




คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการลงทุนได้
เพียงเชื่อมั่นและเอาจริงเอาจัง สร้างนิสัยการลงทุนที่ดี

ความส าเร็จก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม!!!

คู่มือเล่มนี้จะรวบรวมความรู้การลงทุนที่จ าเป็นส าหรับ ตั้งแต่ปูพื้นฐานการลงทุน 
วิเคราะห์เจาะลึกหุ้น รวมไปถึงการวางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตหุ้น โดยน าทฤษฎีดังสุดฮิตอย่าง 

(21-day-Habit Theory) มาประยุกต์ใช้กับการลงทุน เพราะเชื่อว่า... 
หากคนเราท าอะไรซ้ าๆ ติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน จะกลายเป็นนิสัยและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้

ช่วงวันแรกๆ คุณอาจต้องบังคับตัวเองสักหน่อย 
แต่หลังจากฮึึดสู้จนครบ 21 วันแล้ว คุณจะคุ้นชินกับการ 

โดยไม่รู้สึกล าบากล าบนหรือตัองฝืนตัวเองอีกต่อไป
ยิ่งท าช้ าๆ 

อีกไม่นานเกินรอ ย่อมเห็นผลของความพยายามนั้นอย่างแน่นอน !!!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้และน าไปปฏิบัติ
ตามได้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณศึกษาเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้จนจบ พร้อมเรียนรู้ เพิ่มเติมจากสื่อความรู้
ที่อยู่ในคู่มืออย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง คุณจะเกิดแรงบันดาลใจในการ 
และหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองต่อไปในอนาคต ใครจะรู้... สักวันหนึ่งคุณอาจกลายเป็น 

ที่ประสบความส าเร็จอย่างมากก็เป็นได้

ท าภารกิจนี้
ให้ครบ 21 วัน
และเรียนรู้
อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
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เรียบเรียงและจัดท าโดย

ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
e-mail : TSI_webmaster@set.or.th
เว็บไซต์ www.setinvestnow.com

เนื้อหาข้อมูลที่จะปรากฏต่อไปนี้ ถูกจัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น 
และเป็นงานวรรณกรรมอันมีลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์  
การน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้าหาก าไรจะกระท ามิได้

จัดหนัก
จัดเต็ม!!
ความรู้ เรื่องการลงทุน
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผ่าน ท้าทายตัวเอง
ใน 21 วัน ที่จะท าให้คุณ เลือกหุ้นได้ 

CHALLENGE & LEARNING
เปล่ียนแปลงตัวเองให้มีความรู้
และทักษะการลงทุนท่ีดีขึ้น

INVESTMENT SKILL
มีความม่ันใจในการลงทุน
มากยิ่งขึ้น

KNOWLEDGE PACKAGE
ได้รับสื่อความรู้ท่ีหลากหลาย 
ท้ัง e-Learning คลิปความรู้ 
และบทความ ท่ีสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการลงทุนของ
ตัวเองได้จริง
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ปูพื้นฐานการลงทุน

วิเคราะห์เจาะลึกหุ้น

วางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตหุ้น

ค าศัพท์กองทุนต้องรู้
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ปูพื้นฐานการลงทุน

Mindset for Successful 
Investor
Market & Factors
Investment Styles
Macro Analysis
Sector Analysis
Sector Rotation
Stock Screening 

ตั้งแต่เข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้น รู้จักสไตล์หุ้น 
สไตล์ลงทุน พร้อมค้นหาหุ้นดีน่าลงทุน ด้วยการ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

Business Model
Financial Statement Analysis 
Statement of Financial Position 
Statement of Comprehensive 
Income 
Statement of Cash Flows 
Stock Valuation
Technical Analysis 

วิ เคราะห์ เจาะลึกหุ้น

ผ่านการวิเคราะห์ Business Model ของกิจการ 
อ่านงบและประเมินมูลค่าหุ้นอย่างง่าย 
ปิดท้ายด้วยเทคนิคอ่านกราฟ เพื่อจับจังหวะลงทุน
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฿

Online Trading
Lump Sum VS DCA
Bid & Offer Strategy
Buy & Sell Strategy
Money Management
Portfolio Strategy
Portfolio Rebalancing 

เริ่มตั้งแต่ซื้อขายหุ้นออนไลน์ วางกลยุทธ์ลงทุน
ทั้งซื้อ-ถือ-ขาย พร้อมเทคนิคการท า Money 
Management เพื่อป้องกันการขาดทุนแบบกู่ไม่กลับ 
และเคล็ดลับปรับพอร์ตลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย

วางกลยุทธ์และบริหารพอร์ตหุ้น

www.setinvestnow.com/th/21day

http://www.setinvestnow.com/th/21day
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จุดเสี่ยงสูงสุด

ตลาดช่างดูสดใส

ตื่นเต้น
เร้าใจ เริ่มกังวล

ไม่ยอมรับความจริง
กลัว

สิ้นหวัง

ตระหนกเสียขวัญ
ยอมแพ้

ห่อเหี่ยว ท้อแท้
เริ่มมีหวัง

ผ่อนคลายมากขึ้น
ตลาดช่างดูสดใสมีความสุข

มาก

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุน

คนส่วนใหญ่ยินดีปรีดา มีความกล้ามากขึ้น 
เพราะลงทุนหุ้นตัวไหนก็ก าไรกันถ้วนหน้า พากันเข้าซื้อ โดยไม่ดู
ปัจจัยพื้นฐานประกอบ รู้แค่ว่าหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น ซื้ออย่างไรก็ก าไร

พี่ไม่ว่า... ขอแค่ได้หุ้นมาครอบครอง แต่พอถึงคราว 
หุ้นที่ถือไว้ท าท่าจะขาดทุน 

ก็เริ่มกลัว ยิ่งตลาดลงเท่าไหร่ 
ใจก็ยิ่งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่านั้น 
บ้างก็ถือคติ ไม่ขาย ไม่ขาดทุน

บ้างก็ยอมตัดใจ 
หรือ ไปเลย
วนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้อยู่ร่ าไป

มาปรับ Mindset กันหน่อยดีกว่า...
เพราะเริ่มต้นดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง จะเป็น Winners หรือ
Losers ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ Mindset ในการลงทุน
ของตนเองนี่แหละ!!!

และพฤติกรรม
ของนักลงทุน

ฉันเป็น
นักลงทุนที่
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และนี่จึง เป็น... 

ที่ท า ให้นักลงทุนส่วนใหญ่

เสียที

MINDSET ที่ดี 
ช่วยส่งเสริมให้คุณ
ประสบความส าเร็จในการลงทุนได้

“
เมื่อวิธีคิดถูกต้อง วิธีการลงทุนของคุณ
จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ  
 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น
 มองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้น
 พลังและแรงบันดาลใจในการลงทุนจะเพิ่มขึ้น

ต้องย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้น
เริ่มจากปรับ Mindset ใหม่ เพราะ...

คือ กรอบความคิด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
และพฤติกรรมการลงทุน

MINDSET

จิตวิทยา
การลงทุน

e-Learning
Mindset for 

Successful Investor 

21-Da PAGE 9

https://setga.page.link/59hbXQF1vCfk7DqL7
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/42-the-psychology-of-investment
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แบ่งเป็น... 

ส าหรับบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีทุน
ช าระแล้วตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป

ส าหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก 
ท่ีมีทุนช าระแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท
ขึ้นไป

หรือ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คือ ดัชนีที่ 

ตัวเลขที่เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงเปรียบเสมือนตัวชี้วัดให้เห็นภาพรวมการลงทุน
ว่า 

หมายถึง มูลค่าตลาดรวมวันนี้ วันก่อนหน้า
มักจะเ รียกกันว่า

หมายถึง มูลค่าตลาดรวมวันนี้ วันก่อนหน้า
มักจะเ รียกกันว่า

฿

จะเข้าสู่สนามลงทุนหุ้นทั้งที... 
จะได้เข้าใจภาพรวมของการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
และอยู่ในสนามลงทุนนี้ได้อย่างยืนยาว!!!

เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมของบริษัทต่างๆ ที่เข้ามา
จดทะเบียนในตลาด เพื่อระดมเงินทุนไปขยายกิจการ 
ด้วยวิธีการออก “หุ้น” เพื่อขายให้ผู้ที่มีเงินเหลือเก็บ 
หรือ "นักลงทุน" ที่สนใจ อยากร่วมเป็นเจ้าของกิจการ 
และ ต้องการผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่เติบโตขึ้น

รู้ จัก SET Index 
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https://www.setinvestnow.com/th/stock/what-is-set-index
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ทุกกิจการย่อมมี

ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งสะท้อนมาจาก
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่ภาพของเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม ไปจนถึงผลการด าเนินงานของกิจการ 
และเมื่อหุ้นถูกน าไปจดทะเบียนเพ่ือซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะเข้าสู่กลไกตลาด 

ที่เกิดจาก
การคาดการณ์ของนักลงทุนแต่ละคน 
ท าให้ ที่เห็นในตลาด

฿

e-Learning
Market &

Factors

ราคาหุ้น
มาจากไหน
ใครบอกที

ของนักลงทุน
ต่อปัจจัยที่คาดว่า
จะส่งผลกระทบ
กับราคาหุ้น เช่น
• นโยบายภาครัฐ
• ผลประกอบการ
ประจ าปี

• ข่าวเกี่ยวกับ
กิจการ

ฯลฯ

ปัจจัยที่ท าให้  

แรงซื้อและแรงขาย

ราคาตลาดจะ ราคาตลาดจะ

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริษัท
ความเสี่ยง
จากการลงทุน

ผลตอบแทน
ท่ีคาดว่าจะได้รับ

มูลค่า
ที่ แท้จริ ง

ราคาหุ้น
ในตลาด

เปรียบเทียบกับ

เม่ือมูลค่าท่ีแท้จริง
สูงกว่า

เม่ือมูลค่าท่ีแท้จริง
ต่ ากว่า

ปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนด

Sentiment
ในการลงทุ น

เราควรตัดสินใจซื้อหุ้นโดย

และเข้าซื้อเมื่อมูลค่าที่แท้จริง
สูงกว่าราคาตลาด

21-Day Chal lenge PAGE 11

https://setga.page.link/W5scRX1KbkQ6DiQ5A
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/237-how-to-get-stock-price
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การรู้จักสไตล์การลงทุนของตัวเองจะช่วยให้สามารถ
ได้อย่างเหมาะสม..

แล้วความส าเร็จก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม เหมือนด่ังนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่
ที่เป็นแบบอย่างความส าเร็จของการลงทุนสไตล์ต่างๆ เหล่านี้

ถือหุ้นไม่เกิน 

เชื่อว่า

ต้องหมั่นติดตาม ตรวจสอบฐานะทางการเงิน
และประเมินผลการด าเนินงานของกิจการ

อย่างสม่ าเสมอ

เช่น 20% ของมูลค่าที่แท้จริง

อดทน รอเข้าซื้อเมื่อ 

มองการลงทุนในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นที่มี

พื้นฐานดี

สนใจพฤติกรรมราคาของหุ้น
จากกราฟราคา โดยอาศัยข้อมูล

ราคาหุ้นในอดีตและปริมาณการซื้อขาย 
พร้อมทั้งใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค
ต่างๆ ในการท านายทิศทางราคาหุ้น

ต้องมีความเชื่อ 3 อย่างดังนี้

หุ้นที่วิเคราะห์จะต้อง

ราคาหุ้นได้สะท้อน

มี และ

ของนักลงทุนไทย
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ลงทุนในหุ้นโดยอาศัยข้อมูล 
และ เข้ามาช่วยผสมผสานเพื่อใช้ ในการ
คัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า...

เราต้องเข้าใจ....

 ของตัวเอง

 ของหุ้น

แล้วเลือก และ กับเรามากที่สุด

ช่วงขาขึ้น (Uptrend)

Current Earnings ก าไรของไตรมาสล่าสุด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

Annual Earnings รายได้และก าไรเติบโตชัดเจน

Supply and Demand หุ้นที่มีจ านวนจ ากัดและมีปริมาณการซื้อขายสูง

Leader or Laggard หุ้นที่เป็นผู้น าตลาด ปรับตัวขึ้นดีกว่าหรือปรับตัวลดลงน้อยกว่าหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Institutional Sponsorship หุ้นที่ถือโดยนักลงทุนสถาบัน 

Market Direction แนวโน้มตลาดอยู่ใน

New Product มีสินค้าใหม่ Business Model ใหม่ หรือทีมบริหารใหม่ 

เทคนิคลงทุน 
3 แบบ 3 สไตล์

e-Learning
Investment Styles

สไตล์หุ้น
สไตล์ลงทุน

https://setga.page.link/3duFa5JW62DuY2yy6
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/64-3-investment-styles
https://www.setinvestnow.com/th/stock/investment-styles
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หนึ่งในขั้นตอนส าคัญของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อเลือกหุ้นลงทุนแบบ 
คือ เพราะหากเราเห็น
ภาพใหญ่ที่ชัดเจนว่าจะเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ
อย่างไร ก็จะช่วยก าหนดขอบเขตการลงทุนให้แคบลงได้

ของกิจการ
ราคาหุ้นมักจะลดลง

ของกิจการ
ราคาหุ้นมักจะ เพิ่มขึ้น

Top – Down

กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์  

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

จะต้องพิจารณา
ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น วัฏจักร
เศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
อัตราเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและ
ของธุรกิจ ฯลฯ 

นักลงทุนจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ 
เพื่อสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศว่า...
ณ ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาขึ้น (Upward Trend) 
หรือขาลง (Downward Trend)
เพื่อคาดการณ์ว่าในอนาคต อุตสาหกรรมใด
กลุ่มธุรกิจไหน หรือหุ้นตัวใด จะได้รับประโยชน์
จากภาวะเศรษฐกิจนั้นๆ 

e-Learning
Macro Analysis

https://setga.page.link/YfwVfxt1GWMzUvgC8
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เป็นการจับจ่าย
ซื้อของอุปโภคบริโภค ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศ

เป็นรายจ่ายที่ภาคธุรกิจ
ใช้ในการลงทุน ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ 
หรือใช้ขยายกิจการ

เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคม

เป็นผลต่างระหว่างมูลค่าสินค้า
ส่งออกกับมูลค่าสินค้าน าเข้า

หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
คือ ตัวเลขที่ใช้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่ผลิตได้ของประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง

การวัดว่า GDP ของประเทศ
มีการขยายตัวหรือไม่? นิยมวัด
โดยใช้ GDP Growth เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

GDP Growth เป็น 

GDP Growth เป็น 

ตัวเลขเศรษฐกิจ
บอกจังหวะลงทุนหุ้น

สัญญาณ
ทางเศรษฐกิจ

ท่ีส่งผลต่อการลงทุน

วิธีง่ายๆ ที่จะท าให้เรารู้ว่า

ดูได้เบื้องต้นจาก

21-Day Chal lenge PAGE 15

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/74-using-economic-indicator-to-time-the-market
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/76-economic-signs-that-affect-investment


PAGE 16 21-Day Chal lenge

รับฝาก ปล่อยกู้ และบริการทางการเงิน
• การขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ย

และรายได้ที่มิ ใช่ดอกเบี้ย
• ความเพียงพอของเงินกองทุน
• ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

แต่ละอุตสาหกรรมมีโครงสร้างและลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อแต่ละอุตสาหกรรมจึง 
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและปัจจัยส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะท าให้เรารู้ว่า 
อุตสาหกรรมใด หรือ 

ลองมาดูตัวอย่าง
ที่ใช้วิเคราะห์ในแต่ละหมวดธุรกิจเหล่านี้กัน!!

ผลิตและจ าหน่ายน้ ามัน ก๊าซ ถ่านหิน ไฟฟ้า 
และพลังงานทางเลือก รวมถึงผู้ให้บริการ

สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส

• ราคาน้้ามัน ถ่านหิน ค่าการกลั่นน้้ามันที่ผันผวน
ตามเศรษฐกิจโลก /  การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

• การขยายก้าลังผลิต
• นโยบายรัฐส่ง เสริมพลังงานหมุนเวียน

PAGE 16 21-Day Chal lenge



21-Day Chal lenge PAGE 17

ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งทุกประเภท 
ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร

• แผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล  
• พฤติกรรมผู้บริ โภคหรือนักท่องเที่ยว 

ค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าขั้นสุดท้ายส าหรับผู้บริโภค

• การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม /  การขยายสาขาใหม่  
• แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท้าก้าไร เช่น การปรับแผนธุรกิจ การควบรวมกิจการ ฯลฯ
• ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

วางระบบไอที โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ Hardware

• การเกิดเทคโนโลยี ใหม่ เข้ามาแทนที่ของเดิม (Disruptive Technology)
• รายได้จากการให้บริการ Data /  การจ้าหน่ายอุปกรณ์ ไอที
• การวางระบบโครงข่ายไอที  

แต่ละหมวดธุรกิจมี Key Factors
ท่ีต้องใช้ในการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกัน

และสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามกาลเวลา หากเราสนใจลงทุน
ในหมวดธุรกิจใด ต้องหม่ันติดตาม
ข่าวสารและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องให้ดี

ถ้าอยากซื้อหุ้น
จะซื้อหุ้นกลุ่มไหน

e-Learning
Sector Analysis

21-Day Chal lenge PAGE 17

https://setga.page.link/uPpm9dD2X61ZqCvd8
https://media.setinvestnow.com/setinvestnow/Documents/2020/Nov/20_investment-guide-2020-stock-sector.pdf
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บริษัทประสบปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้

เปลี่ยนกลุ่มลงทุน

อาจเปลี่ยนเฉพาะ 

แต่ยังไม่ เปลี่ยน 
Sector

ตัวอย่างเช่น
• ปัญหาเรื่องที่มาของวัตถุดิบ
• ปัญหายอดขายที่ต่ ากว่า

เป้าหมายมาก
• ปัญหาการ

เปลี่ยนทีม
ผู้บริหาร

คือ การปรับเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนหรือ 

พูดง่ายๆ คือ การขาย
หุ้นในกลุ่มนั้นออกมา เพื่อไปซื้อหุ้นอีกกลุ่มนั่นเอง 

คืออะไร?

