจว่า “ตั้ง 5 ปี 10 ปี นานไปไหม” เพราะถ้าเปรียบเทียบกับการลงมือ
ท�ำธุรกิจเอง เรายังต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือหลายปี กว่าจะถึง “จุดคุ้มทุน”
และเมื่อเป็นเจ้าของกิจการที่ดี เราก็ต้องอยากเป็นเจ้าของธุรกิจของเราไปตลอดชีวิต
หรือจนกว่าจะเจอธุรกิจที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้ “รักฉาบฉวย” แบบนักเก็งก�ำไร
แต่เป็น “รักแท้” แบบนักลงทุนระยะยาว
ลักษณะหุ้นที่เหมาะกับเราก็น่าจะเป็นหุ้นของบริษั ทที่มีความมั่นคง ท�ำก�ำไรได้ดี
มีการจ่ายเงินปันผลสม�ำ่ เสมอ ราคาหุน้ ไม่ผนั ผวนมากนัก โดยราคาอาจจะขึน้ ๆ ลงๆ บ้าง
แต่ไม่รุนแรง และที่ส�ำคัญ คือ ต้องเป็น “หุ้นดีราคาถูก” ซึ่งเราเรียกหุ้นลักษณะ
นี้ว่า หุ้นคุณค่า (Value Stocks) และเรียกนักลงทุน ที่เน้นลงทุน หุ้น ประเภทนี้ว่า
“นักลงทุนหุ้นคุณค่า” หรือ Value Investor (VI)
นักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุนแบบ VI ที่ประสบความส�ำเร็จมากที่สุด คือ อภิมหา
เศรษฐีระดับโลก ที่ชื่อ “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ซึ่งถ้าอยากจะประสบความส�ำเร็จแบบนั้น
บ้าง เราสามารถหาหนังสือที่สอนวิธีคิดและวิธีการลงทุนของเขามาอ่านได้ไม่ยาก
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายอย่างไร เป็นนักลงทุนแบบไหน ลงทุนหุ้น
ลักษณะใด ยอมรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน ก็ต้องไม่ลืมกระจายการลงทุน ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงได้ เพราะหลักการลงทุนที่ดี คือ อย่าใส่ไข่ทั้งหมดที่มี
ไว้ในตะกร้าใบเดียวกัน เพราะถ้าตะกร้าใบหนึ่งตกลงมา เราก็ยังเหลือไข่ ในตะกร้า
ใบอื่นอยู่

2. เลือกหุ้นดีที่น่าลงทุน

64
เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่า เราตั้งใจจะเป็นเจ้าของกิจการผ่าน
การลงทุ น ในหุ้ น โดยการลงทุ น ระยะยาว เพราะฉะนั้ น เราต้ อ งเลื อ ก
“หุ้นที่ดี” มีอนาคต แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า ในบรรดาหุ้นที่มีอยู่มากกว่า 500 ตัว
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัวไหน หรือบริษัทไหน จะเป็นหุ้นที่ดีน่าลงทุน
จริงๆ แล้ว มันก็คล้ายกับวิธีที่เราเลือก “ธุรกิจ” ที่เราอยากทำ� เพราะ
ต้องเริม่ จากการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ โดยประเมินสภาพตลาด
โอกาสการเติบโต คู่แข่ง อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งประเมินศักยภาพ
ของตัวเราเอง จนแน่ใจว่า ธุรกิจนั้นมัน “เจ๋งจริง”
ในการคัดเลือกหุ้นจะเรียกการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ว่า “การวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน” (Fundamental Analysis) ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน เริ่มจากการ
วิเคราะห์ภาพรวมทางเศรษฐกิจ จากนั้นจึงวิเคราะห์ภาวะของอุตสาหกรรม
แล้วจึงวิเคราะห์ตัวบริษัท

แต่ถ้าคิดจะเป็นเจ้าของกิจการ (ไม่ว่า จะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง หรือ ผ่านการ
ลงทุนหุ้น) ก็ควรต้องเรียนรู้ให้มากกว่า “คำ�บ่น” ของคนทั่วๆ ไปและไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ
ในประเทศ แต่ต้องรู้ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เพราะภาวะเศรษฐกิจจะช่วยบอกได้ว่า อุตสาหกรรมไหนจะรุ่ง
และ อุตสาหกรรมไหนจะร่วง
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แค่เห็นคำ�ว่า “เศรษฐกิจ” ก็เหมือนถูกวิชาเศรษฐศาสตร์ตามมาหลอกหลอน แต่ไม่ต้อง
ได้เกรด A ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ก็สามารถมองออกว่า ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั เป็นอย่างไร
และมี แ นวโน้ ม ว่ า จะไปในทิ ศ ทางไหน เพี ย งแค่ ติ ด ตามข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ
และการลงทุนเป็นประจำ� 
ตอนแรกๆ ก็อาจจะงงๆ อยู่บ้าง (ไม่แปลกอะไร) แต่รับรองว่า ถ้าอ่านไปสักระยะ
ฟังไปสักพัก จะเข้าใจได้ทะลุปรุโปร่งแน่นอน
แต่ถ้ายังรู้สึกว่า เศรษฐกิจเป็นเรื่องไกลเกินกว่าจะเข้าใจ น่าจะลองนึกถึงเวลาไป
เดินซื้อของแล้วได้ยินพ่อค้าแม่ค้าเขาบ่นว่า “ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลย ขายของไม่ค่อยได้”
หรือ พ่อแม่บ่นว่า “ทำ�ไมของมันแพงอย่างนี้ เงิน 1,000 บาท ซื้อของได้ไม่กี่อย่าง” นั่นละ
ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้า หรือพ่อแม่เราเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อ
ราคาหุ้นอีกด้วย
ถ้า “เศรษฐกิจไม่ดี” ราคาหุ้นก็มักจะลดลง เพราะนักลงทุนจะกลัวว่า คนมีรายได้
น้อยลง หรือไม่กล้าใช้เงิน บริษัทอาจจะขายของได้น้อยลง จนทำ�ให้กำ�ไรลดลง หรืออาจ
จะถึงขั้นขาดทุนเลยก็ได้ และเมื่อบริษัทขาดทุนก็คงจะไม่มีเงินมาจ่ายเงินปันผล นักลงทุน
จึงพากันขายหุ้นออกมา จนทำ�ให้ราคาหุ้นลดลง
แต่ถ้า “เศรษฐกิจดี” ราคาหุ้นมักจะเพิ่มขึ้น เพราะนักลงทุนมั่นใจว่า คนมีรายได้
มากขึ้น บริษั ทจะขายของได้ดีขึ้น กำ�ไรมากขึ้น และแน่นอนว่า จะต้องจ่ายเงินปันผล
ได้สูงขึ้น ทำ�ให้นักลงทุนพากันมาซื้อหุ้น จนทำ�ให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น

การจะวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจให้ “แม่น” ต้องรู้ว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะบอกว่า
เศรษฐกิจดี หรือไม่ดี ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน เช่น
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• ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP)
โดยปีไหนที่ GDP เพิ่มขึ้น แสดงว่า
เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ถ้า GDP ลดลง
แสดงว่าเศรษฐกิจแย่ลง

• อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate)
โดยถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น แสดงว่า
ราคาสิ น ค้ า และบริ ก ารแพงขึ้ น
ต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการซื้อของ
จำ�นวนเท่าเดิม  

• อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)
ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
แต่เป็นดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศ
โดยถ้ า ดอกเบี้ ย เพิ่ ม ขึ้ น แสดงว่ า
ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจสูงขึ้น
หรือมีภาระดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้น  

• อัตราการว่างงาน
(Unemployment Rate)
ถ้ า อั ต ราการว่ า งงานสู ง แสดงว่ า
เศรษฐกิ จไม่ ค่ อ ยดี เพราะบริ ษั ท
ไม่ มี ก ารจ้ า งพนั ก งานเพิ่ ม แต่ ถ้ า
เศรษฐกิ จ กลั บ มาดี ขึ้ น อั ต ราการ
ว่างงานจะลดลง  

นอกจากนี้ เรายังต้องติดตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพราะจะมีผลต่อภาวะ
เศรษฐกิจเช่นกัน ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลอาจจะมีนโยบายต่างๆ ออกมาเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และไม่ใช่แค่รัฐบาลไทย แต่เป็นรัฐบาลประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ
เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และจีน

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
เมื่ อ ประเมิ น ภาพรวมเศรษฐกิ จได้ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาต่ อไป คื อ การวิ เ คราะห์
อุตสาหกรรม ว่า อุตสาหกรรมไหนน่าจะไปได้สวย ในภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา เพราะ
ไม่ใช่ว่า ในช่วงเศรษฐกิจแย่ จะไม่มีอุตสาหกรรมไหนน่าลงทุน เพราะแต่ละอุตสาหกรรมจะ
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระดับที่แตกต่างกัน

3. ช่วงเติบโตเต็มที่ หรือจะเรียกว่า “เป็นหนุ่มสาวเต็มตัว” ใครๆ ก็สนใจเข้ามา
แข่งขัน ทำ�ให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น แต่ยังสามารถทำ�กำ�ไร
ได้อยู่ แม้ว่า จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเติบโต และสำ�หรับนักลงทุนที่ต้องการ
ผลตอบแทนจากเงินปันผล ในช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะเก็บเกี่ยว เพราะการ
จ่ายเงินปันผลจะมากขึ้น
4. ช่ ว งถดถอย ลองคิ ด ถึ ง อุ ต สาหกรรมฟิ ล์ ม ที่ ใ ช้ กั บ กล้ อ งถ่ า ยรู ป แบบเก่ า
ซึ่งทุกวันนี้แทบจะไม่มี ใครใช้แล้ว ทำ�ให้อุตสาหกรรมนี้ถดถอย และจากไป
ในที่สุด ถ้าไม่มีการพัฒนาสินค้าอื่นๆ ขึ้นมาทดแทน เพราะฉะนั้นจึงไม่ควร
จะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้  

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

2.
ช่วงเจริญเติบโต หลังจากพัฒนามา
ระยะหนึ่งแล้ว สินค้าเริ่ม “ติดตลาด”
ทำ�ให้ยอดขายเพิ่มขึ้น คู่แข่งมากขึ้น
และต้ อ งลงทุ น ผลิ ต สิ น ค้ า มากขึ้ น
ให้ ทั น กั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
เพราะฉะนั้ น บริ ษั ท จึ ง อาจจะแบ่ ง
กำ �ไรมาจ่ า ยเงิ น ปั น ผลบ้ า ง แต่ ยั ง
ไม่สูงนัก

