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หนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ”
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ความสาเร็จและความมั่นคงในการงาน เกิดขึ้นได้

กับทุกคนและทุกอาชีพ ไม่ว่าจะอยู่ในตาแหน่งใดหรือ

หน้าที่ใด เพียงแค่มีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน 

สามารถเดินไปตามเส้นทางนั้นอย่างถูกวิธี ความสาเร็จ

ของผู้ที่มีการวางแผนย่อมจะมาในเวลาที่รวดเร็ว เช่น

เดียวกับความสาเร็จในสายอาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ 

ไม่ใช่เรื่องยาก หากมีการวางแผนเป็นไกด์นาทาง เมื่อ 

มีโอกาสก็ตั้งใจเรียนรู้เพื่อพัฒนา สร้างประสบการณ์

อย่างต่อเนื่อง เส้นชัยก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เปรียบเสมือนผู้คัดกรอง

และประมวลข้อมูลข่าวสารสาคัญด้านการลงทุน เพื่อให้

คาแนะนาและกาหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุน 

โดยหน้าที่หลักคือ การค้นหาบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจ

ลงทุน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เริ่มจากออกเยี่ยม

ชมกิจการและสัมภาษณ์ผู้บริหาร (Company Visit) 

หาข้อมูลที่น่าสนใจมาวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ แนวโน้ม

อุตสาหกรรม จัดทาประมาณการงบการเงิน และ

วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไรและปัจจัยเสี่ยง

ต่างๆ ตลอดจนแนวโน้มการจ่ายเงินปันผล เพื่อนามา 

สร้างแบบจาลองทางการเงิน (Financial Model) และ

ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของราคาหุ้นด้วยวิธีต่างๆ 

ทั้งหมดนี้จะถูกนามาเรียบเรียงเขียนบทวิเคราะห์

เพื่อแนะนาให้นักลงทุนซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท 

จดทะเบียนนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีนักวิเคราะห์ที่ทาหน้าที่

เป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งจะเน้นศึกษาการ

เคลื่อนไหวของราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายในอดีต

มาวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตของหุ้นแต่ละตัวว่าอยู่ใน 

ขาขึ้นหรือขาลง อยู่ในจังหวะที่ควรซื้อหรือขาย

คุณสมบัติที่ดีของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะต้อง

ชอบติดตามข่าวสารข้อมูล ช่างสังเกต ชอบคิดวิเคราะห์ 

มีความรู้ด้านบัญชี การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และ

การใช้เครื่องมือในการสร้างแบบจาลองทางการเงิน 

รวมถึงต้องมีทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดี 

เพราะนอกจากต้องออกบทวิเคราะห์แล้วยังต้อง

สื่อสารให้กับผู้แนะนาการลงทุน (มาร์เก็ตติ้ง) ให้เข้าใจ

และสามารถนาไปใช้แนะนานักลงทุนต่อได้ นอกจากนี้

จะต้องสามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้ เพราะต้อง

ทางานแข่งกับเวลาในการออกบทวิเคราะห์ให้รวดเร็ว 

ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่สาคัญการที่ 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะประสบความสาเร็จได้ ข้อมูล

ของบทวิเคราะห์ที่ออกมาจะต้องมีความแม่นยาและ 

ทันเวลา

(ข้อมูลจาก “เส้นทางสู่วิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์” 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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ช่วงที่ธีร์ธนัตถ์ จินดารันต์ (เอ็ม) กาลังศึกษาอยู่

ปีสุดท้าย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาค

วิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เขาแทบไม่รู้เลยว่าอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ทางานอะไร และรู้สึกว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ

นักกลยุทธ์จะต้องมีบุคลิกเงียบขรึม เป็นนักวิชาการ 

แต่วันนี้เขาค้นพบแล้วว่าอาชีพที่แทบไม่เคยรู้จักได้

สร้างความสุขในโลกการทางานให้กับเขา 

อาชีพนักกลยุทธ์การลงทุนและ
นักวิเคราะห์เป็นอาชีพที่ในแต่ละวัน
งานค่อนข้างยุ่ง ต้องแข่งกับเวลา”

ธีร์ธนัตถ์ จินดารันต์
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

“ใครที่เรียนด้านไฟแนนซ์จะคุ้นเคยกับอาชีพ

วาณิชธนากร (Investment Banker) หรือส่วนใหญ่ 

เมื่อจบไปแล้วก็ทางานกับธนาคารพาณิชย์ ส่วนอาชีพ

นักวิเคราะห์นั้นรู้จักกันน้อยมาก” ธีร์ธนัตถ์ เริ่มบท

สนทนา

และด้วยเหตุนี้ งานแรกของเขาหลังจบปริญญาตรี

คือ พนักงานสินเชื่อ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง แต่เนื่อง