ควรเปลี่ยนไปลงทุนใน Sector ที่มี 

เพื่อให้ ของพอร์ตดีข้ึน

เมื่อ Sector เดิมที่เลือก “

เชื่อว่าหลายๆ คนที่เทรดในตลาดหุ้นนั้น คงเคยเจอประสบการณ์
เช่นนี้ เลือกหุ้นในหมวดธุรกิจ (Sector) หนึ่ง แต่เวลาผ่านไป
สักระยะ ราคาหุ้นตัวนี้แทบไม่ขยับไปไหนเลยหรืออาจปรับลดลง 
ขณะที่ราคาหุ้นในหมวดธุรกิจอื่นๆ ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สัญญาณแบบนี้... ช่วยได้!!!
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ปัญหาที่ เกิดจาก

ตัวอย่างเช่น
• ภาพรวมเศรษฐกิจโลกไม่ ดี  

GDP ไทยแย่กว่าที่คาด
• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัว 
• นโยบายของภาครัฐ

และปัญหาการเมือง
• แนวโน้มของธุรกิจที่ เปลี่ยนไป
• การแข่งขันทางธุรกิจที่สู ง  

จนเกิดผลลบต่ออุตสาหกรรม

จุดเริ่มของการบอกสัญญาณว่า
หุ้นหรือ Sector ที่ถืออยู่ เริ่มมีปัญหา

เส้นค่าเฉลี่ย

Confirm การเปลี่ยน Trend ในรอบใหญ่เส้นค่าเฉลี่ย

ใช้สัญญาณจาก 
ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเปลี่ยนกลุ่มลงทุน

ถ้า...
สัญญาณจากปัจจัยพื้นฐาน 
สัญญาณจากปัจจัยทางเทคนิค 

ตัดสินใจ

เส้นค่าเฉลี่ย 
ตัวช่วยพอร์ตหุ้น
สายเทคนิคอล

ต้องเปลี่ยนทั้ง

สับเปลี่ยนกลุ่มลงทุน 
ด้วยกลยุทธ์ 

Sector Rotation

e-Learning
Sector Rotation

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/238-manage-stock-portfolio-with-sector-rotation
https://setga.page.link/bnZjMbqxcLp1yHsi6
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/159-getting-to-know-moving-average-for-technical-investment
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หุ้นที่ซื้อขายบนกระดานมี หากต้องเข้าไป
ท าความรู้จักและวิเคราะห์ทุกบริษัทคงต้องใช้เวลานานเป็นปี 
กว่าจะได้หุ้นพื้นฐานดีมาลงทุนสักตัว
จะท าให้เราสามารถคัดเอาหุ้นที่ไม่ตรงกับความต้องการออกไป 
และเข้าไป 
ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ไปได้มาก

เกณฑ์การคัดกรองหุ้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

เกณฑ์ ในการกรองหุ้นสามารถใช้ ไ ด้ทั้ ง  
หรือ ซึ่งใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะก าหนดเงื่อนไขในการคัดกรองหุ้น
อย่างไร ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะปัจจุบันมีตัวช่วยมากมายที่ท าให้เราสามารถ
คัดกรองหุ้นได้ง่ายขึ้น

ค้นหาหุ้นที่มีราคา
ถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ของกิจการ

ค้นหาหุ้นที่กิจการ
มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

ค้นหาหุ้นจากทิศทาง
ราคาและปริมาณ
การซื้อขายหุ้น

มือใหม่หัดคัดกรองหุ้น

ช่วยก าหนดเงื่อนไขส าเร็จรูปในการคัดกรองหุ้นแต่ละสไตล์ 
อ้างอิงหลักเกณฑ์จากทฤษฎีดัง 3 รูปแบบหลัก

สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ตามต้องการ เพ่ือไห้ได้หุ้นที่ตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น
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ตัวอย่างการตั้งหลักเกณฑ์ ในการคัดกรองหุ้นที่ ใช้
ทั้ง  และ 

ก าไรไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้น
• ก าไรต่อหุ้นรายไตรมาสเติบโต 

18% เม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกัน
ของปีท่ีแล้ว

• ใช้อัตราการเติบโตของก าไรต่อหุ้น 
(Earnings per share Growth :  
EPS Growth) 2 ไตรมาสล่าสุด 
เพื่อคาดการณ์อัตราการเติบโต

• พิจารณาการเติบโตของยอดขาย
ประกอบด้วย

รายได้และก าไรเติบโต
• การเติบโตของก าไรสุทธิต่อปี
อย่างน้อย 25%

• มีรายได้ท่ีม่ันคง
• มีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(Return on Equity : ROE) 
อย่างน้อย 17%

• ให้ความส าคัญต่ออัตราส่วน
ทางการเงินหลัก

มีสินค้าใหม่ 
Business Model ใหม่
หรือทีมบริหารใหม่ 
หรือราคาสูงสุดใหม่

หุ้นที่มีจ านวนจ ากัดและ
มีปริมาณการซื้อขายสูง

• Free Float ต่ า
• การซื้อหุ้นคืน
• การถือหุ้นของผู้บริหาร

หุ้นที่กลุ่มนักลงทุน
สถาบันเข้าไปลงทุน 

• มีอุปสงค์ของหุ้นมาก
• มีสภาพคล่องสูง

แนวโน้มตลาดเป็น Uptrend
• ซื้อหุ้นท่ีก าลังเติบโต ในเวลาท่ี
เหมาะสม

• หลีกเลี่ยงการขาดทุนจ านวนมาก 
โดยใช้ค าสั่ง Stop Loss

เป็นผู้น าตลาด
• พิจารณาหุ้นท่ีดีท่ีสุด 2-3 ตัว
ต่ออุตสาหกรรมเท่าน้ัน

• ใช้เครื่องมือทางเทคนิคท่ีเรียกว่า  
Relative Strength Index 
(RSI) เป็นตัวชี้วัด

• เป็นผู้น าระหว่างท่ีตลาดปรับฐาน
• ราคาไม่ลดลงมากในช่วงวันที่
ตลาดอ่อนแอ

ทฤษฏีของ William J. O’Neil เป็นการค้นหาหุ้นที่มี 
และมี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

e-Learning
Stock Screening

เทคนิค Screen
หุ้นแบบเร่งด่วน

https://setga.page.link/MVqK3hwzxNLEgPkA9
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/65-quick-steps-to-screen-stocks
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เป็นสิ่งที่จะบอกว่ากิจการ 

กิจการที่มี

ที่ ดี แ ล ะ โ ด ด เ ด่ น

และมีมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนในระยะยาวมากกว่า 

ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการลงทุน คือ 

ซึ่งการวิเคราะห์
จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจมากยิ่งขึ้น 
เห็นภาพว่า... กิจการท ามาหากินอย่างไร มีจุดแข็ง
ที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้แก่กิจการอย่างต่อเนื่อง 
และชนะคู่แข่งขันได้อย่างไร
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• ประทับใจกิจการนั้นในด้านใดบ้าง?
และโดยรวมเป็นอย่างไร?

• ความส าเร็จของกิจการมาจากเรื่องอะไรบ้าง?
• เห็นภาพการเติบโตของธุรกิจ ความมั่นคง

ทางการด าเนินงานและทางการเงินอะไรบ้าง?
• เห็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 

อะไรบ้างของธุรกิจ?
• มองเห็นอนาคตของบริษัทนี้อย่างไร?

สุดท้ายประเมินว่า... การซื้อหุ้น
ก็คือการซื้อธุรกิจ

เราสามารถหาข้อมูล Business Model ของกิจการได้จาก
หรือ 

ที่เป็นรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ ของกิจการ

เปรียบเสมือน ในการวิเคราะห์
กลยุทธ์และแผนด าเนินงานของกิจการ ซึ่งจะ
ช่วยให้
มากยิ่งขึ้น

รักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าอย่างไร?

KEY 
ACTIVITIES
กิจกรรมหลัก

KEY 
RESOURCES

งานหลักของกิจการ
คืออะไร?

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น
ต้องใช้มีอะไรบ้าง?

CUSTOMER 
SEGMENT

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

คุณค่าของสินค้า
และบริการ

พันธมิตร กลุ่มลูกค้า

ทรัพยากรหลัก ช่องทางการ
เข้าถึงลูกค้า

KEY 
PARTNERS

VALUE
PROPOSITION

DISTRIBUTION
CHANNELS

CUSTOMER 
RELATIONSHIPS

ใครเป็นพันธมิตร
ของกิจการ? สินค้าและบริการของ

กิจการดีอย่างไร?

ลูกค้าของกิจการ
เป็นใคร?

ช่องทางใดท่ีจะช่วยให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า?

โครงสร้างต้นทุน รายได้หลัก
COST STRUCTURE REVENUE STREAMโครงสร้างค่าใช้จ่ายในการ

ท าธุรกิจเป็นอย่างไร?
รายได้หลักของกิจการ
คืออะไร?