เงินทองต้องวางแผน

1.
ช่ ว งบุ ก เบิ ก หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ เ พิ่ ง
เริ่มก่อตั้งใหม่ ซึ่งบริษั ทผู้ผลิตจะต้อง
ใช้ทั้งเงินและเวลาในการพัฒนาสินค้า
ขณะที่กลุ่มลูกค้าก็อาจจะยังจำ�กัด แต่
ก็มีคู่แข่งไม่กี่ราย เช่น เมื่อก่อนที่กล้อง
ดิ จิ ต อลถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น มาแข่ ง กั บ กล้ อ ง
ถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์ม เพราะฉะนั้นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมนี้จะต้องรอเวลา
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นอกจากนี้ ในบางอุตสาหกรรมยังอาจจะขึ้นมาเป็นดาวเด่นในช่วงเศรษฐกิจซบเซา
ได้อีกด้วย รวมทั้ง บางอุตสาหกรรมที่สามารถ “ขายได้เรื่อยๆ” ไม่ว่า เศรษฐกิจจะดี
หรือ แย่ ซึ่งในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี หุ้นแบบนี้ค่อนข้างจะเนื้อหอม แต่ ในช่วงเศรษฐกิจดี
อาจจะถูกหุ้นตัวอื่นๆ บดบังรัศมีไปบ้าง
และไม่ ใ ช่ แ ค่ ภ าวะเศรษฐกิ จ เท่ า นั้ น ที่ มี ผ ลต่ อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม เพราะแต่ ล ะ
อุตสาหกรรมยังมี “วงจรชีวิต” ของตัวเองอีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ไม่ว่า เศรษฐกิจจะดี หรือ
เศรษฐกิจจะแย่ แต่จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่ง ดาวร่วง หรือดาวค้างฟ้า ได้เหมือนกัน
โดยที่ช่วงชีวิตของแต่ละอุตสาหกรรม จะแบ่งเป็น 4 ช่วง

นอกจากนี้ เรายังต้องวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอีกด้วยว่า มีมากน้อย
แค่ไหน ซึง่ คนทีอ่ ยากเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง น่าจะยังจำ�ได้ เราเคยวิเคราะห์ลกั ษณะนี้
แล้ว ในช่วงที่เราประเมินว่า “ธุรกิจนี้น่าสนใจแค่ไหน” เพราะจะใช้หลักในการวิเคราะห์
แบบเดียวกัน คือ
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• ในอุ ต สาหกรรมนั้ น มี
การแข่ ง ขั น รุ น แรงแค่ ไ หน
โดยอุ ต สาหกรรมที่ มี ก าร
แข่งขันรุนแรง โอกาสที่จะ
มีบริษั ทใดบริษั ทหนึ่งกำ�ไร
เป็นกอบเป็นกำ�แทบจะไม่มี
และยิ่งในอุตสาหกรรมนั้น
แข่งขันกันด้วยการ “ตัดราคา”
ก็ยิ่งไม่น่าสนใจ

• ลูกค้ามีอำ�นาจที่จะต่อรอง
ราคามากแค่ ไ หน ถ้ า เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน
รุนแรง ลูกค้ามีสิทธิต่อราคา
ได้ ม าก ทำ � ให้ ข ายสิ น ค้ า
ได้ยาก หรือได้กำ�ไรน้อยกว่า
ที่คาดก็ได้  

• อำ � นาจการต่ อ รองของ
คนขายวั ต ถุ ดิ บ มี ม ากน้ อ ย
แค่ไหน หรือต้องพึ่งพิงแหล่ง
วัตถุดิบเพียงไม่กี่รายหรือไม่
เพราะถ้ า มี แ หล่ ง วั ต ถุ ดิ บ
ไม่กี่ราย อาจจะทำ�ให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น เพราะต้อง
ยอมซื้อวัตถุดิบในราคาสูง

• มี สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ส ามารถทดแทนสิ น ค้ า หรื อ
บริ ก ารได้ ไ หม ในอุ ต สาหกรรมที่ ลู ก ค้ า สามารถใช้ สิ น ค้ า
อื่นแทนได้ จะยิ่งทำ�ให้มีการแข่งขันสูงขึ้น เพราะนอกจาก
จะต้องแข่งขันกันเองในอุตสาหกรรมแล้ว ยังต้องแข่งกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ อีก

• เจ้ า ของกิ จ การรายใหม่
เข้ามาในตลาดได้ยากหรือง่าย
แค่ ไ หน ถ้ า เจ้ า ของกิ จ การ
รายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม
ได้ง่าย ก็ยิ่งเพิ่มการแข่งขัน
ให้สูงขึ้นไปอีก และเท่า กับ
เป็ น การเพิ่ ม คู่ แ ข่ ง มาแย่ ง
ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน

เมื่อวิเคราะห์และเลือกได้แล้วว่า อุตสาหกรรมไหนเข้าตากรรมการ ก็จะช่วยให้เบาแรง
ในการเลือกหุ้นลงไปเยอะ เพราะจากหุ้นหลายร้อยตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจจะเหลือแค่
ไม่กี่สิบตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสนใจเท่านั้น

• แล้ว จุดอ่อน (Weaknesses)
ของบริษั ท ที่ควรจะปรับปรุง
หรือนำ�ไปแก้ไข มีอะไรบ้าง
• มีอะไรบ้างที่น่าจะเป็น โอกาส
(Opportunities) ดีๆ ทีจ่ ะส่งเสริม
ให้ บ ริ ษั ทแข็ ง แกร่ ง มากขึ้ น
ได้ประโยชน์มากขึ้น
• แล้วมีอะไรที่จะเป็น อุปสรรค
(Threats) ที่บริษั ทจะต้องหาวิธี
รับมือหรือไม่

SWOT
หลักการ

วิเคราะห์บริษัท
SWOT

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

• บริษัทมี จุดแข็ง (Strengths)
อะไรบ้างที่เหนือกว่าคู่แข่ง และ
ทำ�ให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

เงินทองต้องวางแผน

คราวนี้ก็ถึงเวลา “ค้นหาบริษั ทที่น่าลงทุน” ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เจาะลึก ดูทุกซอก
ทุกมุม ตั้งแต่หน้าตาผู้บริหาร รูปแบบการทำ�ธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน ศักยภาพ
ในการทำ�กำ�ไร และล้วงไปจนถึงผลประกอบการของบริษัท
การวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์โดยพิจารณาจากข้อมูลทั่วๆ ไป
ที่ไม่ใช่ตัวเลข และการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคิดเลข โดยนำ�ข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาบวก ลบ
คูณ หาร แล้วจึงจะตัดสินใจได้ว่า ดีหรือไม่ดี (บอกแล้วว่า ถ้าคิดจะเป็นเจ้าของกิจการ
อย่าได้รังเกียจ “ตัวเลข” เพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขที่น่าปวดหัว มันคือ โอกาสที่จะ
สร้างผลตอบแทน)
ในท้ายที่สุด ต้องนำ�ผลการวิเคราะห์ทั้งสองส่วนมาประกอบการกัน ถึงจะตัดสินใจว่า
หุ้นตัวไหนน่าลงทุน
การวิ เ คราะห์ ที่ ดู จ ากข้ อ มู ล ทั่ ว ๆ ไปของบริ ษั ท ก็ คื อ การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ
ซึ่งสามารถนำ�หลักการวิเคราะห์บริษัทที่เรียกว่า SWOT มาใช้ เพื่อพิจารณาว่า...
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ถ้าบริษัทไหนมีจุดแข็งที่โดดเด่น เช่น เป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรม มีสินค้า
หลากหลายยีห่ อ้ ดัง ได้รบั การยอมรับจากลูกค้า แต่กย็ งั พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งยังมีโอกาสดีๆ รออยู่ข้างหน้า ซึ่งเอื้อต่อการทำ�ธุรกิจ ก็น่าจะเข้า
ข่าย “น่าลงทุน” มากกว่าบริษัทที่มีแต่จุดอ่อน แถมยังมองไปทางไหนก็เห็น
แต่อุปสรรค ที่ไม่รู้ว่า บริษัทจะรับมืออย่างไร
นอกจากนี้ สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ตัวบริษั ท คือ “ผู้บริหาร”
เพราะเราในฐานะผู้ถือหุ้นจะต้องฝากกิจการของเราให้ “มืออาชีพ” บริหาร
เพราะฉะนัน้ จะต้องพิจารณาด้วยว่า บริษัทนัน้ มีผบู้ ริหารเก่งแค่ไหน จะสามารถ
นำ�พาบริษัทให้เติบโต ทำ�กำ�ไรต่อเนื่อง และเหนือกว่าคู่แข่ง รวมทั้งต้องฝ่าฟัน
วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารที่ชาญฉลาด ยังไม่น่าพอใจเท่ากับ บริษั ทที่มี
ผู้บริหารที่ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เพราะคนเก่งแค่ไหนก็ทำ�ให้บริษัทดีๆ พังลงมา
ได้ ถ้าไม่มีธรรมาภิบาล
ทีนีก้ ม็ าถึงการวิเคราะห์จากตัวเลข หรือเรียกว่า การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ซึ่งโชคดีที่พวกเราเรียนรู้เรื่องงบการเงินกันมาบ้างแล้วในขั้นตอนการทำ�แผน
ธุรกิจว่า งบการเงิน ประกอบด้วย งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด
และงบแสดงฐานะการเงิน และยังรู้อีกว่า งบการเงินแต่ละอันสามารถบอก
อะไรเราได้บ้าง    
เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะรู้ว่า บริษัทมี “ฐานะทางการเงิน” แข็งแกร่ง
แค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา เราจะต้อง “อ่านงบการเงิน” ให้เป็น โดยต้องรู้ว่า
ตัวเลขแต่ละตัวที่อยู่ในงบการเงินนั้นหมายความว่าอย่างไร

71
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจว่า เศรษฐกิจจะเป็น
แบบไหน อุตสาหกรรมอะไรจะเด่น แต่ “รู้สึก”
ว่าบริษั ทนี้น่าสนใจ เพราะเดินผ่านหน้าร้าน
เมื่อไร ขายดีตลอด จนอยากจะไปร่วมเป็น
เจ้าของกิจการ ก็ไม่ผิดกติกาอะไร
เพี ย งแต่ ก่ อ นจะตั ด สิ น ใจลงทุ น ก็ ต้ อ ง
วิเคราะห์ตัวบริษัทให้ละเอียดกันอีกที เพื่อให้
มั่นใจว่า “ความรู้สึก” กับ “ความเป็นจริง”
มันไปในทิศทางเดียวกัน เพราะบางทีที่เรา
เห็นว่ามีลูกค้าเยอะ แต่จริงๆ แล้ว บริษั ท
อาจจะกำ � ลั ง ถู ก เจ้ า หนี้ ฟ้ อ งร้ อ งอยู่ ก็ เ คยมี
ให้เห็นมาแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าใช้ความรู้สึก
เป็นตัวตัดสิน