ด้วยบุคลิกส่วนตัวที่มีความกระตือรือร้นและต้องการ

ค้นหาสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเอง เขาจึงมองว่าอาชีพพนักงาน

ธนาคารไม่น่าจะเป็นคาตอบ

ธีร์ธนัตถ์แทบกระโดดดีใจเมื่อวันหนึ่งเปิดเว็บไซต์

โบรกเกอร์ต่างๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลการรับสมัครงาน 

และพบว่าบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประกาศ

รับสมัครทีมนักกลยุทธ์ เขาไม่รีรอที่จะส่งใบสมัครใน 

ขณะที่เขานั่งทางานเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อได้เพียง 

4 เดือน 
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อยากให้มองเนื้องานเป็นส�าคัญเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์  เพราะอาชีพ
นักวิเคราะห์เข้ามาค่อนข้างยาก แต่เมื่อมีโอกาสต้องตั้งใจท�างาน”

กระบวนการการรับสมัครงานไม่แตกต่างกัน 

มากนัก นั่นคือธีร์ธนัตถ์ต้องสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ 

และเขาสามารถผ่านเข้ารอบลึกๆ จนกระทั่งติด 1 ใน 

5 คนสุดท้าย ซึ่งในขณะนั้น (ปี 2553) บล.เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ต้องการนักกลยุทธ์การลงทุน 

แค่ 1 คน

“ทุกคนจะต้องนาเสนอเรื่องราว 1 เรื่องแล้วมา 

นาเสนอ ซึ่งช่วงนั้นพึ่งผ่านวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ได้ 

ไม่นาน ผมเลยนาเสนอเกี่ยวกับการสร้างและบริหาร

พอร์ตลงทุน (Portfolio Management)” ธีร์ธนัตถ์ 

เล่าย้อนความหลัง

ธีร์ธนัตถ์ นาเสนอด้วยการสมมติว่าในฐานะ 

ผู้จัดการกองทุนที่ดูแลเงินลงทุนของลูกค้าจะบริหาร

พอร์ตลงทุนอย่างไร ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ 

เต็มไปด้วยความผันผวน มีมุมมองกับเศรษฐกิจโลก

อย่างไร เป็นต้น 

หลังจากผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 คนนาเสนอเสร็จ 

ทุกคนต้องแสดงความคิดเห็น ตั้งคาถาม จากนั้นก็

ตัดสินใจเลือกว่าจะให้ใครชนะ ผลปรากฏ 4 คนลงมติ

เลือกธีร์ธนัตถ์ ทาให้เขาได้งานในฐานะนักกลยุทธ์ 

การลงทุน 

“อาชีพนักกลยุทธ์การลงทุนและนักวิเคราะห์ 

เป็นอาชีพที่ในแต่ละวันงานค่อนข้างยุ่ง ต้องแข่งกับเวลา 

ซึ่งผมได้พี่เบน (มยุรี โชวิกรานต์ ขณะนั้นดูแลฝ่าย

กลยุทธ์การลงทุน บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)) 

เป็นครูคนแรกในฐานะอาชีพนักกลยุทธ์ คอยสอน 

ให้คาแนะนา ซึ่งพี่เบนเป็นคนที่ละเอียด ไม่ปล่อยผ่าน

ง่ายๆ แม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่น จัดรูปแบบ

งานวิจัย ความสวยงาม จนถึงเทคนิคการเขียนบทวิจัย 

ต้องกระชับ คนอ่านเข้าใจและนาไปใช้ต่อได้ง่าย ทาให้

การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว” ธีร์ธนัตถ์ เล่า



IN
VE

ST
M

EN
T 

G
U

ID
E 

20
18

602

 เขาเล่าว่าช่วงการเรียนรู้เป็นช่วงที่ค่อนข้าง 

หนักมาก “แต่ถ้าเราทาได้ อนาคตจะดีแน่นอน” 

ประเด็นนี้เขาตั้งข้อสังเกตคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพ 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักกลยุทธ์การลงทุนว่า

อาจมองที่ “เงินเดือน” เป็นหลัก ทั้งๆ ที่ยังไม่มี

ประสบการณ์ 

“อยากให้มอง ‘เนื้องาน’ เป็นสาคัญเพื่อเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ เพราะอาชีพนักวิเคราะห์ เข้ามาค่อนข้าง

ยาก แต่เมื่อมีโอกาสต้องตั้งใจทางาน”

ทางานอยู่ในทีมกลยุทธ์ได้ 2 ปี ธีร์ธนัตถ์รู้สึกว่า

ถึงเวลาที่ต้องหาความท้าทายและประสบกาณ์ใหม่ให้ 

ตัวเอง เขาจึงตัดสินใจไปเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ดูแลหุ้นกลุ่มไอซีที (ICT) และทาไปได้ราว 3 ปี 

เขาตัดสินใจออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่กับสาย

อาชีพวาณิชธนากรกับ บล.แอพเพิล เวลธ์ 

“มีความแตกต่างกันพอสมควร นักวิเคราะห์ 

อาศัยความรู้ การวิเคราะห์และประมาณการ ใช้ความรู้

การเงินเต็มที่กับการประเมินมูลค่า ขณะที่วาณิชธนากร

ต้องลงไปดูตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท วิธีการระดมทุน 

การทาตลาด ทาข้อมูลพื้นฐานบริษัท เป็นต้น”

อย่างไรก็ตาม ทาไปได้สักพักธีร์ธนัตถ์รู้สึกว่า

วาณิชธนกิจไม่ใช่ทางถนัด “นักวิเคราะห์น่าจะเป็นทาง

ที่ใช่สาหรับผม” จึงเริ่มต้นมองหาสิ่งที่ใช่อีกครั้ง และ 

นายเก่า มยุรี โชวิกรานต์ ซึ่งย้ายมาบล.หยวนต้า 

(ประเทศไทย) ในฐานะรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย

วิเคราะห์หลักทรัพย์ เปิดโอกาสให้อีกครั้ง โดยเข้ามา

ดูแลหุ้นกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็ก

“แรงบันดาลใจมีความสาคัญกับการทางาน เช่น 

แรงบันดาลใจของผมคือ สายอาชีพการลงทุน จึงมี 

2 ทางเลือกระหว่างนักวิเคราะห์กับวาณิชธนากร 

หากคนรุ่นใหม่สนใจ แนะนาให้เข้ามาก่อนแล้วเรียนรู้

และค้นหาตัวเองว่าชอบแบบไหน เมื่อมีประสบการณ์

ย่อมมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น” ธีร์ธนัตถ์ บอก

ทุกวันนี้ธีร์ธนัตถ์ต้องเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์

ให้กับตัวเองตลอดเวลา ประกอบกับสไตล์การทางาน 

หากคนรุ่นใหม่สนใจอาชีพ
นักวิเคราะห์ ให้เข้ามาก่อนแล้วเรียนรู้
และค้นหาตัวเองว่าชอบแบบไหน 
เมื่อมีประสบการณ์ย่อมมีโอกาส
ในการเลือกมากขึ้น”
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ที่รวดเร็วทาให้สามารถออกบทวิจัยได้ 1 ชิ้นต่อ 1 

สัปดาห์ “สไตล์ผม คือออกบทวิจัยได้ค่อนข้างเร็ว 

เพราะกลัวว่าถ้าออกช้าอาจจะทาให้นักลงทุนเสียโอกาส 

ดังนั้นวิธีการทางาน คือทาโมเดล วางแผนเอาไว้ก่อน 

เมื่อไปพบผู้บริหารก็นามาวิเคราะห์ ถ้าประเมินออก 

มาแล้วเป็นบริษัทที่ดี มีอนาคต ก็จะเขียนบทวิจัย 

ตรงกันข้ามถ้าไม่ดีก็ต้องหยุด” ธีร์ธนัตถ์ เล่าถึงสไตล์

การทางานส่วนตัว

เขาเล่าว่า หุ้นกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็กเหมาะ

กับการเริ่มต้นในอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพราะ

ทาให้ได้เรียนรู้กับธุรกิจหลากหลาย ธุรกิจยังไม่ค่อย 

ซับซ้อน ที่สาคัญมีความสนุก “เสน่ห์ของหุ้นกลุ่มขนาด

กลางและเล็ก คือสามารถเข้าไปดูหุ้นตัวไหนก็ได้ที่ไม่มี

นักวิเคราะห์คนอื่นทา ถ้าเราเจอบริษัท (หุ้น) ที่ดีแต่

ตลาดยังไม่สนใจ ทาให้นักลงทุนหันมาสนใจบทวิจัย

ของเรา นอกจากเราเป็นที่รู้จักแล้ว โบรกเกอร์ต้นสังกัด

ก็เป็นที่รู้จักด้วย”

อย่างไรก็ตาม ธีร์ธนัตถ์บอกว่าหุ้นที่น่าสนใจก็ 

ต้องพิจารณาทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค 

เช่น ผลประกอบการยังไม่ดี ขณะที่เทคนิคคอล 

ทรงตัว เมื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลอาจพบว่ากาลังฟื้นตัว 

ถ้าวิเคราะห์แล้วเป็นหุ้น turnaround หน้าที่ของ 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต้องติดตาม

“ตอนนี้อุตสาหกรรมเหล็กยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ 

แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทจะดี ผลประกอบการบางแห่งหดตัว 