* กิจการจัดท าส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเริ่มเผยแพร่ในปี 2565 
e-Learning

Business Model

https://setga.page.link/vqT2V98SHViHgRVj7
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/236-buying-stock-is-buying-business
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แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
ท าให้ทราบรายละเอียดการเคลื่อนไหวของทุนในระหว่างปี
ว่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากรายการใดบ้างอย่างชัดเจน

แสดงรายละเอียดรายการทางบัญชีที่ส าคัญ

• นโยบายของกิจการ
• เหตุการณ์ที่ผิดปกติ
• สาระส าคัญที่ไม่ได้แสดงในงบ

ดูท่ี

แสดงเงินสดที่ธุรกิจได้รับเข้ามาและจ่ายออกไป

• คุณภาพการบริหารงาน
• ความมั่นคงของกิจการ
• ขีดความสามารถทางการเงินดูท่ี

แสดงผลการด าเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่ง      

• ก าไรขาดทุน
• ต้นทุนของกิจการ
• แนวโน้มการเจริญเติบโต

ดูท่ี

เปรียบเสมือน ที่บ่งบอกฝีมือในการด าเนินงานของกิจการ
การอ่านและท าความเข้าใจข้อมูลส าคัญในงบการเงิน จะท าให้เราสามารถตัดสินใจลงทุน

ได้อย่างสมเหตุสมผล แถมยังท าให้การลงทุนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย

แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง

• ขนาดของกิจการ
• ทรัพยากรที่ใช้ด าเนินงาน
• ภาระผูกพันในการช าระหนี้
• จ านวนทุนของกิจการที่ได้มาจากเจ้าของ

ดูท่ี

PAGE 26 21-Day Chal lenge
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อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

ใช้วัด ของกิจการว่า
สามารถ

หรือไม่

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ใช้วัด ของกิจการ
ว่ามีมากน้อยเพียงใด 

เม่ือเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม

ใช้วัด
ว่าก่อให้เกิด

มากน้อยเพียงใด 

อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ใช้วัด
จากเงินทุน

ท่ีผู้ถือหุ้นน ามาลงทุน

อัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม

ใช้วัด
เพื่อสร้างผลตอบแทน

จากสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนก าไรสุทธิ

ใช้วัดความสามารถในการ
และ 

อัตราส่วนราคาตลาด
ต่อก าไรต่อหุ้น

ใช้วัดว่านักลงทุนยินดี

ของก าไรสุทธิของกิจการ

อัตราส่วนราคาตลาด
ต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

ใช้วัดว่าราคาหุ้น ณ ขณะน้ัน 
ของมูลค่าทางบัญชี

ของกิจการ

อัตราเงินปันผลตอบแทน

ใช้วัด 
ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 

เม่ือเทียบกับราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน

= สินทรัพย์หมุนเวียน
หน้ีสินหมุนเวียน

== ยอดขาย
สินทรัพย์รวม

หน้ีสิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

= ก าไรสุทธิ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

== ก าไรสุทธิ
รายได้

ก าไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

= ราคาตลาดต่อหุ้น
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

=

=

เงินปันผลต่อหุ้น
ราคาตลาดของหุ้น

ราคาตลาดต่อหุ้น
มูลค่าทางบัญชี
ต่อหุ้น (BPS)

e-Learning
Financial 

Statement Analysis

สกัดจุด Scan หุ้น
จากงบการเงิน

https://setga.page.link/k8kqRQZH2bZ6G15s7
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/116-how-to-scan-stock-from-financial-statements
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จะลงทุนในหุ้นทั้งที ใครๆ ก็อยากได้หุ้นของกิจการที่มีความมั่นคง 
และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจด้วยกันทั้งนั้น การจะค้นหาหุ้นที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวได้ ต้องอาศัยการอ่าน 

ที่จะสะท้อนถึงความมั่งคั่ง ร่ ารวยของกิจการ 

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินลงทุนระยะยาว
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้ระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน 
ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

ทรัพยากรที่จัดหามา แหล่งเงินทุนที่ใช้จัดหาทรัพยากร

แสดงถึง 
ของกิจการ

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

ต้องช าระคืน
ภายใน 

1 ปี

ระยะ เวลา
คืนห น้ี
เกิน  1 ปี

เป็น เงินสด หรือ
รายการเทียบเท่า
เงินสด ที่ ไม่มี
ข้อจ ากัดในการใช้

คาดว่าจะขาย
หรือใช้ ในการ
ด าเนินงานของ
กิจการภายใน 
1 ปี  

มีสินทรัพย์นั้นไว้
เพื่อค้า 

ลักษณะที่ส าคัญของ

สินทรัพย์ที่ ไม่ เป็นไป
ตามเงื่อนไขเหล่านี้  จัดเป็น
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ขนาดสินทรัพย์รวมของกิจการเป็นอย่างไร?

สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นอะไร? 
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

มีเงินสดหรือไม่? ถ้ามี เยอะไหม?

ลูกหนี้มากไหม? จ่ายหนี้ดีหรือไม่?

สินค้าคงเหลือมากไปไหม?

สัดส่วนของทุน (ส่วนของเจ้าของ) 
เมื่อเทียบกับหนี้เป็นอย่างไร?

ทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่? เพิ่มขึ้นจากอะไร? 
เพิ่มทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หรือก าไรสะสม

นักลงทุนต้องอ่านให้เห็นภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นขนาดสินทรัพย์รวม โครงสร้างรายการส าคัญ 

รวมไปถึงลักษณะการเติบโตของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

มีสินทรัพย์หมุนเวียน
ครอบคลุมหน้ีสินระยะสั้น 

หน้ีสินต่ ากว่าทุน 
มีความเสี่ยงต่ า

e-Learning
Statement of 

Financial Position

หนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไร?
หนี้ระยะสั้น หรือหนี้ระยะยาว

มีหนี้สินมากเกินความจ าเป็นหรือเปล่า?
อัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเป็นอย่างไร?

สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
และหนี้สินเหมาะสมกันหรือไม่?

จ่ายหนี้ไหวไหม?

21-Day Chal lenge PAGE 29

https://setga.page.link/QiVxJLtXS215P9Bp6


PAGE 30 21-Day Chal lenge

การอ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้เริ่มจาก 
และ ทั้งสองตัวเลขนี้

ต้องเป็นบวกและควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
หรือไตรมาสที่แล้ว เพราะหากกิจการท ามาหากิน 

ผู้ถือหุ้นก็จะอยู่ดี
กินดีตามไปด้วย มีโอกาสได้รับเงินปันผล 
แถมราคาหุ้นยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกด้วย

แสดงถึง 
ของกิจการว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย  
และก าไรเท่าไร ณ รอบบัญชีนั้นๆ

หากอยากรู้ว่า... กิจการสามารถท าธุรกิจได้
ดีแค่ไหน? มีโอกาสเติบโตในอนาคตหรือไม่?
และมี 
สู้กับคู่แข่งได้หรือไม่? ต้องดูงบนี้เลย!!!

ต้นทุนขายหรือให้บริการ

ก าไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ดอกเบี้ยจ่าย

ก าไรจากการด าเนินงาน
(ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)

ก าไรก่อนภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

รายได้



21-Day Chal lenge PAGE 31

• ขายสินค้าและบริการได้หรือไม่? 
รายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ าเสมอหรือเปล่า?

• บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีหรือไม่? 
ดูได้จากอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin : NPM)

• ขนาดและการเติบโตของค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นอย่างไร?
ส่งผลกระทบต่อก าไรในแต่ละขั้นอย่างไร?

• มีก าไรที่เป็นตัวเงินในทุกขั้นตอนหรือไม่?
เพราะเหตุใด?

• ก าไรสุทธิที่ได้มีคุณภาพหรือไม่? โดย 

เป็นเงินสด
เกิดจากธุรกิจหลัก ไม่ใช่เกิดจากรายการอื่น 

เช่น ก าไรจากการขายสินทรัพย์ หรือก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

เกิดซ้ าได้ ถ้าเป็นก าไรที่เกิดจาก
ธุรกิจหลัก จะสามารถเกิดซ้ าได้บ่อยๆ

• ก าไรต่อหุ้นเพิ่มหรือลด? ถ้าลด... ลดเพราะอะไร?
ลดจากก าไรลด หรือลดจากเพ่ิมทุน

Return on Asset
= ก าไรสุทธิ

สินทรัพย์

Net Profit Margin 
= ก าไรสุทธิ

รายได้

Return on Equity
= ก าไรสุทธิ

ส่วนของเจ้าของ

จาก 4 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนเหล่านี้

แสดงว่ากิจการ

Quality of Earnings
= ก าไรสุทธิ 

กระแสเงินสด
จากการด าเนินงาน

e-Learning
Statement of

Comprehensive Income

https://setga.page.link/cfVBQQgPwFNvXYAT8


PAGE 32 21-Day Chal lenge

เพราะ เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินงานของกิจการ
การที่กิจการมีก าไรมากๆ ไม่ได้แปลว่าจะมีเงินสดมากเสมอไป
นักลงทุนจึงต้องดู ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน เพื่อจะได้ทราบแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสด
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว  

กระแสเงินสดจาก 
(Cash Flows from Financing Activities)

เป็นกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลง
รายการในส่วนของเจ้าของและการกู้ยืม

กระแสเงินสดจาก 
(Cash Flows from Investing Activities)

เป็นกระแสเงินสดจากการซื้อและขาย
สินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่นๆ 
ของกิจการที่ไม่กระทบการด าเนินงาน

CFO ควรมีค่ าสุทธิ เ ป็นบวก 
แสดงว่ากิจการท าธุรกิจ
และ ไ ด้ เ งินสดไหลเข้ ามา  

กระแสเงินสดจาก 
(Cash Flows from Operating Activities)

เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมหลักที่ท าให้เกิด
รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการ

เมื่อเงินเดินคล่อง ธุรกิจก็เดินหน้า

แสดงถึง
ท าให้นักลงทุนทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และกระแสเงินสดที่ไหลเวียนในกิจการ 

CFI ควรมีค่ าสุทธิ เ ป็นลบ 
แสดงว่ากิจการมีการลงทุน

เพิ่ ม เพื่ อขยายกิจการ  

CFF ควรมีค่ าสุทธิ เ ป็นลบ 
แสดงว่ากิจการ จ่าย
เ งินสดคืนให้ ผู้ถือหุ้ น

e-Learning
Statement of
Cash Flows
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• ขาย สินค้าหรือบริการ
ให้ลูกค้า

• รับช าระหนี้ จากลูกหนี้การค้า 
• รับเงิน จากรายการ

ด าเนินงานอื่นๆ

• ขาย ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์

• ขายหนี้ หรือเงินลงทุน
ในกิจการอื่น

• รับช าระหนี้ เงินให้กู้ยืม
จากกิจการอื่น

• ออกจ าหน่าย หุ้นสามัญ
• ออกจ าหน่าย หุ้นกู้
• กู้ยืมเงิน จากแหล่งภายนอก 

• ช าระหนี้ เจ้าหนี้การค้า
• จ่าย ค่าจ้างหรือเงินเดือน

ลูกจ้าง 
• จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ในการด าเนินงาน

• ซื้อ ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์

• ซื้อหนี้ หรือเงินลงทุน
ในกิจการอื่น

• ให้กู้ยืม แก่กิจการอื่น

• จ่าย เงินปันผล
• ไถ่ถอน หุ้นกู้ หรือซื้อหุ้นคืน
• ช าระคืน เงินกู้

• การได้มาของเงินทุนและพฤติกรรมการใช้เงินทุนของกิจการ
เป็นอย่างไร?

• กิจการ Matching เงินทุนได้เหมาะสมหรือไม่? 
หากน าเงินทุนระยะสั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
อาจเกิดปัญหาสภาพคล่องในอนาคต

• เงินที่จ่ายปันผล มาจากก าไรหรือไม่?
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วิธีการยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ใช้ประเมินความถูกแพง
ของหุ้นเบื้องต้น คือ ดูจากอัตราส่วน และ 

แสดงให้เห็นว่า... นักลงทุนยินดีจะจ่ายเงินซื้อหุ้นนั้น
เป็นกี่เท่าของก าไรสุทธิของกิจการ หรือแปลได้ว่า 
หากกิจการนั้นมีก าไรต่อหุ้นคงที่ไปเรื่อยๆ การลงทุน
หุ้นตัวนั้นจะ

กิจการ A และ B เป็นกิจการอยู่ใน 
ค่าเฉลี่ย P/E ของอุตสาหกรรรม = 

ราคาตลาด บาท
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.1 บาท

ราคาหุ้น A < หุ้น B แต่ค่า P/E 
หุ้น B และสูงกว่าอุตสาหกรรม

ราคาตลาด บาท
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 20 บาท

ราคาหุ้น B > หุ้น A แต่ค่า P/E 
หุ้น A และต่ ากว่าอุตสาหกรรม

อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อหุ้น

แต่การดูค่า P/E เพียงอย่างเดียวอาจยังบอกไม่ได้ว่าหุ้นนั้นถูกหรือแพง
ต้องมีการเปรียบเทียบกับ หรือ หรือ เสมอ

* ควรพิจารณาพื้นฐานของธุรกิจและแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคตประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

* Price to Earnings per Share
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อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

ใช้วัดว่า...
ของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของกิจการ

= 10 =

= 10 =

8

12

= 10 =
10

ควรเลือกหุ้นที่มี 
เพ่ือให้ได้หุ้นที่มีราคาตลาดไม่สูงเกินมูลค่าทางบัญชีมากเกินไป

• ราคาหุ้น 10 บาท 
• มูลค่าทางบัญชี 10 บาทต่อหุ้น นักลงทุนจ่ายเงิน

เพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้น
เจ้าของ 

• ราคาหุ้น 10 บาท 
• มูลค่าทางบัญชี 8 บาทต่อหุ้น นักลงทุนจ่ายเงิน

เพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้น
เจ้าของ 

• ราคาหุ้น 10 บาท 
• มูลค่าทางบัญชี 12 บาทต่อหุ้น นักลงทุนจ่ายเงิน

เพื่อเป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้น
เจ้าของ 

* Price to Book Value per Share

หุ้นถูก หุ้นแพง
ดูยังไงนะ

e-Learning
Stock Valuation: 

DCF

e-Learning
Stock Valuation: 

Relative Valuation
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ของกราฟราคา
มาจากอะไรเคยมั้ยลงทุนอยู่ดีๆ รู้สึกตัวอีกทีก็ติดอยู่บนดอยเสียแล้ว ปัญหานี้

มักเกิดจากการเข้าลงทุนผิดจังหวะ ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 
การดู จึงเป็นตัวช่วยส าคัญที่ท าให้นักลงทุน
สามารถจับจังหวะซื้อขายหรือก าหนดกลยุทธ์การลงทุน
ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ได้อย่างไร?
หลักการง่ายๆ ไม่ต้องจ า !!!
• ราคาปิดสูง ปิดต่ า
• มีเงาล่างยาว เงาบนยาว

ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด

e-Learning
จับจังหวะลงทุนด้วย
Technical Chart

กฎ 10 ข้อ
มือใหม่หัดวิเคราะห์

เทคนิคต้องรู้
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https://setga.page.link/RS7zn4LtzCXNTRQt8
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1

2

3

4

5

• จุดสูงสุดใหม่ จุดสูงสุดเดิม
• จุดต่ าสุดใหม่ จุดต่ าสุดเดิม
• แนวโน้มราคาไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง
• ราคา HIGH เริ่มสูงขึ้น
• ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น

• จุดสูงสุดใหม่ จุดสูงสุดเดิม
• จุดต่ าสุดใหม่ จุดต่ าสุดเดิม
• ราคาแกว่งตัวในกรอบ
• ปริมาณการซื้อขายลดลง
รอความชัดเจนของทิศทาง

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

1

• จุดสูงสุดใหม่ จุดสูงสุดเดิม
• จุดต่ าสุดใหม่ จุดต่ าสุดเดิม
• แนวโน้มราคาต่ าลงเรื่อยๆ 
• ราคาสร้าง NEW LOW
• ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น

มีวิธีดูอย่างไร?

ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ลงทุนด้วย 

Price Pattern

Action

Action

Action
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ค่ าธรรม เนี ยม ก า ร ซื้ อ ข า ย

มาถึงตรงนี้... หลายคนคงเริ่มคันไม้คันมืออยากลองซื้อขายหุ้นดูสักที 
ซึ่งวิธียอดนิยมในตอนนี้ก็คือ 
แล้วนักลงทุนมือใหม่อย่างเราต้องเตรียมอะไรบ้าง 

ไปดูกันเลย!!!

• บัญชีเงินสด 
• ซื้อตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

จากโบรกเกอร์
• ต้องวางหลักประกัน 20% 

ของวงเงิน
• ช าระเงินค่าซื้อหุ้นในวันท าการ

ที่ 2 (T+2) หลังจากวันที่ซื้อ
นักลงทุนที่มี

วินัย ควบคุมการลงทุนได้ดี 

• บัญชีแคชบาลานซ์ 
• ลงทุนได้ตามจ านวนเงินที่ฝากไว้

กับโบรกเกอร์
• ช าระเงินค่าซื้อหุ้นทันที
• ข้อดี : 

– ป้องกันการซื้อหุ้นเกินเงินสดท่ีมี 
– ค่าคอมมิชชั่นต่ า
– เงินท่ีน ามาฝากไว้กับโบรกเกอร์ 

จะได้รับดอกเบ้ีย
นักลงทุนมือใหม่ 

หรือนักลงทุนที่อยากจ ากัด
เงินลงทุน

• บัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชี
มาร์จิ้น 

• ลงทุนจากเงินเราเอง และเงินจาก
โบรกเกอร์ (ถือเป็นเงินกู้)

• ต้องวางหลักประกันเป็นสัดส่วน
ตามวงเงินกู้ที่ก าหนด

นักลงทุนที่มีความรู้
และประสบการณ์สูง สามารถช าระ
หนี้ได้ดี

“ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” “จะซื้อต้องมีเงิน จะขายต้องมีหุ้น” “มีเงินส่วนหนึ่ง กู้มาลงทุนอีกส่วนหนึ่ง”

ค่าธรรมเนียมการเทรดหุ้นออนไลน์
จะแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชีที่เราใช้
ประมาณ 0.15-0.20% ของมูลค่าการซื้อขาย
(ยัง ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าธรรมเนียมต่างๆ) 

e-Learning
ลงทุนหุ้นออนไลน์ด้วย
Settrade Streaming

เปิดบัญชี
e-Open 
Account
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https://setga.page.link/7sQx4hQnrBvMwsFX9
https://www.setinvestnow.com/th/open-account-stock-eopen