เงินทองต้องวางแผน

และที่พลาดไม่ได้เลย คือ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ที่จะช่วยอธิบายเพิ่มเติม
ว่า ตัวเลขในงบการเงินนัน้ มีทีม่ าที่ไปอย่างไร
นอกจากนี้ ยังต้องอ่าน รายงานผู้สอบบัญชี
ซึง่ บอกว่า ข้อมูลในงบการเงินมีความถูกต้อง
หรือไม่
นอกจากนี้ เรายั ง ใช้ การวิ เ คราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน มาวิเคราะห์ความสามารถ
ของบริษั ทในด้านต่างๆ เช่น สภาพคล่อง
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน ความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร และความสามารถในการ
ก่อหนี้ ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน จะช่วยให้
เข้าใจตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินง่ายขึ้น และ
สามารถนำ�ไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ได้
ง่ายขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนทางการเงิน
มีอยู่หลายตัว และแต่ละตัวจะบอกข้อมูล
แตกต่างกัน ซึ่งบางตัวควรจะมีค่าต�่ำๆ ถึง
จะดี เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E)
แต่บางตัวค่าที่ ได้ยิ่งสูงยิ่งดี เช่น อัตราผล
ตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) นอกจากนี้
ในแต่ละอุตสาหกรรมอาจจะให้ความส�ำคัญ
กั บ อั ต ราส่ ว นคนละตั ว กั น เพราะฉะนั้ น
ก่อนจะหยิบตัวไหนมาใช้ต้องศึกษาให้เข้าใจ
ไม่อย่างนั้นอ่านค่าผิดแย่แน่ๆ  
วิธีการเลือกหุ้นแบบนี้ ที่วิเคราะห์มา
ตัง้ แต่สภาพเศรษฐกิจ ทีม่ ผี ลต่ออุตสาหกรรม
แล้ ว ค่ อ ยมาวิ เ คราะห์ ร ายบริ ษั ท เป็ น การ
วิเคราะห์แบบ “บนลงล่าง”

3. ราคาน่าซื้อ หรือ แพงเกินไป

ราคาหุ้น

มูลค่าที่แท้จริง
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หลังจากเลือก “บริษัทที่น่าลงทุน” ได้แล้ว อย่าเพิ่งใจร้อนรีบวิ่งไปซื้อหุ้น เพราะบางทีบริษัท
ที่ดี ก็อาจจะไม่ใช่ “หุ้นที่น่าซื้อ” เสมอไป เพราะในตอนนั้นมันอาจจะเป็นหุ้นที่ราคาแพงเกินไป
การซื้อหุ้นแพง ก็เหมือน ซื้อของแพง ที่มีแต่คำ�ว่าเจ็บ ทั้งเจ็บใจ (ใครรู้เข้าอายเขาแย่เลย) แต่นั่น
ยังไม่มากเท่ากับเจ็บตัว เพราะซื้อของแพง จะไปขายต่อให้ใครก็ไม่มีใครสนใจ หรือถ้าอยากขาย
ก็ต้องยอมขายขาดทุน เพราะฉะนั้นต้องมาประเมินมูลค่าหุ้นกันก่อนว่า ราคาหุ้นของบริษัทที่เรา
สนใจ ถูก หรือแพง
แต่ไม่ใช่ว่า หุ้นราคาหุ้นละ 1 บาท จะเป็นหุ้นราคาถูก และหุ้นราคาหุ้นละ 500 บาท จะ
เป็นหุ้นราคาแพง เพราะสิ่งที่จะบอกได้ว่า หุ้นตัวนั้นถูก หรือแพง ต้องน�ำ “ราคาหุ้น” ในตอนนั้น
มาชั่งน�้ำหนักกับ “มูลค่าที่แท้จริง” ซึ่งเป็นมูลค่าที่ควรจะเป็นของหุ้นตัวนั้น ว่าอันไหนมากกว่ากัน
แต่ถ้า มูลค่าที่แท้จริงน้อยกว่าราคาหุ้น
ถ้ามูลค่าที่แท้จริง มากกว่า ราคาหุ้น
ในตอนนั้น ก็แสดงว่า หุ้นตัวนั้นราคาต�่ำกว่า ในตอนนั้น แสดงว่า หุ้นตัวนั้นราคาสูงกว่า
ที่ควรเป็น ถึงจะ “น่าซื้อ” เพราะราคาถูก ที่ควรเป็น ก็ “ไม่ควรจะซื้อ” และถ้ามีหุ้น
ตั ว นั้ น อยู่ ใ นมื อ ก็ “ควรจะขาย” ออกไป
เพราะราคาแพงเกินไป
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า “มูลค่าที่แท้จริง” ของหุ้นตัวนั้นควรจะเป็นเท่าไร...
เรื่องนี้ ไ ม่ยากและไม่ต้องเดา เพราะการประเมิน มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น มีอยู่หลายวิธี
(แล้วแต่ว่า ใครจะถนัดแบบไหน) แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด จะมีอยู่ 2 วิธี คือ

ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยการเปรียบเทียบ

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

• อัตราส่วนราคาต่อกำ�ไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio)  
นักลงทุนมักจะเรียกสั้นๆ ว่า P/E Ratio หรือถ้าสั้นกว่านั้นก็เหลือแค่ P/E ซึ่งมีวิธีคิด
ตรงตามชื่อเรียกเป๊ะ เพราะเป็นการน�ำราคา ซึ่งคือ P (ย่อจากค�ำว่า Price) มาหารด้วย
ก�ำไรต่อหุ้น ซึ่งคือ E (ย่อจากค�ำว่า Earnings) และผลที่ออกมาจะบอกว่า นักลงทุน
ยอมจ่ายเงินซื้อหุ้นเป็นเงินกี่เท่าของก�ำไรที่บริษัทท�ำได้
ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัทที่เราสนใจ มีก�ำไร 1 บาทต่อหุ้น และราคาหุ้นอยู่ที่ 10 บาท
แปลว่า นักลงทุนยอมควักกระเป๋าซื้อหุ้นด้วยราคาที่สูงกว่าก�ำไรที่บริษัทท�ำได้ ถึง 10 เท่า
และถ้าบริษัทสามารถท�ำก�ำไรได้ปีละ 1 บาทไปเรื่อยๆ นักลงทุนต้องรอถึง 10 ปี กว่าที่จะ
ได้ทนุ คืน เพราะฉะนัน้   ถ้าบริษัทมี  P/E Ratio ตำ 
�่ แปลว่า ราคาหุน้ ยังต�ำ่ กว่าความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรของบริษัท รออีกไม่กี่ปีก็จะได้ทุนคืน แต่ถ้าค่า P/E Ratio สูง แสดงว่า
ราคาหุ้นสูงเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษั ท และต้องรออีก
หลายปีเลยกว่าที่จะคุ้มทุน เมื่อเป็นแบบนี้ เราก็ควรจะเลือกซื้อหุ้นที่มี P/E Ratio ต�่ำ 
ดีกว่า ซื้อหุ้นที่ P/E Ratio สูง
แต่เพื่อความยุติธรรม เราจะต้องน�ำค่า P/E Ratio ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม หรือบริษัทคู่แข่ง ด้วยว่า บริษัทที่เราสนใจ มีค่า P/E Ratio มากกว่า
หรือน้อยกว่า เพราะถ้าเป็นการเปรียบเทียบกับบริษั ทคู่แข่งที่มีลักษณะการท�ำธุรกิจ
อัตราการเติบโต และความเสี่ยงคล้ายๆ กัน ก็ควรเลือกซื้อบริษัทที่ P/E Ratio ต�่ำกว่า
เพราะราคาถูกกว่า
อย่างไรก็ตาม หุ้นที่มี P/E Ratio สูงก็อาจจะเป็นหุ้นที่น่าลงทุนได้เหมือนกัน ถ้าเรา
เชื่อมั่นว่า บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีก�ำไรสูงขึ้นในอนาคต จึงยอมที่จะจ่ายมากขึ้น เพื่อหวัง
ก�ำไรและเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ และหากบริษั ทท�ำก�ำไรได้เพิ่มขึ้นจริงๆ ค่า P/E
Ratio จะลดลงในที่สุด เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาอัตราการเติบโตของก�ำไรประกอบ
กันด้วย
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วิธีการนี้ เป็นการนำ�ราคาหุ้นไปเปรียบเทียบกับตัวเลขทางบัญชี เช่น นำ�ราคาหุ้นไป
เปรียบเทียบกับ “กำ�ไรต่อหุ้น” หรือนำ�ราคาหุ้นไปเปรียบเทียบกับ “มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น”
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• ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value หรือ PBV)
แนวคิดคล้ายๆ กับ P/E Ratio เพียงแต่เปลี่ยนจากการเปรียบเทียบราคากับก�ำไร
มาเป็นการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชี เพราะฉะนั้น PBV จะบอกได้ว่า
นักลงทุนยอมจ่ายเงินซื้อหุ้นเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น คือ ส่วนของผู้ถือหุ้น หารด้วย จ�ำนวนหุ้น เพราะฉะนั้นน่าจะ
พอบอกได้ว่า มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น  เป็นการบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง หรือมูลค่าที่แท้จริง
ของบริษั ท (แต่เป็นความมั่งคั่งตามหลักการทางบัญชีเท่านั้น ซึ่งกิจการบางอย่าง
อาจจะมีมูลค่าอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่บันทึกลงในบัญชี เช่น มูลค่าของตราสินค้า)
เพราะฉะนั้น ถ้าบริษั ทที่เราสนใจมีค่า PBV ต�่ำ  ก็หมายความว่า เราสามารถ
ซื้อหุ้นได้ในราคาถูก เพราะซื้อด้วยราคาที่ต�่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี แต่ ในทางกลับกัน
ถ้า PBV สูง แสดงว่า เราซื้อหุ้นแพง
อย่างไรก็ตาม PBV อาจจะเหมาะกับบางหุ้นในบางกลุ่มเท่านั้น เพราะบาง
อุตสาหกรรม เช่น ในธุรกิจด้านการบริการ อาจจะมีมูลค่าทางบัญชีต�่ำกว่ามูลค่า
ที่แท้จริงของกิจการ ดังนั้นจึงนิยมน�ำ PBV มาใช้กับอุตสาหกรรมที่มูลค่าทางบัญชี
สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ เช่น กลุ่มธนาคาร
และต้องไม่ลืมน�ำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือบริษัท
คู่แข่ง ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทที่มี PBV ต�่ำอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจ หรือ
ราคาถูก เพราะการที่บริษัทมี PBV ต�่ำ อาจจะเป็นเพราะความสามารถในการท�ำก�ำไร
ไม่ค่อยดี หรือบริษัทอาจจะก�ำลังมีปัญหาในการด�ำเนินงานอยู่ก็ได้
ในทางกลับกันบริษั ทที่มี PBV สูง อาจจะแสดงว่า บริษั ทก�ำลังมีแนวโน้มที่จะ
ท�ำก�ำไรและมีอัตราการเติบโตที่ดีก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้าบริษั ทที่เราสนใจ มี PBV สูง
ก็อย่าเพิ่งตกใจ เพราะถ้าเราพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น P/E Ratio ประกอบเข้าด้วยกัน
แล้วมั่นใจว่า “น่าซื้อ” ก็ยังน่าลุ้น เพียงแต่ต้องเตรียมใจไว้หน่อยว่า ความเสี่ยง
อาจจะสูงสักหน่อย

2.

3.