บางแห่งทรงตัว คาถามคือ พวกเขาจะฟื้นตัวได้หรือไม่ 

ซึ่งหน้าที่นักวิเคราะห์ก็ต้องเข้าไปศึกษาข้อมูล ขอพบ 

ผู้บริหารเพื่อขอข้อมูล” ธีร์ธนัตถ์ กล่าว

ทุกวันนี้ ธีร์ธนัตถ์ค้นพบตัวเองแล้วว่านักวิเคราะห์

หลักทรัพย์คืออาชีพที่ใช่และไม่น่าเบื่อ ดังนั้น จึงเป็น

อาชีพที่ใครๆ ก็สนใจเข้ามา “หากคนรุ่นใหม่ๆ สนใจ

อาชีพนักวิเคราะห์ อย่างแรกถามตัวเองก่อนว่ารับแรง

กดดันได้มากน้อยแค่ไหน เพราะอาชีพนี้มีแรงกดดัน

มากพอสมควร ทั้งจากหัวหน้า ทีมงาน มาร์เก็ตติ้ง 

รวมถึงนักลงทุน ถ้าทนแรงกดดันได้ถือเป็นอาชีพที่

หุ้นกลุ่มขนาดกลางและขนาดเล็ก
เหมาะกับการเริ่มต้นในอาชีพ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ท�าให้ ได้เรียนรู้
กับธุรกิจหลากหลาย ธุรกิจยังไม่ค่อย
ซับซ้อน ที่ส�าคัญมีความสนุก”
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มั่นคง ได้รับการยอมรับจากสังคม ที่สาคัญเป็นอาชีพ

ที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ทาให้ได้เรียนรู้

มุมมอง วิสัยทัศน์ เทคนิคการบริหารจัดการจาก 

ผู้บริหาร ซึ่งสามารถนามาปรับใช้กับการทางานของ 

ตัวเองได้ และนาไปใช้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้” 

ธีร์ธนัตถ์ ทิ้งท้ายว่าอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ไม่ได้วัดที่เกรดตอนเรียน “ไม่ว่าจะจบออกมาด้วย 

เกรด 4.00 หรือ 3.00 หรือต่ากว่า 2.00 ถ้ารักการ 

เรียนรู้ อดทน ก็สามารถเป็นนักวิเคราะห์ที่ดี มีคุณภาพ

ได้”

คุณสมบัติที่ดีของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
1. ความไม่โลภ อาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะมีความใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น หากมีความโลภย่อม 

 ทาให้การวิเคราะห์ คาแนะนาหุ้นนั้นไม่เที่ยงตรง หรือภาษาตลาดหุ้น คือเชียร์หุ้น ดังนั้น นักวิเคราะห์ 

 หลักทรัพย์ต้องมีจรรยาบรรณ ส่งข้อมูลข่าวสารให้กับนักลงทุนอย่างตรงไปตรงมา

2. ความทันเวลา ทุกวันนี้ช่องทางการสื่อสารมีหลากหลาย ดังนั้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์จะต้องไม่ยึดติดกับการ 

 เขียนบทวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องส่งข้อมูลข่าวสารให้กับนักลงทุนทุกช่องทาง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่ 

 เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล เพราะทาให้นักลงทุนนาไปใช้ประกอบเพื่อตัดสินใจ 

 ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความอดทน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ดีต้องนาเสนอข้อมูลบนปัจจัยพื้นฐาน ไม่ควรใช้อารมณ์ในการวิเคราะห์ 

 และประเมิน เช่น ตลาดหุ้นผันผวน แต่กลับเปลี่ยนคาแนะนาตามอารมณ์ตลาด หรือปรับกาไรทั้งๆ ที่ปัจจัย 

 พื้นฐานของหุ้นนั้นไม่เปลี่ยนแปลง 

หากสนใจอาชีพนักวิเคราะห์ 
ถามตัวเองก่อนว่ารับแรงกดดันได้
มากน้อยแค่ไหน เพราะมีแรงกดดัน
พอสมควร ทั้งจากหัวหน้า ทีมงาน 
มาร์เก็ตติ้ง รวมถึงนักลงทุน”
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สิงหาคม 2558 ชีวิตของนันทิกา เวียงเพิ่ม 

เปลี่ยนแปลงเมื่อตัดสินใจลาออกจากอาชีพที่ปรึกษา

การลงทุน เพื่อเข้าสู่โลกการลงทุนในอาชีพนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ ถึงแม้หน้าที่การงานจะไม่แตกต่างกันมากนัก 

แต่เธอบอกว่าเป็นการเปิดโลกให้กว้างมากขึ้น

หลังจบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 

การบัญชี ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นันทิกา เวียงเพิ่ม (เตย) สัมผัสโลกการทางานหลาก