More

ตัวช่วย 
ส าหรับนักลงทุนมือใหม่

ประกอบด้วย

1 เลือกเมนู Buy/Sell ที่แถบเมนู
ข้างล่าง
เลือกว่าจะซื้อ (Buy) หรือ
ขาย (Sell)
พิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการซื้อ/ขาย

ระบุจ านวนที่ต้องการซื้อขาย
โดยต้องซื้อขายอย่างน้อย
ครั้งละ 1 Board Lot (100 หุ้น)

ระบุราคาที่ต้องการซื้อ/ขาย
โดยดูจากราคาตลาด และราคา
เสนอซ้ือ (Bid) เสนอขาย (Offer)

ใส่ PIN และกด Buy / Sell
เพื่อยืนยันการซื้อขาย

2

3

4

5

6

ราคาเสนอซื้อ

ราคาเสนอขาย

ราคาต่ าสุดที่หุ้นสามารถ
ลงไปถึงได้ ในวันนั้น
โดยจะลดลงไม่เกิน 30%
ของราคาปิดวันก่อนหน้า

หมายเหตุ
• ราคาซื้อขายหุ้น IPO ในวันแรก

สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงได้ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอ
ขายครั้งแรก (IPO Price) แต่ต้อง
ไม่ต่ ากว่า 0.01 บาท

• ช่ือหุ้นข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 
มิได้มี เจตนาช้ีน าการลงทุนแต่อย่างใด 
นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ก่อนตัดสินใจลงทุน

ค าศัพท์ที่ต้องรู้ เมื่อซื้อขายหุ้นด้วย 

1

ราคาสูงสุดที่หุ้นสามารถ
ขึ้นไปถึงได้ ในวันนั้น
โดยจะเพิ่มไม่เกิน 30%
ของราคาปิดวันก่อนหน้า

2

4
5
6

3

ดูภาพรวมตลาด 
และราคาหุ้น

แบบ Real Time

ส่งค าสั่ง
ซ้ือขายหุ้น

ดูข้อมูลก าไร/
ขาดทุนของ
หุ้นในพอร์ต

ใช้งานฟังก์ชั่นเสริม 
เพิ่มประสิทธิภาพ

การลงทุน
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เป็นมือใหม่จะลงทุนแบบไหนดี? ระหว่าง...
หรือ 

อยากรู้ วิธี ไหนเหมาะกับ
ตัวคุณมาดูกันเลย !!!

มี เงินเ ร่ิมต้นลงทุนไม่มาก 
แต่มีรายได้สม่ า เสมอ

ใช้ เงินจ านวนหนึ่ ง  (ทั้ งก้อน) เพื่อ

(Market Timing) และมั่นใจว่าหุ้นที่ลงทุนจะปรับ
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

มี เงินก้อนและสามารถรอคอย
เวลาที่ เหมาะสม ในการลงทุนได้

มีความรู้ เรื่องการวิ เคราะห์
ทางเทคนิค จับจังหวะลงทุนเป็น

วิ เคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
และภาวะเศรษฐกิจได้ดี

มีวินัยในการลงทุน

ไม่มี เวลา ในการติดตาม
ข่าวสารการลงทุนมากนัก

เป็นงวดๆ ด้วยจ านวนเงินที่ เท่าๆ กัน 
ซึ่ งจะท าให้ ไ ด้ราคาต้นทุนแบบถัว เฉลี่ย  

จึงมี โอกาสได้รับผลตอบแทนที่ ดี ในระยะยาว
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• ซื้อหุ้น ณ ราคา 8 บาท ด้วยเงินลงทุนท้ังหมด
• ซื้อหุ้นได้ 7,500 หุ้น (60,000/8)
• ขายหุ้น ณ สิ้นปีท่ีราคา 10.5 บาท
• ได้ก าไร 2.5 บาทต่อหุ้น = 18,750 บาท (2.5 x 7,500)
• อัตราผลตอบแทน = [(18,750/60,000) x 100]

• ต้นทุนราคาหุ้นเฉลี่ยคือ 9.50 บาท
• ซื้อหุ้นได้ 6,316 หุ้น
• ขายหุ้น ณ สิ้นปีท่ีราคา 10.5 บาท
• ได้ก าไร 1 บาทต่อหุ้น = 6,316 บาท (1 x 6,316)
• อัตราผลตอบแทน = [(6,316/60,000) x 100]

มือใหม่ที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกวิธีลงทุน
แบบ หรือ
ลองมาดูตัวอย่างการลงทุนของทั้ง 2 วิธีกัน

กรณีนี้การลงทุนแบบ 

แบบ DCA แต่นักลงทุนต้อง
สามารถจับจังหวะลงทุนได้
อย่างแม่นย า

กรณีนี้แม้การลงทุนแบบ 

แต่ก็แลกกับการ 

หากจับจังหวะลงทุนผิดได้

ลงทุน
60,000 บาท 
ครั้งเดียว

ลงทุนเดือนละ 
5,000 บาท
ทุกเดือน

e-Learning
Lump Sum & DCA

รักทีละน้อย 
ทยอย DCA

นานาสาระต้องรู้... 
ก่อนลงทุนด้วยวิธี DCA

https://setga.page.link/QHHpsQgWymvC5VQU9
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/video/29-invest-regularly-with-dca-how-to-invest-in-stock-the-series-ep5
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/55-things-to-know-about-dca
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ปัจจัยส าคัญที่ท าให้นักลงทุนอ่านกราฟและเทรดหุ้น
ได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้นก็คือ 
เพราะ Bid & Offer สามารถอ่านพฤติกรรม
การซื้อขายได้ว่า... คนส่วนใหญ่ก าลังท าอะไรอยู่ 

การอ่าน

คือ การอ่าน
DEMAND 

SUPPLY

หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 
บ่งบอกว่าวันนั้นมีคนสนใจ
ซื้อขายหุ้นตัวนั้นเยอะ
โอกาสที่จะวิ่งแรงมีเยอะ

ส าหรับมือใหม่ที่อยากประหยัดเวลา ไม่ต้องไปดู 
Bid & Offer ของหุ้นทั้งตลาด อาจลองเริ่มต้นดู 

Market Sentiment ของหุ้นที่คนส่วนใหญ่ก าลังสนใจจาก...

หุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์
การเปลี่ยนแปลงของราคา
เป็นบวกในวันนั้นๆ สูงสุด 

หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 
ส่วนใหญ่เป็นหุ้นใหญ่ 

อยากขายหุ้นในราคานี้ 
ใครขาย จะมีสิทธิขายก่อน

จ านวนหุ้นที่คน
อยากขายในราคานั้น

ราคาเท่ากับราคาปิดเมื่อวาน

ราคาต ่ากว่าราคาปิดเมื่อวาน

ราคาสูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน

จ านวนหุ้น
ที่คนอยากซื้อ
ในราคานั้น

คืออะไร?
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เทคนิคการอ่าน

ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในหุ้นต้นเทรนด์ คือ มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) 
ฝ่ัง Bid และ Offer พอๆ กัน หมายความว่า นักลงทุนยังไม่ค่อยสนใจ
หุ้นตัวนี้ Volume ยังไม่เข้า สภาพคล่องต่ า หากสนใจหุ้นตัวน้ีจริงๆ 
ให้รอซื้อตอนมี Volume เข้า หรือทรงกราฟเริ่มดี เราอาจเป็นคนแรกๆ 
ท่ีเข้าหุ้นท่ีก าลังจะวิ่ง เพราะหุ้นต้นเทรนด์เวลาขึ้นจะเร็ว

ปริมาณการซื้อขายฝ่ัง Bid จะน้อยกว่าฝ่ัง Offer อย่างเห็นได้ชัด 
หากเห็นการตั้ง Offer หนาแบบน้ี ให้สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของ Market 
Maker หรือนักลงทุนรายใหญ่ท่ีต้องการซื้อหุ้นในราคาต้องการให้ครบ
ก่อน เพราะการตั้ง Offer หนาๆ กันเอาไว้ ท าให้เค้าสามารถเคาะซื้อได้
เรื่อยๆ ส่วนใหญ่ถ้าผ่านราคาแนวต้านที่มี Offer หนาๆ ไปได้
หุ้นจะขึ้นแรงทุกตัว

ภาษาเทรดเรียกว่า “Peak Volume” ดูเผินๆ ก็น่าจะดี เพราะมีปริมาณ
การซื้อขายเยอะ มีสภาพคล่องสูง ถ้าจะให้ดีอาจดูกราฟประกอบด้วย หาก
กราฟสวยและเกิดท่ีต้นเทรนด์ แปลว่าราคาน่าจะวิ่งทะลุแนวต้านใหญ่และ
วิ่งไปไกลมาก แต่ถ้าเกิดท่ีปลายเทรนด์ แปลว่าจะมีการออก (ขายหุ้น) ของ 
Market Maker หรือนักลงทุนรายใหญ่ ควรหลีกเลี่ยง ขอย้ าว่า... 
รูปแบบนี้เป็นได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

รูปแบบน้ีมองเผินๆ ก็น่าสนใจ เพราะมีคนตั้งเสนอซื้อเยอะ แต่ขายน้อย 
ท าให้นักลงทุนเข้าใจว่าหุ้นน่าจะขึ้น จึงแห่ซื้อตาม จริงๆ แล้วรูปแบบน้ีแหละ
ท่ีต้องระมัดระวังให้มาก เพราะเป็นการส่งสัญญาณว่าหุ้นตัวน้ี อยู่ช่วง
ปลายเทรนด์และพร้อมที่จะลงแล้ว Market Maker หรือนักลงทุน
รายใหญ่เตรียมจะปล่อยของ (ขายหุ้น) ต้องระวัง!!!