เงิน ปันผลที่คิดว่าน่าจะได้รับ ราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
โดยต้ อ งประเมิ น ว่ า บริ ษั ท เมือ่ เราต้องการจะเลิกลงทุน จากการลงทุนหุ้นตัวนั้น
จะจ่ายเงิน ปันผลออกมาปีละ
เท่าไร และในอนาคตจะจ่าย
เท่าเดิมไปตลอดเลยไหม หรือ
จะจ่ายเพิ่มขึ้น
จากนั้นจึงนำ�ตัวเลขทั้ง 3 ตัว ไปคำ�นวณ “ตามสูตร”
โดยที่
Vt คือ มูลค่าของหุ้นสามัญ ณ เวลา t
Dt+1
Dt+1 คือ มูลค่าของหุ้นสามัญ ณ เวลา t+1
Vt = k - g
e
ke คือ อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากหุ้นสามัญ
g คือ อัตราเติบโตของเงินปันผล
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1.

เงินทองต้องวางแผน

ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยว่า การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่า
วิธีการแรก แต่เป็นวิธีที่นักวิเคราะห์เชื่อกันว่า เป็นการประเมินที่มองรอบด้านมากที่สุด
และมูลค่าหุ้นที่ได้จะสมเหตุสมผลมากที่สุด  
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล คือ การนำ�เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากหุ้นตลอดช่วงที่เรายังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ และราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้ มาคำ�นวณให้เป็น
มูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ
จากการลงทุนในหุ้นนั้น
เพราะฉะนั้น ถ้าจะหามูลค่าหุ้นด้วยวิธีการนี้จะต้องมีตัวเลข 3 ตัวอยู่ในใจ (เป็นตัวเลข
ที่ “ต่างคนต่างคิด” จึงไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิด) นั่นคือ

75

ประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล
(Dividend Discounted Model: DDM)
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เพียงเท่านี้ก็จะได้ “มูลค่าหุ้นที่แท้จริง” ตามราคาปัจจุบันออกมา แล้วจึงน�ำไปเปรียบ
เทียบกับราคาหุ้นในตอนนั้น โดยถ้ามูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคาหุ้นในตอนนั้นก็ถือว่า เป็นหุ้น
ราคาถูก แต่ถ้ามูลค่าที่แท้จริงต�่ำกว่า แสดงว่า หุ้นตัวนั้นราคาแพงเกินไป
วิธีการไม่ยุ่งยากอะไร แต่อยากให้เข้าใจว่า ท�ำไมต้อง “คิดลด” และแบบไหนที่เรียกว่า
“คิดลด”
เชื่อไหมว่า มูลค่าเงินในวันนี้ จะไม่เท่ากับ เงินในอนาคต
ถ้าไม่เชื่อลองถามตัวเองดูก็ได้ว่า ถ้ามีคนบอกว่า จะให้เงิน 100 บาท แต่ต้องเลือกว่า
จะรับเงิน 100 บาทวันนี้ หรือรอไปอีก 5 ปี เราจะเลือกแบบไหน...
คงไม่ต้องคิดนาน เพราะใครๆ ก็ต้องเลือกที่จะได้เงินวันนี้ เพราะเราสามารถน�ำเงิน
100 บาทที่ได้รับวันนี้ไปลงทุน และมันจะงอกเงยขึ้นมามากกว่า 100 บาทที่ได้รับมา
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อีก 5 ปี

วันนี้
100 บาท

จะเลือกรับเงินวันนี้ หรือ รอไปอีก 5 ปี

100 บาท

แต่คนที่จะให้เงินเขาก็รู้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากให้เรามีเงิน 100 บาท
ในอีก 5 ปีข้างหน้า เขาก็ไม่จำ�เป็นต้องให้เงินครบทั้ง 100 บาท ก็ได้ เพราะถ้าเรานำ�เงิน
ที่เขาให้ไปลงทุน เงินก็งอกเงยขึ้นมาเป็น 100 บาทได้เช่นกัน แต่เขาต้องไป “คิด” ว่า
จะ “ลด” จำ�นวนเงินให้เหลือกี่บาทถึงจะทำ�ให้เรามีเงิน 100 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้า
จำ � นวนเงิ น จะลดไปมากน้อยแค่ไ หนก็ขึ้นอยู่กับว่า ผลตอบแทนที่เราคาดว่า จะได้
ในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
ยิ่งผลตอบแทนสูงๆ จะยิ่งทำ�ให้เงินที่จะได้รับในวันนี้ “ลดลง” ไป เช่น ถ้าผลตอบแทน
ในช่วง 5 ปีข้างหน้าเท่ากับ 4% ต่อปี เงินที่จะได้ 100 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้าจะลด
เหลือ 82 บาทในวันนี้ แต่ถ้าผลตอบแทนเพิ่ม 5% ต่อปี เงินที่จะได้วันนี้จะลดลงไปอีก
เหลือเพียง 78 บาท

อีก 5 ปี

วันนี้
78 บาท

ผลตอบแทน 5% ต่อปี

100 บาท
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การประเมินมูลค่าหุ้นก็เช่นเดียวกัน จำ�นวนเงิน 100 บาท คือ เงินปันผลที่คิดว่าจะได้รับ
บวกกับราคาหุ้นที่จะขายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่า เรา
ต้องใช้เงินกี่บาทในวันนี้ถึงจะงอกเงยขึ้นมาเป็น 100 บาทใน 5 ปีข้างหน้า ก็จะขึ้นอยู่กับว่า
เราต้องการผลตอบแทนจากหุ้นตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์
ถ้าต้องการผลตอบแทน 4% มูลค่าที่แท้จริงจะเท่ากับ 82 บาท แต่ถ้าเราต้องการ
ผลตอบแทน 5% มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนี้ไม่ควรเกิน 78 บาท
แต่ถ้าใครยังมึนๆ งงๆ ไม่ต้องตกใจ เพราะถ้าเราสนใจลงทุนหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่
ก็ ไม่ต้องเป็นห่วงมากนัก เพราะมีนักวิเคราะห์เป็นเพื่อน คอยทำ�หน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลให้
ตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และวิเคราะห์เจาะลึกในตัวบริษัท ไปจนถึงการ
ประเมินมูลค่าหุ้น เราก็เพียงนำ�ข้อมูลนั้นมาพินิจพิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะตัดสินใจลงทุน
แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็ก อาจจะต้อง “ทำ�การบ้าน” พวกนี้ด้วยตัวเอง
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เงิน 100 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่า 78 บาทในปัจจุบัน
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4. หาจังหวะลงทุน
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อุตส่าห์ค้นจนเจอ “หุ้นในดวงใจ” แล้ว และรู้แล้วว่า มูลค่าที่แท้จริงเป็นเท่าไร
แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อไรถึงควรจะซื้อ และเมื่อไรถึงควรจะขาย เพราะราคาหุ้น
ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้ยืนนิ่งๆ ถ้านำ�ราคาหุ้นมาเขียนเป็นกราฟ
เส้นจะเห็นชัดเลยว่า เส้นกราฟจะขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเพื่อให้รู้จังหวะการลงทุน ก็ต้องมาเรียนรู้ “การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางเทคนิค” อีกอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยให้การลงทุน มีโอกาสประสบความสำ�เร็จ
มากยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้น หรือ
ตลาดหุ้น โดยเชื่อว่า ราคาหุ้นที่ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดเวลานั้น เป็นการสะท้อนถึง
ข่าวดี และข่าวร้าย รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามามีผลต่อตลาดไว้หมดแล้ว และ
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจะมีรูปแบบคล้ายกับพฤติกรรมในอดีต จึงท�ำให้
คาดการณ์อนาคตได้ เพราะ “ประวัติศาสตร์มักจะซ�้ำรอยเดิม”
เพราะฉะนัน้ การวิเคราะห์ปจั จัยทางเทคนิค จะช่วยให้คาดการณ์ได้ลว่ งหน้าว่า
ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปทางไหน และนักลงทุนที่สามารถคาดการณ์ได้แม่นยำ� 
จะสามารถวางกลยุทธ์ในการลงทุนได้ดี เพราะจะกำ�หนดว่า เมื่อไรควรจะซื้อหุ้น
และเมื่อไรควรจะขายหุ้นออกไป ตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น

ถ้ามองไปที่กราฟราคาหุ้น ไม่ว่า จะเป็น
หุ้นที่อยู่ในแนวโน้มแบบไหน เราจะสามารถ
ลากเส้ น ขนานโดยเส้ น หนึ่ ง เป็ น เพดาน
(เรียกว่า แนวต้าน) สำ�หรับราคาหุ้น และ
อีกเส้นหนึง่ เป็นพืน้ (เรียกว่า แนวรับ) สำ�หรับ
ราคาหุ้ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ชั ด มากขึ้ น ถ้ า เป็ น
แนวโน้มในแนวราบ
แนวรับ คือ ระดับที่ราคาหุ้นจะไม่ลงไป
ต�ำ่ กว่านีอ้ กี เพราะถ้าต�ำ่ กว่านี้ นักลงทุน
จะเข้ามาซือ้ (เพราะเห็นว่าราคาต�ำ่ แล้ว)
ก็จะท�ำให้ราคาไม่ลดลงไปอีก
แนวต้าน คือ ระดับทีร่ าคาหุน้ จะไม่ขนึ้ ไป
สูงกว่านีอ้ กี เพราะถ้าสูงกว่านี้ นักลงทุน
ที่มีหุ้นนี้อยู่ในมือจะขายออกมา (เพราะ
คิดว่า ได้ก�ำไรมากพอแล้ว) ท�ำให้ราคา
ขยับขึ้นไปต่ออีกไม่ได้แล้ว

เพราะฉะนัน้ การเลือกจังหวะการลงทุน
ก็ควรจะซื้อ เมื่อราคาอยู่แถวๆ แนวรับ และ
ขายออกไปเมื่อราคาขึ้นถึงบริเวณแนวต้าน
แต่ ถ้ า ไม่ มั่ น ใจว่ า เมื่ อไรควรจะซื้ อ
หรือพูดง่ายๆ ว่า ไม่รู้ “จุดซื้อ” ก็แนะนำ�
ให้ใช้วิธีการซื้อเป็นประจำ�  (Dollar Cost
Averaging) ซึ่งเป็นการทยอยซื้อไปเรื่อยๆ
โดยไม่ต้องไปสนใจว่า ราคาตอนนั้นจะเป็น
อย่างไร ตราบเท่าที่เรายังมั่นใจว่า บริษั ท
ที่เราลงทุนอยู่นั้นเป็นบริษัทที่ดี นอกจากนี้
ยั ง เหมาะกั บ นั ก ลงทุ น ที่ ยั ง มี ทุ น ไม่ ม าก
เพราะเป็นการซื้อน้อยๆ แต่ซื้อบ่อยๆ ค่อยๆ
สะสมไปเรื่อยๆ
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แนวรับ-แนวต้าน