หลายในด้านบัญชีและการเงิน โดยหนึ่งในนั้นคือ 

อาชีพนักวเิคราะห์หลักทรัพย์ ได้เรียนรู้
ด้านอตุสากรรมและการประเมินมลูค่า
บรษิทัเชิงลึก รู้จกัการวเิคราะห์งบการเงิน 
การประเมินมูลค่าหุน้ ลงสนามเกบ็ข้อมลู 
นัดคุยกบัผู้บริหาร”

นันทิกา เวียงเพิ่ม, CFA
โลกเปิดกว้าง เมื่อเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงิน- ดูแลงานด้านการประเมินมูลค่า

บริษัทเอกชน ที่เรียกว่า Private Company โดยลักษณะ

งานเป็นแบบ Project by Project ใช้ระยะเวลาทาราว 

1 – 2 เดือน และเมื่อมีงานใหม่เข้ามาถึงจะได้เข้าไป 

ทาตามที่ได้รับมอบหมาย

“สมมติว่า ลูกค้าสนใจซื้อบริษัทแห่งหนึ่ง ก็จะมา

จ้างเราให้เข้าไปศึกษาข้อมูล ประเมินมูลค่า หรือบริษัท

แห่งหนึ่งสนใจซื้อหุ้นอีกบริษัท ก็จ้างเราให้เข้าไปศึกษา 

ดูความเป็นไปได้ ดูมูลค่า แล้วเราก็ให้คาปรึกษาว่าควร

ซื้อที่ราคาเท่าไหร่” นันทิกา เล่าถึง ลักษณะงานในอดีต

เธอบอกว่าในแง่ตัวหุ้นของ Private Company 

โดยปกติแล้วจะไม่มีข้อมูลสาธารณะของมูลค่าที่ 

เหมาะสมว่าควรจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นบริษัท

จดทะเบียน จะมีมูลค่าตลาดให้เห็นและตลาดมองว่า

มูลค่าหุ้นนั้นควรอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ 
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หลังจากทางานในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนได้

ประมาณ 2 ปี นันทิกาต้องการแสวงหาความท้าทาย 

กับชีวิตการทางาน และด้วยความรักและชื่นชอบงาน

ด้านบัญชี ดังนั้น งานใหม่ต้องไม่ฉีกหนีไปจากงานเดิม

มากนัก

“นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ น่าจะตอบโจทย์ดีที่สุด” 

นันทิกา ตัดสินใจให้กับตัวเอง

นอกจากนี้ สิ่งที่นันทิกาใฝ่ฝันหากจะเป็น 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นั่นคือต้องพิสูจน์ฝีมือตัวเอง 

ในระดับภูมิภาค พูดง่ายๆ เธอต้องการทางานกับ

โบรกเกอร์ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ดังนั้น เธอจึง

ตัดสินใจส่งจดหมายสมัครงาน ตาแหน่งนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ มาที่ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) 

และที่มอบโอกาสให้เธอได้พิสูจน์ฝีมือ

สิงหาคม 2559 นันทิกา เข้าสู่โลกตลาดหุ้นใน

ฐานะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ “ไม่ผิดหวังเมื่อที่นี่ (บล.

ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)) ให้ความไว้วางใจ มี

โอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิเคราะห์ 

ผู้จัดการกองทุนที่ทางานอยู่ในภูมิภาคนี้ เช่น ฮ่องกง 

สิงคโปร์ เป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียตลาดซึ่งกันและกัน 

ทาให้สามารถเห็นมุมมองที่กว้างขึ้น” นันทิกา เล่า

 เธอบอกว่าการทางานอาชีพนักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ค่อนข้างเป็นอย่างที่คิดเอาไว้ คือได้เรียนรู้

ด้านอุตสาหกรรมและการประเมินมูลค่าบริษัทในเชิงลึก 

ไม่ได้ปรับตัวมากเพราะรู้จักการวิเคราะห์งบการเงิน 

การประเมินมูลค่าหุ้น ลงสนามเก็บข้อมูล นัดคุยกับ 

ผู้บริหาร (Company Visit) อยู่แล้ว

ในแง่โมเดลหรือการประเมินมูลค่า เธอมีความ 

คุ้นเคย แต่สิ่งที่ค่อนข้างท้าทายในฐานะนักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ คือได้ดูแลหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ซึ่งเธอต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อทาความเข้าใจกับ

อุตสาหกรรมนี้ ศึกษาตลาดภาพรวมและทุกบริษัททุก

แง่มุม

“สิ่งที่ท้าทายที่สุดในฐานะมือใหม่ คือการทา 

ความเข้าใจในแง่สินค้า เพราะอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์นั้นแต่ละบริษัทจะมีการผลิตสินค้า 