การอ่านและตีความ Bid & Offer ต้องอาศัย
ความช่างสังเกตและหมั่นดูบ่อยๆ ท าทุกวัน 
สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆ โดยต้อง 

และ 
ประกอบด้วย

รูปแบบของ Bid & Offer ที่พบเห็นกันทั่วไป 
หากนักลงทุนสามารถอ่าน

และตีความได้ ย่อมไม่ตกอยู่ในกับดักหุ้น 
แถมยังมีโอกาสท าก าไรได้ด้วย

Streaming
Click2Win

Application

e-Learning
Bid & Offer 

Strategy

https://setga.page.link/LGtLXaaLRuAbPcgr9
https://www.settrade.com/C00_Redirect.jsp?txtPage=products/th/streaming_click2win.html
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เหล่านี้เป็นความผิดพลาดที่วนเวียนอยู่ในชีวิต
นักลงทุนที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ และมักจะ

เวลาซื้อขายหุ้นแต่ละครั้ง ไม่มีใครอยากขาดทุน ไม่มีใครอยาก
หรือ แต่ไม่รู้ท าไม... ซื้อหุ้นทีไร

ราคาไหลลงตลอด แถมขายเมื่อไหร่ ราคากลับวิ่งสวนทางขึ้น
ซะอย่างนั้น เป็นแบบนี้ทุกครั้งไป 

เราลองมาตั้งสติ พิจารณาดูกันดีกว่าว่า... เราผิดตรงไหน 
หรือพลาดอะไรไป จะได้ลบค าว่า และ 
ออกจากพจนานุกรมของเราสักที!!!

ในการซื้อขายหุ้น

ซื้อหุ้นตาม “คนใกล้ชิดหรือ
กลุ่มไลน์” โดยไม่รู้ว่าหุ้นนั้นท าธุรกิจ
อะไร ผลประกอบการเป็นอย่างไร 
และราคาหุ้นจริงๆ ควรเป็นเท่าไหร่

ปล่อยให้ "ความโลภและความกลัว" 
ครอบง า ท าตามอารมณ์ของตนเอง 
โดยไม่วางแผนและวิเคราะห์ให้ดีก่อน 

ย่อมท าให้ขาดทุน

“ไม่ทนรวย แต่ทนขาดทุน” 
ตามสถิตินักลงทุนรายย่อย

จะทนขาดทุนเฉลี่ยได้ประมาณ 30%
แต่จะขายเมื่อก าไรเพียง 10%

ถือคติ “ไม่ขาย ไม่ขาดทุน”
กลัวเห็นตัวเลขติดลบ กลัวการขาดทุน 
แต่หารู้ไม่ว่ายิ่งปล่อยให้ขาดทุนเยอะๆ 
โอกาสที่จะเอาทุนคืนกลับมายากยิ่งกว่า

เช่น ขายผิดจังหวะเวลา หรือคิดว่าราคา
จะสูงขึ้นไปอีก หรือขาดทุนแล้วไม่กล้า
ตัดใจขายทิ้ง คิดว่าเด๋ียวก็เด้งกลับมา 
ต้อง “เสียหาย เพราะขายไม่เป็น”
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ปกติแล้วราคาหุ้นจะตกก่อน
ข่าวดีหมด หากเราท าสวนทาง 
คือ ข่าวดีจะขาย ข่าวร้ายจะซื้อ
ก็จะช่วยให้ไม่เสียโอกาสท าก าไร

หากราคาหุ้นขึ้น
ไปถึงระดับที่ต้องการแล้ว 
ควรทยอยขายหุ้นออกมา 
เพื่อล็อคก าไรบางส่วน

เมื่อหุ้นขึ้น สัดส่วนของหุ้น
ในพอร์ตจะเพิ่มขึ้น ควรขาย
ท าก าไรบางส่วน เพื่อปรับ
สัดส่วนให้กลับมาเท่าเดิม

เมื่อหุ้นตก ควรขายตัดขาดทุน
ส่วนหนึ่งเพื่อดูท่าทีก่อน หาก
ราคาไม่ลงมากกว่าเดิม ก็ต้อง
ปล่อยให้หุ้นท าก าไรต่อไปเร่ือยๆ

อ่านกราฟให้เป็น เพราะกราฟ
จะบอกแนวโน้มราคาหุ้นได้ 
เช่น ราคาปรับตัวต่ ากว่าเส้น

แนวโน้มขาขึ้น เป็นสัญญาณขาย

ไม่มีใครสามารถขายหุ้นได้
ในราคาที่แพงที่สุดตลอดไป 
การทยอยขายจึงอาจเป็น

ทางเลือกที่ได้ผลตอบแทนดีกว่า

มือใหม่หัดลงทุนส่วนใหญ่ หุ้นขึ้นนิดเดียว ก็ดีใจ 
รีบขายท าก าไรทันที แต่พอขายไปแล้วหุ้นดันวิ่งขึ้น
ไปอีกไกลให้เจ็บใจเล่น หากใครไม่อยาก 
แบบนี้ ลองมาดู...

เม่ือไหร่ควร
“ขายหุ้น”

e-Learning
Buy & Sell
Strategy

https://setga.page.link/3owfhr5oS3tSVZbT8
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/119-when-to-sell-stock
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ท าไมต้อง...

1 0 0 10 9 0 11 .11

เงินต้น
(บาท)

ขาดทุน
(บาท)

เงินต้นคงเหลือ
(บาท)

ต้องท าก าไรคืน 
(%)

1 0 0 20 8 0 25 .00
1 0 0 30 7 0 42 .86
1 0 0 40 6 0 66 .67
1 0 0 5 050 100.00

? WHY

หากขาดทุน หรือ 10 บาท เราต้องใช้เงิน 
90 บาทที่เหลือ ไปสร้างผลตอบแทนให้ได้ 
จึงจะกลับมาเท่าทุนที่ 100 บาท 
ยิ่งปล่อยให้ขาดทุนเยอะถึง ก็ยิ่งต้องสร้าง
ผลตอบแทนให้ได้สูงถึง และนี่จึงเป็นสาเหตุ
ว่า... ท าไมเราจึงต้องจ ากัดความเสี่ยง และไม่ควร
ทุ่มเงินลงไปสุดตัวในการซื้อขายแต่ละครั้ง

การจะท าให้ เงินลงทุนนั้น

ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า... ว่าการเทรดหุ้นแต่ละครั้งจะ หรือ
ก าไรติดกันหลายครั้ง แต่ขาดทุนครั้งเดียว อาจท าให้พอร์ต

เสียหายหนัก หรือเงินลงทุนกลายเป็น ไปเลย การบริหารเงิน
ในการซื้อขาย (Money Management) เพื่อ 
จึงส าคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้เราอยู่รอดปลอดภัยในตลาดหุ้นได้ในระยะยาว

PAGE 48 21-Day Chal lenge
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ถูกเวลา
โดยใช้ปัจจัย
ทางเทคนิค

ถูกตัว
โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน 

ผสานปัจจัย
ทางเทคนิค

ราคาเหมาะสม
โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน 

ผสานปัจจัย
ทางเทคนิค

สัดส่วนที่พอดี  
โดยก าหนดเงินลงทุน

แต่ละครั้ งตาม
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

Money 
Management

ก าหนดสัดส่วน
การลงทุนที่พอดี

4

เปรียบเทียบผลก าไร
และผลขาดทุนที่จะ
เกิดขึ้น หากผลก าไร
มีค่ามากกว่า แปลว่า
คุ้มค่าที่จะเสี่ยง 

ก าหนดจ านวนเงินสูงสุด
ที่พร้อมจะขาดทุน

ในการซื้อขายแต่ละครั้ง 
เช่น ไม่ เกิน 2% 
ของเงินลงทุน 

เพื่อจ ากัดความเสี่ยง

ในการซื้อขายหุ้น
แต่ละตัว ควรใช้เงิน
ไม่ เกิน 10-15%
เพื่อกระจายโอกาส
ให้ลงทุนในหุ้น

หลายๆ ตัวได้มากขึ้น

พิจารณาจากข้อมูล
ในขั้นตอนที่ 2-3
ประกอบกัน 

เพื่อหาจ านวนหุ้น
ที่ควรซื้อขาย
ในแต่ละครั้งโดย

เลือกตามจ านวน
ที่น้อยกว่า

1
2

3
จะลงมือซื้อขาย

หรือไม่?

จะเสี่ยงครั้งละ
เท่าไหร่?

จะแบ่งเงินไปซื้อขาย
ครั้งละเท่าไหร่?

จะซื้อขายจ านวน
เท่าใด?