เงินทองต้องวางแผน

แม้ว่า เส้นกราฟราคาหุ้นจะซิกแซกขึ้นลง แต่ถ้ามองให้ดีๆ จะเห็นว่า มันมี “แนวโน้ม”
ที่จะเป็น “เส้นตรง” ในระยะยาว เพียงแต่จะเป็นเส้นตรงที่เหมือนการเดินขึ้นบันได หรือ
เส้นตรงที่กำ�ลังวิ่งลงบันได หรืออาจจะเป็นเส้นตรงในแนวราบไม่ได้ขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ในแนวโน้มใหญ่ ซึ่งต้องมองกันยาวๆ และอาจจะกินเวลาหลายปี จะมี
แนวโน้มรองและแนวโน้มย่อย แทรกอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งนักลงทุนที่มีเป้าหมายในการลงทุน
ระยะสั้นและระยะกลาง สามารถใช้แนวโน้มรองและแนวโน้มย่อย ให้เป็นประโยชน์ได้
เพราะการขึ้น หรือลงบันไดติดต่อกันนานๆ มันก็ต้องเหนื่อยกันบ้าง เพราะฉะนั้นใน
บางช่วงเวลาเราจะได้ยินคำ�ว่า “พักฐาน” ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาพักเหนื่อย อยู่นิ่งๆ สักพัก
ก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะไปตามแนวโน้มเดิม หรือ เปลี่ยนใจกลับไปอีกทางหนึ่ง
ถ้าเราเห็นว่า ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้น เราก็ ใช้เป็นจังหวะที่จะซื้อหุ้นได้
แต่ถ้าเห็นว่า แนวโน้มกำ�ลังจะเป็นขาลง เราก็ขายหุ้นตัวนั้นออกไปก่อน
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แนวโน้มราคา
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นอกจากนี้ สิ่งที่นักลงทุนต้องพึงระลึกไว้เสมอ คือ เมื่อไรจะขาย หรือที่เรียกกันว่า
กำ�หนด “จุดขาย” โดยต้องตั้งเป้าราคาที่ต้องการขายไว้ตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อ ซึ่งมี 2 กรณีคือ
ขายเพราะขาดทุน และขายเพราะกำ�ไร
กรณีขายเพราะขาดทุน จะเกิดเมื่อราคาหุ้นลดลงมามากจนเกินระดับความเสี่ยงที่เรา
ยอมรับได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “เกินจะทนขาดทุนไหว!” เราก็ควรจะตัดสินใจขายเพื่อ
หยุดขาดทุน หรือ “Stop Loss” ซึ่งเป็นสิ่งที่จำ�เป็นมาก เพราะนักลงทุนหลายคนที่ “ซื้อเป็น
แต่ขายไม่เป็น” แม้ว่า ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นที่ถืออยู่จะเปลี่ยนไปแล้ว ขาดทุนไปแล้ว ก็ยัง
“หวังลมๆ แล้งๆ” ว่าวันหนึ่งมันจะกลับมา แต่มันก็ไม่เคยกลับมา
ส่วนกรณีขายเพราะกำ�ไร จะเกิดเมื่อราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจนถึงราคาเป้าหมายที่เรา
ตั้งไว้ เราก็ควรจะขายเพื่อทำ�กำ�ไร แต่ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วว่า ราคาหุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
เราอาจจะไม่จำ�เป็นต้องขายหุ้นตามเป้าหมายเดิมที่ตั้งใจไว้ก็ได้ เพราะเราสามารถเพิ่มราคา
เป้าหมายที่จะขายขึ้นไปเรื่อยๆ เรียกว่า Let Profit Run

เงินทองต้องวางแผน
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5. ตัดสินใจซื้อขาย
โบรกเกอร์

เย้! ในที่สุดก็พร้อมแล้วที่จะได้เป็น “เจ้าของกิจการ” กันจริงๆ แล้ว  

แต่อย่าได้เดินไปทีอ่ าคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วบอกว่า “จะมาซือ้ หุน้ ”
เด็ดขาด เพราะการซื้อขายหุ้นต้องทำ�ผ่านบริษั ทหลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุน มักเรียกว่า
โบรกเกอร์ เท่านั้น
เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรก คือ ต้องไป “เปิดบัญชี” กับโบรกเกอร์กันก่อน โดยควร
จะเลือกโบรกเกอร์ที่เรามั่นใจว่า มีฐานะการเงินมั่นคง ให้บริการที่ดี และเหมาะกับเรา
มากที่สุด เพราะโบรกเกอร์แต่ละแห่งอาจจะมีเงื่อนไขวงเงินขั้นต�่ำในการเปิดบัญชี และ
ค่ า ธรรมเนี ย มการซื้ อ ขายแตกต่ า งกั นไป ซึ่ ง นั ก ลงทุ น สามารถหาข้ อ มู ลโบรกเกอร์
สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th หน้าสินค้าและบริการ
หัวข้อบริษัทสมาชิก

บัญชี

บัญชีแบบไหน ที่ใช่เรา

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับนักลงทุน ที่
“เครดิตดี” เพราะการอนุมตั วิ งเงินจะพิจารณา
จากหลักฐานทางการเงิน ซึ่งจะประเมิน
ได้ว่า เราเป็นคนที่ฐานะดี มีหลักประกัน
และมีความสามารถในการชำ�ระหนี้ หรือไม่
นอกจากนี้ ก่อนซื้อขายหุ้นจะต้องฝาก
เงินสด (หรือฝากหุ้นก็ ได้) เพื่อเป็น หลัก
ประกั นไว้ ที่ โ บรกเกอร์ 20% ของวงเงิ น
ที่ ได้รับอนุมัติ เช่น ถ้าได้รับอนุมัติวงเงิน
500,000 บาท ต้องวางหลักประกันเป็นเงิน
100,000 บาท แต่สามารถซือ้ ขายหุน้ ได้สงู ถึง
500,000 บาท เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกเปิด
บัญชีประเภทนี้ต้องมีวินัยในการลงทุน และ
มั่นใจว่า มีเงินสดพร้อมที่จะนำ�มาจ่ายค่าหุ้น
ภายใน 2 วัน

เงินทองต้องวางแผน

1.
บัญชีเงินสด (Cash Account)
บัญชีประเภทนี้ เป็นแบบ “ซื้อก่อน
จ่ายทีหลัง” เพราะเราสามารถสัง่ ซือ้ หุน้ ไปก่อน
แล้วค่อยนำ�เงินไปจ่ายค่าหุ้นภายใน 2 วัน
หรือที่เรียกว่า T+2 โดยที่ T หมายถึงวันที่
สั่งซื้อหรือขาย แล้วบวกไปอีก 2 วันทำ�การ
(ไม่นับวันหยุด)
แต่ไม่ ใช่ทุกคนที่จะเปิดบัญชีประเภท
นี้ ได้ หรือจะซื้อขายเท่าไรก็ ได้ตามใจชอบ
เพราะโบรกเกอร์จะเป็นผู้อนุมัติว่า ใครที่
เหมาะจะใช้บัญชีประเภทนี้ และวงเงิน ที่
สามารถซื้อขายได้
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บัญชีส�ำ หรับการซือ้ ขายหลักทรัพย์
มีอยู่ 3 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีเงื่อนไข
ข้อกำ�หนด ที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้น
ก่อนตัดสินใจว่า จะเปิดบัญชีแบบไหน
ต้ อ งมาดู กั น ก่ อ นว่ า บั ญ ชี แ บบไหนที่
เหมาะกับเรา
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2.
บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
บั ญ ชี ป ระเภทนี้ จ ะต้ อ งนำ � เงิ น สดไป
ฝากไว้กับโบรกเกอร์ และจะซื้อหุ้นไม่เกิน
จำ�นวนเงินทีฝ่ ากไว้กบั โบรกเกอร์ เพราะฉะนัน้
“มีเงินแค่ไหน ซื้อได้แค่นั้น” และถ้าอยากจะ
ซือ้ มากกว่าจำ�นวนเงินทีฝ่ ากไว้ ก็งา่ ยนิดเดียว
เพียงแค่โอนเงินเข้าไปในบัญชีเพิ่ม
เพราะฉะนั้นบัญชีประเภทนี้จะเหมาะ
กับคนที่ทุนน้อย เพราะไม่ต้องใช้หลักฐาน
ทางการเงินในมูลค่าสูงๆ เท่ากับบัญชีเงินสด
หรื อ เหมาะกั บ คนที่ ต้ อ งการจำ � กั ด วงเงิ น
ลงทุน ไม่ให้เกินกว่าเงินที่มีอยู่ในกระเป๋า

และเมื่อซื้อหุ้นมาแล้ว มีหุ้นอยู่ในบัญชี
อยากจะขาย ก็ส่งคำ�สั่งขายได้ จะขายเท่าไร
ก็ได้ ไม่มีข้อห้าม เพราะมันเป็นหุ้นของเรา
แล้ว
นอกจากนี้ เงินที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์ก็
จะได้ดอกเบีย้ เหมือนการฝากเงินกับธนาคาร
แต่อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
แต่ละโบรกเกอร์

เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

3.
บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) หรือเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
บัญชีประเภทนี้จะเป็นการซื้อหุ้นโดยไม่ต้องใช้เงินของเราทั้งหมด เพราะใช้เงินสดของ
เราส่วนหนึง่ และอีกส่วนหนึง่ เป็นเงินกู้ ทีก่ จู้ ากโบรกเกอร์ แต่ตอ้ งมีเงินสด หรือหุน้ มาวางเป็น
หลักประกันตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์ก�ำหนดไว้เสียก่อนถึงจะสามารถซื้อหุ้นได้
แต่เมือ่ ใช้เงินกูเ้ ขาแล้วก็ตอ้ งจ่ายดอกเบีย้ ด้วย เพราะฉะนัน้ การซือ้ หุน้ ด้วยบัญชีประเภทนี้
จะมี “ต้นทุน” เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ วงเงินกู้ยืมอาจจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงก็ได้ ตามราคาหุ้นที่น�ำมาวางเป็นหลัก
ประกัน ซึ่งโบรกเกอร์จะคอยค�ำนวณมูลค่าของหลักประกันทุกวัน
ในกรณีที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเมื่อไรราคาหุ้นลดลงมากๆ
จนมูลค่าหลักประกันต�่ำกว่าระดับที่ก�ำหนดไว้ โบรกเกอร์จะเรียกให้เราหาหลักประกัน หรือ
เงินสด มาเพิม่ แต่ถา้ เราไม่สามารถเพิม่ หลักประกันตามทีโ่ บรกเกอร์บอก ก็อาจจะถูกบังคับ
ให้ขายหุ้นที่มาวางเป็นหลักประกัน หรือเรียกว่า Forced Sell โดยไม่สนใจว่า ตอนนั้นราคา
หุ้นจะเป็นเท่าไร
เพราะฉะนั้น โบรกเกอร์จะเปิดบัญชีประเภทนี้ให้กับคนที่มีความสามารถในการลงทุน
และมีความสามารถในการช�ำระหนี้ที่ดีเท่านั้น นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ซื้อขายได้เฉพาะหุ้น
บางตัวเท่านั้น

แน่นอนว่า บัญชีแบบนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ และ “ว่าที่เจ้าของกิจการ” อย่าง
เราๆ เพราะฉะนั้นก็เหลือให้เลือกแค่ 2 แบบ คือ บัญชีเงินสด กับ บัญชีแคชบาลานซ์