HANA DELTA KCE SVI แม้จะอยู่อุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ธุรกิจที่น�าสินค้า
ของแต่ละบริษัทไปใช้ ไม่เหมือนกัน หน้าที่ของนักวิเคราะห์ต้องไปเชื่อมโยงให้ ได้ 
มองเห็นภาพรวม แนวโน้มธุรกิจแต่ละบริษัท”
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หลากหลายและเยอะมาก ที่สาคัญสินค้าส่วนใหญ่เป็น

สินค้าต้นน้าและกลางน้า ไม่ได้เป็นสินค้าสาเร็จรูปที่

เห็นกันตามท้องตลาด”

ถึงแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทจะมีความ 

แตกต่างกันมาก “เป็นทั้งความท้าทายและสนุก” อีกทั้ง 

อุตสาหกรรมนี้ไม่เหมือนธุรกิจอื่นๆ เช่น น้ามัน ที่มีดัชนี

บ่งชี้ค่อนข้างแม่นยา ขณะที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มีสินค้าหลากหลาย ทาให้การมองภาพรวมต้อง 

ใช้เวลา ที่สาคัญข้อมูลค่อนข้างหายาก 

“การทางานในลักษณะเชิงลึกมีความสาคัญมาก

สาหรับการวิเคราะห์ เช่น เมื่อทาประมาณการก็ต้องรู้

ว่าปัจจัยอะไรที่เป็นหัวใจสาคัญในการทาให้ธุรกิจเติบโต 

เช่น HANA DELTA KCE SVI ถึงแม้จะอยู่อุตสาหกรรม

เดียวกัน แต่ธุรกิจที่นาสินค้าของบริษัททั้งสี่ไปใช้ไม่

เหมือนกัน หน้าที่ของนักวิเคราะห์ต้องไปเชื่อมโยง 

ให้ได้ เพื่อให้เห็นภาพรวม แนวโน้มธุรกิจแต่ละบริษัท”

 วันไหนที่นันทิกาออกบทวิจัย เธอต้องมาถึง

ออฟฟิศประมาณ 6.50 น. เพื่อเตรียมตัวประชุม 

ทางโทรศัพท์กับทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส 

วิคเคอร์ส ในภูมิภาคนี้ ซึ่งเธอต้องนาเสนอบทวิจัย 

ของตัวเองว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ทาไมถึงนาเสนอประเด็นนี้ 

ประเมินหุ้นแต่ละตัวอย่าง มีคาแนะนาอย่างไร ซึ่งการ

ประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที และสิ่งที่

ท้าทายสาหรับเธอไม่ใช่เรื่องข้อมูล แต่เป็นเรื่องเวลา 

เพราะทุกคนจะได้นาเสนอข้อมูลเพียง 1 นาที ไม่รวม

คาถามหากนักวิเคราะห์คนอื่นสงสัย

“ ไ ด้ แ ช ร์ ข้ อ มู ล อุ ต ส า ห ก ร ร ม ชิ้ น ส่ ว น

อิเล็กทรอนิกส์กับนักวิเคราะห์ในภูมิภาคนี้ เราต้อง 

นาเสนอข้อมูลของไทย เช่น สถานการณ์เป็นอย่างไร 

ราคาหุ้นกลุ่มนี้แพงไปหรือยัง ประเด็นไหนที่มี 

ผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มนี้ ต้องจับตาอะไรเป็นพิเศษ 

โดยนักวิเคราะห์จะทาหน้าที่หาระดับมูลค่าที่แท้จริง 

แล้วนาเสนอนักลงทุนว่าหุ้นตัวนี้ควรจะเทรดที่ระดับ 

ราคาเท่าไหร่ ซึ่งมูลค่าที่ได้อาจไม่เท่ามูลค่าตลาดก็ได้”

นันทิกา เล่า

หากวันที่ไม่มีประชุม อาชีพนักวิเคราะห์ของเธอ

เริ่มต้นที่ 7.30 น. ด้วยการประชุมกับทีมมาร์เก็ตติ้ง 

จากนั้นเป็นงานประจา เช่น โทรศัพท์ไปคุยอัพเดทข้อมูล

กับลูกค้าซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน จัดเตรียมข้อมูล 

นัดผู้บริหารเพื่อขอเข้าพบ 

นันทิกาบอกว่าความต้องการข้อมูลของนักลงทุน

สถาบันจะมีความลึกมาก เพราะต้องดูแลเงินลงทุนให้

ลูกค้า ที่สาคัญเงื่อนไขการลงทุนมีรายละเอียดปลีกย่อย 

“เนื่องจากเป็นการตัดสินใจแทนเจ้าของเงิน พวกเขา

ต้องขอข้อมูลเยอะ”
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ตลอด 2 ปีที่นันทิกาทางานในฐานะนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์ได้เห็นมุมมองใหม่กับอาชีพนี้ชัดเจนมากขึ้น