ของการอยู่รอดในเส้นทางลงทุน

คุมต้นทุน
จ ากัดความเสี่ยง

e-Learning
Money

Management

e-Learning
ก าไรต้องเก็บ

ขาดทุนต้องตัดด้วย
Conditional Order

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/62-control-cost-manage-risk
https://setga.page.link/aqTszHPCPWPvymjT7
https://setga.page.link/EemjPfNByxYThCM86
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• รับความเสี่ยงได้ต่ า
• ต้องการความปลอดภัย

ของเงินลงทุน
• เน้นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงต่ า

• รับความเสี่ยงได้ปานกลาง
• ต้องการผลตอบแทนสม่ าเสมอ
• เน้นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง

ปานกลาง

• รับความเสี่ยงได้สูง
• ต้องการเพิ่มมูลค่า

ของเงินลงทุน
• เน้นลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงสูง

การลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียว 
หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ที่กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์นั้นๆ เพียงครั้งเดียว 
เงินลงทุนที่สะสมมาอาจหายวับในพริบตา นักลงทุนมือใหม่
อย่างเราๆ จึงต้องรู้จักวิธีบริหารจัดการพอร์ตกันสักหน่อย

คืออะไร?
คือ 

เพื่อให้ ไ ด้ผลตอบแทนที่ท าให้บรรลุ
เป้าหมายการลงทุน และอยู่ภายใต้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

พอร์ตระมัดระวัง พอร์ตปานกลาง พอร์ตเชิงรุก

หัวใจคือการเลือก 
ให้เหมาะกับ

และ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถลงทุนได้ส าเร็จ

แนวทาง

PAGE 50
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• พอร์ตระมัดระวัง
• พอร์ตปานกลาง
• พอร์ตเชิงรุก

• +/- % หุ้น
• +/- % ตราสารหนี้
• +/- % ตราสารตลาดเงิน

• ประมาณการผลตอบแทน
ที่จะได้รับจากพอร์ตลงทุน

ตราสารหนี้
• ภาครัฐ
• ภาคเอกชน
• ระยะยาว
• ระยะส้ัน

ตราสารตลาดเงิน
• เงินฝาก
• กองทุนตลาดเงิน

หุ้น
• หุ้นเล็ก กลาง ใหญ่
• หุ้นคุณค่า
• หุ้นเติบโต

• หลักทรัพย์ #1
• หลักทรัพย์ #2
• หลักทรัพย์ #3

PORTFOLIO

แบบ 

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Core & Satellite
กลยุทธ์ลงทุน

ในภาวะตลาดผันผวน
สูตรลับจัดพอร์ต
ให้รอดวิกฤติ

e-Learning
Portfolio Strategy

-ใถ -ใถ -ใถ
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https://setga.page.link/EP8hGffHdFzYz6RE7
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/61-tips-for-portfolio-rebalancing-during-financial-crisis
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/47-core-satellite-investment-strategies-for-volatile-markets
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เมื่อเวลาผ่านไป ผลตอบแทนของ
สินทรัพย์แต่ละตัวเติบโตไม่เท่ากัน 
สินทรัพย์ที่โตเร็วจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
ท าให้สัดส่วนโดยรวมของพอร์ต
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลให้...
• ความเสี่ยงของพอร์ตเพิ่มขึ้น 
• ผลตอบแทนไม่ตรงกับที่ต้องการตัวอย่างเช่น

• อายุ ความรู้ ประสบการณ์ 
รายได้ที่เพิ่มขึ้น

• เป้าหมายลงทุนและ
ความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 

• มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน
ในด้านอื่นๆ

ควรปรับพอร์ตทุก 6 เดือน หรือทุกปี 
หรืออาจก าหนดเป้าหมายในการปรับ
พอร์ต เช่น 
• ถ้าสัดส่วนของหุ้นเพ่ิมขึ้น 10%

จะปรับพอร์ต 1 ครั้ง
• ถ้าครบ 6 เดือน และพอร์ตก าไร 

10% จะปรับพอร์ต 1 ครั้ง

การปรับพอร์ตบ่อยๆ 
ท าให้ “เสียค่าธรรมเนียม” มากขึ้น 
และอาจส่งผลให้ผลตอบแทนลดลง 

สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการลงทุน
ก็คือ 
ซึ่งจะท าให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า...

พอร์ตลงทุนจะยัง 
แถมยังอยู่ใน

ไม่ผันผวนเกินไป จนอาจท าให้เกิด
ความเสียหายในการลงทุน

-

Rebalancing พอร์ต 
ให้ปลอดภัย

e-Learning
Portfolio Rebalancing

https://setga.page.link/jGcHPXsGiSJZrGe46
https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/48-how-to-rebalance-portfolio
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กรอบการลงทุนระยะยาวหรือพอร์ตตั้งต้น

หุ้นขึ้น

ขายท า
ก าไร

หุ้นตก

ซื้อเพิ่ม

หุ้น
ตราสารหน้ี

30.00%

70.00%

พอร์ตตั้งต้น

26.89%

73.11%

หุ้นขึ้น 

35.56%

64.44%

หุ้นลง 

ปรับพอร์ตง่ายๆ
 ขายสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 

(Overweight) ออกไป เช่น ขายหุ้นให้เหลือ
สัดส่วนเพียง 70% ของมูลค่าพอร์ต 
เพื่อเก็บก าไรก่อนส่วนหนึ่ง หรือน าก าไรไป
ซื้อสินทรัพย์ประเภทอื่นเข้าพอร์ต 

 น าเงินมาเติมในพอร์ต โดยซื้อสินทรัพย์
ที่มีสัดส่วนลดลงให้กลับมาเท่าเดิม 
(Underweight) เช่น ซื้อหุ้นเพิ่ม
เพ่ือให้กลับมามีสัดส่วน 70% เหมือนเดิม

หมายเหตุ : อัตราส่วนของยอดเงินสุทธิ
ระหว่างหุ้นและตราสารหน้ีอาจไม่ได้อยู่ท่ี 
30:70 เสมอไป ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด
ในแต่ละช่วงเวลา

เงินลงทุน (บาท)

อัตราผลตอบแทน

ยอดเงินสุทธิ (บาท)

สัดส่วนเงินลงทุน

30.00

3%

30.90

70.00

20%

84.00

100.00

114.90

30.00

3%

30.90

70.00

-20%

56.00

100.00

86.90

ตราสาร
หนี้ หุ้น ยอดเงิน

สุทธิ
ตราสาร
หนี้ หุ้น ยอดเงิน

สุทธิ
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FUNDAMENTAL ANALYSIS
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
เป็นวิธีการวิเคราะห์หุ้นแบบหนึ่ง 

โดยจะวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบริษัท 
เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนั้น และน ามา

เปรียบเทียบกับราคาตลาด เพื่อดูว่าราคาสูงกว่า
ที่ควรจะเป็น หรือราคาต่ า เหมาะสมที่จะลงทุน

“ซื้อหุ้น” หากราคาตลาด ต่ ากว่า มูลค่าที่แท้จริง 
“ขายหุ้น” หากราคาตลาด สูงกว่า มูลค่าที่แท้จริง 

EARNINGS PER SHARE : EPS
ก าไรต่อหุ้น

เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่เปรียบเทียบระหว่าง 
ก าไรสุทธิและจ านวนหุ้นบริษัทที่ช าระแล้ว

โดยทั่วไป EPS ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงให้เห็นว่า
บริษัทนั้นมี “ก าไรสุทธิ” ที่สูง ในทางกลับกัน
ถ้า EPS มีค่าต่ าก็จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้น

มีความสามารถในการท าก าไรที่ต่ า

CAPITAL GAIN
ก าไรจากการขายหุ้น
เป็นผลตอบแทนประเภทหนึ่งจากการ
ลงทุนในหุ้น เกิดขึ้นจากการขายหุ้นออกไป
ในราคาท่ีสูงกว่าราคาที่ซื้อมา หรือพูดง่าย ๆ 
คือ ส่วนต่างราคาที่เราได้ก าไร หรือมูลค่า
ส่วนเกินของทุนที่เราลงทุนไปนั่นเอง 

ก าไรจากการขาย “หุ้น”
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

จะได้รับยกเว้นภาษี

BID & OFFER
ราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย
เป็นราคาที่นักลงทุนใช้เสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้น 
โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจมีราคาเสนอซื้อ
และเสนอขายเข้ามาหลายระดับราคา 
ระบบจะจัดเรียงค าสั่งที่มีราคาเสนอซื้อสูงกว่า
และราคาเสนอขายต่ ากว่าอยู่ในล าดับแรก

เพื่อรอการจับคู่

TECHNICAL ANALYSIS
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
เป็นการวิเคราะห์หุ้นแบบหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
และพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอดีต 
มาคาดการณ์พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา
หุ้นในอนาคต เพื่อหาโอกาสท าก าไร
การวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ
กราฟราคาและเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Trend Line / 
แนวรับ-แนวต้าน / Chart Pattern / ลักษณะของ
แท่งเทียน / Indicator ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุน
สามารถจับจังหวะซื้อขาย หรือก าหนดกลยุทธ์
การลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

DIVIDEND YIELD
อัตราเงินปันผลตอบแทน 
ใช้วัด % ผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีผู้ถือหุ้น
ได้รับ เมื่อเทียบกับราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน เพื่อดู
ความคุ้มค่าก่อนการลงทุน
Dividend Yield จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมากน้อย
เพียงใด ยิ่งมีค่าสูง ก็ยิ่งดี แปลว่า
ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทน
ในรูปของเงินปันผลสูง
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