เงินทองต้องวางแผน
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เลือกกันได้แล้วหรือยัง... ถ้ายังเลือกไม่ได้
แนะนำ�ให้เริม่ จาก “บัญชีแคชบาลานซ์” จะดีกว่า
เพราะใช้เงิน ทุนเริ่มต้นไม่มาก สามารถเปิด
บัญชีได้ง่ายกว่า และดูเหมือนว่า โบรกเกอร์เอง
ก็ชอบให้เราเปิดบัญชีแบบนี้ด้วย

ได้เวลาไปเปิดบัญชี
ตื่นเต้นๆ จะได้เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น
แล้ว ซึ่งขั้นตอนในการเปิดบัญชีก็ง่ายๆ
ไม่ยุ่งยาก และใช้เวลาไม่นาน แต่เพื่อให้
การเปิดบัญชีเป็นไปอย่างราบรืน่ เราต้อง
เตรียมเอกสาร ประกอบการเปิดบัญชี
ไว้ให้พร้อม
เอกสารป
การเปิดบัญชี ระกอบ
ประกอบด้วย

• สำ � เนาบั ต รประจำ � ตั ว ประชาชน
สำ�เนาใบสำ�คัญคนต่างด้าว หรือสำ�เนา
หนังสือเดินทาง ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ
• สำ�เนาทะเบียนบ้าน
• สำ�เนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร
(Bank Statement) หรือสำ�เนาสมุดคูฝ่ าก
บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน

หลังจากนั้น ก็ต้องเขียน “ใบคำ�ขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” ซึ่งตอนนี้หลายแห่ง
ให้กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้เลย พอกรอกข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็แค่ส่งเอกสาร
ไปทางไปรษณีย์ หรือจะหอบหิ้วเอกสารแล้วไปเขียนใบคำ�ขอเปิดบัญชีที่โบรกเกอร์เลยก็ได้

เรียบร้อยแล้ว ทีนี้ก็ต้องกลับมานั่งรอ เพราะโบรกเกอร์จะใช้เวลาในการพิจารณา
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ (แต่ระหว่างนีถ้ า้ คันไม้คนั มือจะไปทดลองลงทุนด้วยโปรแกรมจำ�ลอง
การลงทุน ซึ่งโบรกเกอร์หลายแห่ง และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งในสังคมออนไลน์ มีให้
ทดสอบฝีมือกันก่อนก็ได้)
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว เราจะได้รับเลขที่บัญชี หรือ รหัสประจำ�ตัวลูกค้า และรหัสลับ
(PIN Code) ที่ใช้ในการส่งคำ�สั่งซื้อขาย และติดต่อกับโบรกเกอร์ เพราะฉะนั้นต้องเก็บ
รหัสเป็นความลับ เพราะถ้ามีผู้ไม่หวังดี นำ�รหัสไปใช้อาจจะทำ�ให้เกิดความเสียหายได้
ที่เหลือก็แค่โอนเงินเข้าบัญชี แล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุน
ในหุ้น หรือจะเรียกเท่ๆ ว่า พร้อมแล้วที่จะเป็น “นักลงทุน”
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ช่องทางการลงทุน
เราสามารถส่งคำ�สั่งซื้อขายหุ้น
ได้ 2 ช่องทางหลัก ส่วนใครจะเลือก
แบบไหนก็แล้วแต่ความชอบ และ
ความถนัด

ความชอบ

ความถนัด

1.
ลงทุนผ่านผู้แนะนำ�การลงทุนของโบรกเกอร์
ช่องทางแรก เราสามารถส่งคำ�สั่งซื้อขาย
ผ่านผูแ้ นะนำ�การลงทุน โดยจะคุยกันทางโทรศัพท์
หรือ จะไปพบหน้ากันที่ “ห้องค้า” ซึง่ โบรกเกอร์
จัดไว้ให้นักลงทุนก็ได้
ในช่วงแรกๆ ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการลงทุน
ในหุน้ มากนัก และกลัวว่า จะส่งคำ�สัง่ ผิดพลาดก็
อาจจะเริ่มจากการส่งคำ�สั่งซื้อขายผ่านผูแ้ นะนำ�
การลงทุน ก่อนก็ได้ เพราะอย่างน้อยๆ เขาก็นา่ จะ
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการลงทุนได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น
ถ้าเราซือ้ หุน้ บริษัท ABC ทีร่ าคา 20 บาท
จ�ำนวน 100 หุ้น เราต้องจ่ายค่าหุ้นเป็นเงิน
2,000 บาท บวกกั บ ค่ า ธรรมเนี ย มอี ก
0.20% ของมูลค่าซือ้ ขาย และ ภาษีมลู ค่าเพิม่
อีก 7% ของค่าธรรมเนียม เพราะฉะนั้น
ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 4 บาท แต่โบรกเกอร์
ก�ำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำไว้ที่ 50 บาท
ต่อวัน เราก็ต้องจ่ายทั้งหมด 2,053.50 บาท
เพียงเท่านี้เราก็ ได้เป็นเจ้าของกิจการ
บริษัท ABC ได้อย่างที่ตั้งใจกันแล้ว

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะเก็บเป็นแบบขั้นบันได ในอัตราตั้งแต่
0.15 - 0.20% ของมูลค่าซื้อขาย แต่บางโบรกเกอร์อาจจะก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำต่อวันเอาไว้ด้วย เช่น ก�ำหนดขั้นต�่ำไว้วันละ 50 บาท (โปรกเกอร์
บางแห่งอาจจะก�ำหนดไว้ 100 บาท)
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นอกจากนี้ การซือ้ ขายหุน้ ทางอินเทอร์เน็ต
ยังมีคา่ ธรรมเนียมการซือ้ ขาย หรือ ค่านายหน้า
ที่ต้องจ่ายให้โบรกเกอร์ต�่ำกว่าการซื้อขาย
ผ่ า นผู ้ แ นะน�ำการลงทุ น (ค่ า ธรรมเนี ย ม
การซื้อขาย 0.25% ของมูลค่าการซื้อขาย)

เงินทองต้องวางแผน

2.
ลงทุนด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต
แต่ถ้าชอบจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอง ส่ง
ค�ำสัง่ ซือ้ ขายด้วยตัวเอง และทีส่ �ำคัญไม่ตอ้ งเขิน
ถ้าอยากจะซื้อหุ้นแค่ 100 หุ้น (ซึ่งเป็นจ�ำนวน
หุ้นขั้นต�่ำในการซื้อแต่ละครั้ง) ก็ต้องไปใช้
ช่องทางการลงทุนทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
โปรแกรมในการซื้อขายหุ้นออนไลน์ ที่ใช้ได้
ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
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แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ราซือ้ และ ขายหุน้ ควรจะจดบันทึกรายการซือ้ ขายเก็บไว้ทกุ ครัง้ ว่า
เราซื้อมาราคาเท่าไร จำ�นวนกี่หุ้น คิดเป็นมูลค่าเท่าไร และจ่ายค่านายหน้าไปกี่บาท
ซึ่งจะทำ�ให้เรารู้ว่า ต้นทุนที่แท้จริงเป็นเท่าไร และเมื่อตัดสินใจขายก็ต้องบันทึกไว้
เช่นกัน และเราจะรู้ว่า เรากำ�ไรหรือขาดทุนเป็นเงินเท่าไร
ทั้งยังนำ�มาใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการลงทุนได้อีกด้วย (เหมือนกับการ
ทำ�บัญชีรายได้ - ค่าใช้จ่าย)
แต่ “คนทันสมัย” อย่างเรา อาจจะไม่ชอบ
การจดบั น ทึ ก ลงในกระดาษ ก็ ส ามารถเข้ าไป
บันทึกรายการซื้อขายหุ้นผ่านบริการ “พอร์ตลงทุน
จำ�ลอง” ได้ใน www.settrade.com ซึ่งยังสามารถ
ดูสัดส่วนการลงทุน และติดตามสถานะการลงทุน
เพื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดได้ด้วย

เงินทองต้องวางแผน

ถ้าจ�ำได้ “แผนธุรกิจที่ดี” จะต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ เพราะเมื่อเวลา
ผ่านไปกิจการบางอย่างทีเ่ ราคิดว่า “สุดยอด” อาจจะไม่ได้มอี นาคตทีด่ อี กี แล้ว เพราะฉะนัน้
ก็อาจจะต้องถึงเวลาปรับแผนกันใหม่
การลงทุนในหุ้นก็เช่นเดียวกัน เพราะเมื่อสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไปอาจจะมี
ผลกระทบในทางลบต่อตัวบริษัท หรือราคาหุ้นอาจจะวิ่งแรงเกินความเป็นจริง จนท�ำให้
กลายเป็นหุ้นที่ราคาแพงเกินไป
ดังนั้น หลังจากที่เราซื้อหุ้นไปแล้วจะต้อง “ติดตามผล” อย่างสม�่ำเสมอ โดยหมั่น
ตรวจสอบสถานะการลงทุนว่า ยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ แต่คงไม่ใช่
ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกันแบบรายวัน เพราะเราไม่ใช่ “นักเก็งก�ำไร” และ
เป้าหมายการลงทุนของเราเป็นการลงทุนระยะยาว
ถ้าพบว่า อะไรๆ เริ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็ต้อง “ปรับพอร์ตการลงทุน” ซึ่งหาก
ภาพรวมทางเศรษฐกิจไม่เปลีย่ น เราก็อาจจะเปลีย่ นแค่ตวั บริษัท แต่ถา้ ภาพรวมเศรษฐกิจ
เปลี่ยนไปจนท�ำให้อุตสาหกรรมที่เราลงทุนอยู่ได้รับผลกระทบ ก็อาจจะต้องกลับไปเริ่ม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัทกันอีกครั้ง
เพียงเท่านี้ เราก็มีโอกาสเป็น “เจ้าของกิจการที่ประสบความส�ำเร็จ” โดยไม่ต้อง
ออกแรง (มากนัก)

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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6. ติดตามผลการลงทุน

บทส่งท้าย
Learn and Earn
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เส้นทางการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง... ก็รู้แล้ว
ทางลัดที่จะทำ�ให้เป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น... ก็รู้แล้ว
และก็ยังรู้อีกด้วยว่า ไม่มีเส้น ทางไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของกิจการของตัวเอง หรือเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น ก็ต้องอาศัยความรู้
และความเข้าใจด้วยกันทั้งนั้น
แต่สิง่ ทีท่ �ำ ให้การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุน้ ได้เปรียบกว่าและน่าสนใจกว่า
การเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง คือ “การลงทุน” และ “การลงแรง”
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เงินทุน 20,000-30,000 บาท คงแทบจะไม่มีความหวัง
เพราะฉะนั้นถ้า “บ้านไม่รวย” ไม่มีเงินทุนจากครอบครัวสนับสนุน คงต้องเก็บความฝัน
ใส่ลิ้นชัก แล้วไปเป็นมนุษย์เงินเดือน เพื่อที่จะเก็บเงินมาเดินตามความฝันกันต่อในอนาคต
แต่เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยก็ท�ำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้ โดยไม่ต้องรอ
และเพราะการเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุน้ แทบจะไม่ตอ้ งออกแรงให้เหนือ่ ย
เหมือนกับการเริ่มต้นท�ำธุรกิจด้วยตัวเอง ที่รับรองได้เลยว่า เหนื่อย หนัก แน่นอน
ขณะที่ “งานหนัก” ทีส่ ดุ ของการเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุน้ คือ การคัดเลือก
หุ้นดีที่น่าลงทุน และหาจังหวะที่จะลงทุน ส่วนงานอื่นๆ ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
“ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่จะท�ำให้บริษัทมีก�ำไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
นอกจากนี้ การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น ยังมีความเสี่ยงต�่ำกว่า เพราะ
บริษัททีจ่ ะเข้ามาจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีก�ำไรมาแล้วอย่างน้อย 2-3 ปี
ซึ่งท�ำให้พอเบาใจได้ว่า บริษัทได้ผ่านการพิสูจน์ฝีมือมาแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลุ้นเหมือน
การตั้งบริษัทขึ้นใหม่ว่า จะล้มลุกคลุกคลานกันไปอีกกี่ปี