เรื่อยๆ โดยถ้าเป็นอาชีพเดิม (ที่ปรึกษาการเงิน) จะเน้น

ทฤษฎี แต่นักวิเคราะห์จะได้ soft skill อย่างเต็มที่ 

เพราะนอกจากได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกแล้ว ยังได้พบปะ 

ผู้บริหาร ได้เจอกับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน 

รายย่อย ทาให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่ 

น่าสนใจ

เธอบอกว่าอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ มีความ

ท้าทายและสนุก ที่สาคัญได้เห็นมุมมองใหม่ๆ อยู่เสมอ 

ยกตัวอย่าง บางจังหวะก็เป็นไปตามที่ประเมิน แต่บาง

ครั้งตลาดก็คาดเดาไม่ได้ เพราะมองว่าปัจจัยพื้นฐาน

เป็นแบบนี้ ตลาดน่าจะเป็นแบบนั้น แต่เมื่อมีปัจจัยที่

ควบคุมไม่ได้เข้ามากระทบอาจทาให้ภาพรวมตลาดไม่

เป็นไปตามที่ประเมิน และหุ้นที่ประเมินเอาไว้อาจได้รับ

ผลกระทบไปด้วย ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลง

“ไม่ใช่แค่ internal factor ของบริษัท แต่มี 

external factor ด้วย หากมีปัจจัยเข้ามากระทบทั้ง 

เชิงบวกและลบ หน้าที่ของนักวิเคราะห์ก็ต้องสื่อสาร 

ให้นักลงทุนเข้าใจว่าเกิดอะไร เช่น การเมืองจากต่าง

ประเทศ อาจทาให้ตลาดหุ้นไทยผันผวน ขณะที่ปัจจัย

พื้นฐานของตัวหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง”

ถึงวันนี้นันทิกาทางานในอาชีพนักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ได้ราว 2 ปี เธอได้แสดงศักยภาพเต็มที่ 

จนได้รับความไว้วางใจให้ดูแลหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่และ

ดูแลนักลงทุนสถาบัน และตอนนี้เธอกาลังมีความ

ท้าทายใหม่ เมื่อได้รับเลือกให้ไปดูหุ้นกลุ่มพลังงาน 

“น่าจะทาให้ชีวิตนักวิเคราะห์มีสีสันและสนุก 

สนานมากขึ้น” นันทิกา ทิ้งท้าย

คุณสมบัติที่ดีของนักวิเคราะห์
1. เป็นคนที่มีความกระตือรือร้น เพราะราคาหุ้นจะ reflect ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น นักวิเคราะห์ 

 ที่ขยัน ติดตามหาข้อมูล จะทาให้นักลงทุนมีโอกาสที่ดี เพราะเวลามีความสาคัญต่อการลงทุนในหุ้น

2. มีความรอบคอบสูง เพราะข้อมูลที่ส่งต่อไปนั้น มีผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น นักวิเคราะห์ต้องรอบคอบ 

 ทั้งการประเมินมูลค่าหุ้นและการเขียนบทวิจัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่นาข้อมูลไปใช้ 

 ในการตัดสินใจลงทุน
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มีหลายวิธีที่ใช้ค้นหาตัวเองให้เจอ หนึ่งในนั้นคือ

การลงมือทาเพื่อให้รู้ว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ซึ่งวโรฤทธิ์ 

จีระชน ปัจจุบันทางานในฐานะนักกลยุทธ์การลงทุน 

บล.ไทยพาณิชย์ ใช้กฎนี้ตั้งแต่เรียนเพื่อค้นหาตัวเอง 

เพราะเขาเชื่อว่ายิ่งเจอเร็วก็จะสาเร็จเร็ว

 ขณะที่วโรฤทธิ์ กาลังเรียนอยู่ปีสุดท้าย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขามีโอกาสสัมผัสโลก 

การลงทุนด้วยการแบ่งเงินเก็บไม่กี่หมื่นบาทไปลงทุน

หุ้น ทาให้รู้สึกถูกชะตาต้องใจ 

นอกจากเริ่มเข้าอกเข้าใจกับเรื่องซื้อๆ ขายๆ หุ้น 

วโรฤทธิ์รู้สึกสงสัยการทางานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ว่าในแต่วันทาอะไร เพราะราวๆ 8 โมงเช้าจะได้รับบท

วิเคราะห์จากโบรกเกอร์ที่เขาเปิดพอร์ต ซึ่งอัดแน่น 

ไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นแต่ละตัว ตัวเลขการเงิน 

การประเมินหุ้น คาแนะนา 

ผมบอกกับตัวเองว่า
อาชีพที่ใช่คือ การลงทุน”