เงินทองต้องวางแผน

เพราะการเป็ น เจ้ า ของกิ จ การ
ผ่านการลงทุนในหุ้น ใช้เงิน ทุน น้อย
มากเมื่อเทียบกับเงิน ทุน ที่ต้องใช้ใน
การก่อร่างสร้างกิจการ ลองคำ�นวณ
กันเล่นๆ ว่า ถ้าอยากจะเป็นเจ้าของ
ธนาคารต้องใช้เงินสักกี่ร้อยกี่พันล้าน
แล้ ว ถ้ า เป็ น โรงพยาบาลจะสั ก กี่ สิ บ
กี่ร้อยล้าน หรือลองคิดดูว่าต้องใช้เงิน
กี่บาทสำ�หรับธุรกิจที่เราสนใจ

Learn and Earn
แม้ว่า การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้นจะลงทุนน้อย และไม่ต้องใช้แรงเยอะ
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมา “มันยิ่งใหญ่มาก” เพราะข้อดีของการลงทุนในหุ้นก็คือ ได้เรียนรู้และ
ได้รับผลตอบแทน หรือถ้าจะพูดให้ดูเท่ๆ ขึ้นมาอีกนิดก็คือ Learn and Earn

Learn
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ถ้าเป็นเมื่อก่อน (ก่อนที่เราจะเจอกัน) เราจะทำ�อย่างไร ถ้าความฝัน ที่จะเป็น
เจ้าของกิจการ มันใหญ่กว่า “เงินทุน” ที่เรามี  
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ก.

ข.
ทิ้งความฝัน
(ซึ่งมันเป็นเรื่อง
ที่น่าเศร้ามาก)

ค.
เก็บเงินให้มากพอ
(ซึ่งไม่รู้ว่า เมื่อไรจะถึง
วันนั้น)

ดันทุรังเดินหน้ามันต่อไป
(แต่สุดท้ายก็ไปไม่ไหว
เพราะเงินทุนไม่มากพอ)

แต่ตอนนี้ เราเจอกันแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำ� จะเป็นข้อ ง. คือ รักษาความฝัน
นั้นไว้ และค่อยๆ ก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย ด้วยการเริ่มต้นลงทุนหุ้นของบริษั ทที่เราสนใจ
เพื่อจะศึกษาการทำ�ธุรกิจ (เพราะมันเท่กว่ากันเยอะเลย)
และเชื่ อ ว่ า ในจ�ำนวน บริ ษั ทที่
จดทะเบียนอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มี
มากกว่า 500 บริษัท จะต้องมีสักบริษัทที่
ท�ำธุรกิจเดียวกับที่เราฝัน (หรืออย่างน้อย
ก็ท�ำธุรกิจคล้ายๆ กัน หรือเกี่ยวข้องกัน)
ให้ เ ลื อ กลงทุ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ปั ๊ ม น�้ ำ มั น
ห้ า งค้ า ปลี ก ธุ ร กิ จ อาหาร ร้ า นหนั ง สื อ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จิวเวลรี่ เป็นต้น

เมื่ อ เจอบริ ษั ท ที่ ดี ที่ ท�ำธุ ร กิ จ แบบที่
เราอยากท�ำ  ก็เลือกลงทุนได้เลย แล้วเรา
จะได้เริ่มต้น Learn กันอย่างจริงจัง เพราะ
เราสามารถใช้ สิ ท ธิ ใ นฐานะของผู ้ ถื อ หุ ้ น
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบริ ห ารงาน แบบมื อ อาชี พ
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เพราะเรียนจากตำ�ราหรือจะสู้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ และการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
คนอื่ น ช่ ว ย “ย่นระยะเวลา” ที่จ ะไปให้ถึง
เป้าหมายให้สั้นลง
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แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่คนทั่วๆ ไปจะสามารถ “เข้าถึงตัว” ผู้บริหารบริษั ท
ในระดับท็อปของประเทศได้ แต่ในฐานะผู้ถือหุ้นเราสามารถทำ�ได้ เรามีโอกาสที่
จะพบผูบ้ ริหารแบบตัวเป็นๆ มีโอกาสพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และผูบ้ ริหาร
ก็มักจะยินดีตอบคำ�ถามที่เป็นประโยชน์ จากผู้ถือหุ้นเสมอ
ดังนั้นสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลย คือ การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยปกติบริษัท
จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการตัวจริงได้รบั ฟัง พร้อมทัง้ มองไปข้างหน้าด้วยว่า บริษัทจะเดินไปในทิศทางไหน
อีกรายการหนึ่งที่ไม่ควรพลาด คือ กิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน”
หรือ Opportunity Day ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสให้ข้อมูลกับนักลงทุน
นอกจากนี้ ยังต้องอ่าน รายงานประจำ�ปี เพราะในนั้น “ซ่อนของดี” ไว้เพียบ
แต่นักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่หยิบขึ้นมาเปิดอ่าน แต่สำ�หรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ
พลาดไม่ได้เด็ดขาด

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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เพราะเราไม่ต้อง “ลองผิด”
แต่เดินหน้า “ทำ�สิ่งที่ถูก” ได้ทันที

Earn
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นอกจากการเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารงานของผู้บริหารบริษั ทชั้นนำ�ในประเทศ
แล้ว “นกตัวที่สอง” ที่เรายิงได้จากการลงทุน หุ้นเพียงอย่างเดียว คือ “รายได้”
ซึ่งเป็นรายได้จากเงินปันผล หรือกำ�ไรส่วนต่างจากการขายหุ้น
หลายคนอาจจะคิดว่า เงิน ปันผลจากหุ้นไม่กี่ร้อยหุ้นจะได้สักกี่บาทกันเชียว
แต่สำ�หรับ “เจ้าของกิจการ” แล้ว พวกเขาไม่เคย “ดูหมิ่นเงินน้อย” เพราะแม้ว่า
เงินปันผลที่ได้ในวันนี้อาจจะดูว่า “เล็กน้อย” แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราทยอยสะสมหุ้น
ไปเรื่อยๆ จากร้อยหุ้น เป็นพันหุ้น เป็นหมื่นหุ้น หรือเป็นแสนหุ้น ในวันนั้นเงินปันผล
ที่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อีกแล้ว
และที่ลืมไม่ได้เลย คือ เงินปันผลที่ ได้จากการลงทุนมันเป็นรายได้ที่เราไม่ต้อง
ลงแรง เพราะเรา “ให้เงินทำ�งาน” แทนเรา ซึ่งเงินจะไม่หยุดทำ�งาน แม้ว่า เราจะ
หยุดทำ�งานไปแล้วก็ตาม
นีต่ า่ งหากทีเ่ ป็น “อิสรภาพทางการเงิน” และ “อิสรภาพทางเวลา” ทีพ่ วกเราฝันถึง
นอกจากนี้ ในระหว่างที่เราเฝ้ารอให้บริษั ทเติบโตขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ตามมา คือ
“ราคาหุ้น” จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และถ้าเราเฝ้ารอมันนานพอ หุ้นจะทำ�กำ�ไรให้เรา
เป็นกอบเป็นกำ�  เหมือนกับเรา ออมเงินไว้ในหุ้น และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

เงินก้อนนั้นยังเป็นทุนในการเริ่มต้นความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการของ
ตัวเองได้ด้วย

และในวันหนึ่งข้างหน้า ธุรกิจเล็กๆ ของเราอาจจะกลายเป็น “บริษั ทมหาชน”
ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้ ใครจะไปรู้
เมื่อวันนั้นมาถึง เราก็รู้จักขั้นตอน กระบวนการ อย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว

ความสำ�เร็จรออยู่ข้างหน้า

และการเรียนรูส้ ิง่ ใหม่ในการเป็นเจ้าของ
กิจการผ่านการลงทุนในหุน้ ไม่ใช่เรือ่ งยากเลย
เพราะมี “ผู้ใหญ่ใจดี” คอยให้การสนับสนุน
ไม่ ว่ า จะเป็ น ความรู้ แ ละกิ จ กรรมจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจกรรม
สำ�หรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่บริษั ทหลักทรัพย์
หลายแห่งจัดขึน้ การสัมมนาให้ความรู้ ไปจนถึง
การทดลองลงทุนแบบเหมือนจริง แต่ไม่ตอ้ งใช้
เงินจริง เพือ่ ให้ได้ลองภูมกิ นั ก่อนลงสนามจริง

เพราะการเป็นเจ้าของกิจการผ่านการ
ลงทุนในหุ้นนั้นไม่ ใช่เรื่องยาก ซึ่งผู้ที่สนใจ
สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้
นอกจากนี้ คนที่ไม่ได้คิดจะเป็นเจ้าของ
กิจการก็สามารถลงทุนได้เช่นเดียวกัน เพราะ
การลงทุนทำ�ให้ “มนุษย์เงินเดือน” มีโอกาส
รวยได้แบบเจ้าของกิจการ

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

เงินทองต้องวางแผน

• มีเป้าหมายในการลงทุน
  ที่ชัดเจน  
• ยินดีที่จะทุ่มเทแรงกาย
  และแรงใจเพื่อก้าวไปสู่
  ความสำ�เร็จ
• อดทนที่จะรอดูการเติบโต
   ของกิจการทีเ่ ราเป็นเจ้าของ
• มี “แผนสอง” ไว้รองรับ
   สถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิดเสมอ
• พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
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คนที่มี “จิตวิญญาณ” ของความเป็นเจ้าของกิจการอยู่ในตัว ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
ประสบความสำ�เร็จในฐานะนักลงทุน เพราะเจ้าของกิจการที่ประสบความสำ�เร็จก็มีบุคลิก
แบบเดียวกันกับนักลงทุนที่ประสบความสำ�เร็จ นั่นคือ

ภาคผนวก
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การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้งานได้เป็น 5 ลักษณะ คือ
1. การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
2.
3.
4.
5.

(Liquidity Analysis)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Analysis)
การวิเคราะห์ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
(Profitability Analysis)
การวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษัท
(Financial Policy Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น
(Per Share Analysis)

1. อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
(Quick Ratio)
เงินสดและรายการเทียบเท่า + ลูกหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียน

ใช้วัดความสามารถของธุรกิจใน
การชำ � ระหนี้ สิ น หมุ น เวี ย นจาก
สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นที่ มี ส ภาพ
คล่ อ งสู ง และแปลงเป็ น เงิ น สด
ได้เร็ว ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว
และลู ก หนี้ ก ารค้ า อั ต ราส่ ว นนี้
ยิ่งมีค่ามาก ยิ่งแสดงว่าธุรกิจมี
สภาพคล่องสูง
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สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

เป็ น เครื่ อ งชี้ ฐ านะทางการเงิ น
ระยะสัน้ ของธุรกิจ ถ้าอัตราส่วนนี้
มี ค่ า ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง แสดงว่ า บริ ษั ท มี
ความคล่องตัวมาก เจ้าหนีร้ ะยะสัน้
จะให้ความสำ�คัญต่ออัตราส่วน
นี้มาก เพราะแสดงถึงโอกาสที่
จะได้รับชำ�ระหนี้ว่ามีอยู่มากหรือ
น้อยตามค่าอัตราส่วน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
(Current Ratio)

ความหมายของการวิเคราะห์

เงินทองต้องวางแผน

อัตราส่วน

2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
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อัตราส่วน

ความหมายของการวิเคราะห์

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
(Total Assets Turnover)

แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษั ทเพื่อ
สร้างยอดขาย อัตราส่วนนี้ยิ่งสูง
ยิง่ ดี เพราะแสดงว่าบริษัทสามารถ
ใช้ทรัพย์สนิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อก่อให้เกิดรายได้

ยอดขายสุทธิ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า
(Receivable Turnover)
ยอดขายสุทธิ
ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ยอดขายสุ ท ธิ กั บ ลู ก หนี้ ก ารค้ า
เฉลีย่ ถ้าอัตราการหมุนเวียนยิง่ สูง
แสดงว่ า ธุ ร กิ จ มี ค วามสามารถ
ในการบริหารลูกหนี้การค้าได้ดี
และเปลีย่ นลูกหนีเ้ ป็นเงินสดได้เร็ว

ใช้อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ เพื่อให้ทราบถึงความ
คล่ อ งตั ว ของสิ น ค้ า ว่ า สามารถ
จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ได้ เ ร็ ว เพี ย งใด
ถ้าอัตราส่วนนีย้ ง่ิ มีคา่ สูงยิง่ แสดงว่า
สิ น ค้ า ของบริ ษั ท สามารถขาย
ได้เร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารงานขายของบริษัท

ต้นทุนขาย
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย

อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า
(Payable Turnover)
ต้นทุนขาย
เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

ใช้วัดอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้
การค้า เพือ่ ให้ทราบถึงความสามารถ
ในการชำ � ระเงิ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้
การค้า ถ้าอัตราส่วนนี้ยิ่งมีค่าสูง
ยิ่ ง แสดงว่ า บริ ษั ท สามารถจ่าย
ชำ � ระหนี้ ให้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ก ารค้ า
ได้เร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารจัดการเจ้าหนีก้ ารค้า
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อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
(Inventory Turnover)

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ความหมายของการวิเคราะห์

เงินทองต้องวางแผน

อัตราส่วน

3. อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตราส่วน

ความหมายของการวิเคราะห์

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
(Gross Profit Margin)

แสดงถึงความสามารถในการทำ�
กำ � ไรขั้ น ต้ น (Gross Profit)
ของกิจการ อัตราส่วนนี้ยิ่งสูง
แสดงว่าบริษั ทสามารถบริหาร
จัดการต้นทุนขาย/ผลิตได้ดี

กำ�ไรขั้นต้น
ยอดขายรวม
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เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
(Operating Profit Margin)
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ยอดขายรวม

อัตรากำ�ไรสุทธิ
(Net Profit Margin)
กำ�ไรสุทธิ
ยอดรายได้รวม

แสดงถึ ง ความสามารถในการ
ทำ�กำ�ไรจากการดำ�เนินงานของ
กิ จ การ (Operating Profit)
อัตราส่วนนี้ยิ่งสูง แสดงว่าบริษัท
สามารถบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น
ในการดำ�เนินงาน (Operating
Costs) เช่น ต้น ทุนขาย/ผลิต
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ ได้ดี
แสดงถึ ง ความสามารถในการ
ทำ � กำ � ไรสุ ท ธิ (Net Profit)
ของกิ จ การ อั ต ราส่ ว นนี้ ยิ่ ง สู ง
ยิ่งแสดงว่าบริษั ทสามารถบริหาร
จั ด การต้ น ทุ น ในการดำ � เนิ น งาน
(Operating Costs) รวมถึงต้นทุน
เงินทุน (Capital Costs) ประเภท
ดอกเบี้ยได้ดี

สะท้ อ นถึ ง อั ต ราการทำ � กำ �ไรที่ ม า
จากการดำ�เนินงานที่ยังไม่นำ�ต้นทุน
ทางการเงิน รวมถึงค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำ�หน่าย เข้ามาคิดด้วย
EBITDA สามารถนำ �ไปประยุ ก ต์
ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินได้
หลายแง่มุม เช่น การประเมินมูลค่า
กิจการ ฯลฯ

EBITDA
ยอดรายได้รวม

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return on Equity: ROE)
กำ�ไรสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม
(Return on Assets: ROA)
กำ�ไรสุทธิ
สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ วั ด ผล
ตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถ
ในการบริหารงานเพือ่ ให้ผลตอบแทน
แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ป็ น เจ้ า ของกิ จ การ
อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง อั ต ราผลตอบแทนที่ สู ง
ที่ผู้ถือหุ้นได้จากการลงทุน
ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เพื่ อ วั ด ผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของกิจการ
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำ�ไร
อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสามารถในการใช้
สิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อสร้างผลกำ�ไรให้แก่กิจการและ
ผู้ถือหุ้น
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อัตรากำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำ�หน่าย
(EBITDA Margin)

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ความหมายของการวิเคราะห์

เงินทองต้องวางแผน

อัตราส่วน

4. การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วน
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม
(Debt-to-Total Assets Ratio)
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หนี้สินรวม
สินทรัพย์รวม

เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Debt-to-Equity Ratio)
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ความหมายของการวิเคราะห์
ใช้วัดว่าสินทรัพย์ของบริษั ทได้รับการ
สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น จากการกู้ ยื ม จาก
ภายนอกและเจ้าหนี้การค้าเป็นสัดส่วน
เท่าใด นอกจากนั้น ยังแสดงถึงความ
สามารถในการชำ � ระหนี้ ข องบริ ษั ท
ถ้าอัตราส่วนนีส้ งู แสดงว่าบริษัทมีภาระหนี้
สูง ทำ�ให้บริษัทมีความเสีย่ งทางการเงิน
(Financial Risk) สูงตามไปด้วย ถ้าหนีส้ นิ
ส่วนใหญ่เป็น หนี้สิน ที่มีภาระดอกเบี้ย
(Interest-Bearing Debt)
แสดงถึ งโครงสร้ า งเงิ น ทุ น (Capital
Structure) ของกิจการว่ามีสัดส่วนของ
หนี้สินรวมของบริษั ทเมื่อเทียบกับส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เป็นเท่าใด หรือเป็นการวัดว่า
ธุรกิจใช้เงินทุนจากภายนอก (การกู้ยืม)
เมื่อเทียบกับทุน ภายในของธุรกิจว่ามี
สัดส่วนเท่าใด ซึ่งหนี้สิน (โดยเฉพาะ
หนี้สิน ทางการเงิน) เป็นแหล่งเงิน ทุน
ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย จ่ า ย ไม่ ว่ า ผลการ
ดำ � เนิ น งานของกิ จ การจะเป็ น อย่ า งไร
ถ้ า อั ต ราส่ ว นนี้ สู ง ก็ แ สดงว่ า บริ ษั ท มี
ความเสี่ ย งทางการเงิ น สู ง ด้ ว ยเช่ น กั น
เพราะเงินกู้เป็นแหล่งเงิน ทุน ที่มีภาระ
ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราการจ่ายเงินปันผล
(Dividend Payout Ratio)
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสุทธิ

ใช้ พิ จ ารณาว่ า ธุ ร กิ จ มี น โยบาย
ในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลอย่ า งไร
ถ้ า อั ต ราส่ ว นนี้ ยิ่ ง สู ง ก็ แ สดงให้
เห็ น ว่ า กำ � ไรส่ ว นใหญ่ ข องธุ ร กิ จ
ใช้ ไ ปเพื่ อ ตอบแทนแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
หรือเจ้าของกิจการ โดยการจ่าย
เงินปันผล และคงเหลือกำ�ไรเพียง
บางส่วนไว้เพือ่ ใช้ในการขยายธุรกิจ
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กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ดอกเบี้ยจ่าย

แสดงถึ ง ความสามารถในการ
ชำ � ระดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ข องธุ ร กิ จ
โดยวิเคราะห์เพื่อหากำ�ไรก่อนหัก
ดอกเบี้ ย จ่ า ยและภาษี เ งิ น ได้ ว่ า
เป็นกี่เท่าของภาระดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งสร้างความ
มั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ ในการที่จะได้
ชำ�ระดอกเบี้ย และหากลดลงก็
อาจเป็นเพราะภาระดอกเบี้ยของ
กิ จ การเพิ่ ม ขึ้ น และ/หรื อ กำ � ไร
ก่อนดอกเบี้ยและภาษีลดลง

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

อัตราส่วนวัดความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ย
(Interest Coverage Ratio)

ความหมายของการวิเคราะห์

เงินทองต้องวางแผน

อัตราส่วน

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น
อัตราส่วน

ความหมายของการวิเคราะห์
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เงินทองต้องวางแผน

ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น (Per Share Analysis)
แสดงถึ ง กำ � ไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น หรื อ
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรของ
(Earning per Share: EPS)
กิจการ ถ้า EPS ยิ่งสูง ก็ยิ่งแสดง
ให้เห็นว่าบริษั ทสามารถทำ�กำ�ไร
กำ�ไรสุทธิ
สุทธิต่อหุ้นได้ดี ซึ่งก็อาจหมายถึง
จำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้วของกิจการ
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ ได้ดี ซึง่ ก็อาจ
หมายถึงเงิน ปันผลจ่ายต่อหุ้น ที่
เพิ่มขึ้นด้วย

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
(ฺBook Value per Share: BPS)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ชำ�ระแล้วของกิจการ

แสดงถึงส่วนของเจ้าของต่อหุ้น
ของกิจการ โดยถ้า BPS ยิ่งสูง
ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ากิจการ
มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ทำ � ให้ มี กำ � ไรสะสม
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ หรืออาจเป็นเพราะ
กิจ การมีการเพิ่ม ทุน ทำ�ให้ทุน ที่
ชำ�ระแล้วเพิ่มขึ้น
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