วโรฤทธิ์ จีระชน
นักกลยุทธ์การลงทุนต้องมีความรู้รอบด้าน

“นักวิเคราะห์ต้องเป็นอาชีพที่ทางานเช้ามาก 

ข้อมูลเยอะขนาดนี้ต้องใช้เวลาเขียน” วโรฤทธิ์ นึกในใจ

ขณะเดียวกันเขามีโอกาสดูหนังเรื่อง Wall Street 

และอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดหุ้น เห็นความเร่งรีบ

ของนักวิเคราะห์ นักค้าหุ้นในวอลล์สตรีท ตอกย้าความ

รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีชั่วโมงการทางานในแต่ละวัน 

ค่อนข้างเยอะ
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บรรยากาศเหล่านี้ทาให้วโรฤทธิ์ใกล้ชิดกับโลก

การลงทุนทั้งทางตรงและโดยอ้อม และเขาเริ่มรู้สึกว่า

ตลาดหุ้นมีเสน่ห์โดยไม่รู้ตัว

ปี 2552 เป็นปีที่วโรฤทธิ์จบปริญญาตรีและเป็น

ช่วงที่เกิดวิกฤติซับไพร์ม แน่นอนเขาได้รับผลกระทบ

เหมือนกันเพราะกว่าจะได้งานทาก็ใช้เวลานานพอ

สมควร “สังเกตได้เลยว่ามีบริษัทเอกชนเข้ามารับสมัคร

ในมหาวิทยาลัยลดลงเกือบครึ่ง”

อย่างไรก็ตาม วโรฤทธิ์ได้ทางานในสายที่ตัวเอง

เรียนกับบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่ง ทาหน้าที่ฝ่าย

ออกแบบ แต่ทาไปได้ราวปีครึ่งเขารู้สึกว่าอาชีพวิศวกร

ไม่ใช่คาตอบ จึงเริ่มมองหาลู่ทางใหม่ “ผมบอกกับ 

ตัวเองว่าอาชีพที่ใช่คือ การลงทุน”

แต่เนื่องจากยังไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การลงทุน 

เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อศึกษาต่อ หลักสูตร

ปริญญาโท The Master of Science in Finance 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท) เพื่อเป็นใบ 

เบิกทาง และไม่ผิดหวังเมื่อเขารู้สึกชอบ โดยเฉพาะวิชา

คานวณซึ่งเป็นทางถนัด และเป้าหมายเดียวในขณะนั้น

คือ เมื่อจบออกมาแล้วต้องเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

เท่านั้น

“ตัวเองไม่ได้เก่งด้านมาร์เก็ตติ้ง แต่ชอบคิด

คานวณ ชอบหาข้อมูล หาผลลัพธ์และอยู่กับตัวเอง 

อาชีพนักวิเคราะห์น่าจะตอบโจทย์ที่สุด” วโรฤทธิ์ เล่า

หลังจบปริญญาโท (ปี 2554) วโรฤทธิ์ไม่รอช้าที่

จะส่งใบสมัครงานไปตามโบรกเกอร์ต่างๆ และฝันเป็น

จริงเมื่อเข้าไปร่วมงานกับโบรกเกอร์แห่งหนึ่ง สังกัดทีม

นักกลยุทธ์การลงทุน “ผมสนุกทันทีที่เข้ามาและเมื่อ

เทียบกับสายวิศวะ สายตลาดทุนสนุกกว่าเพราะเวลา

ทางานจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า ทั้งข้อมูล

ข่าวสารหรือแม้แต่การเลื่อนตาแหน่ง พูดง่ายๆ อาชีพ

การเงิน การลงทุน จะดูที่คุณภาพ ความสามารถ 

เช่นเดียวกันถ้าทาได้ไม่ดี ไม่มีผลงาน ผลก็ออกมาเร็ว” 

วโรฤทธิ์ ให้ข้อสังเกต

ความสนุกอยู่ที่การได้เรียนรู้ตลอดเวลาและรู้ 

รอบด้าน ถึงแม้นักกลยุทธ์การลงทุนไม่ต้องลงลึกใน 

สายตลาดทุนมีความสนุก 
เพราะเวลาท�างานจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า ทั้งข้อมูล
ข่าวสารหรือการเลื่อนต�าแหน่ง 
พูดง่ายๆ ดูที่คุณภาพ ความสามารถ 
เช่นเดียวกันถ้าท�าได้ ไม่ดี ไม่มีผลงาน 
ผลก็ออกมาเร็ว”
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รายละเอียดกับธุรกิจใด ธุรกิจหนึ่ง หรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง

เหมือนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แต่ต้องรู้หลายๆ อย่าง 

และนาองค์ความรู้เหล่านั้นมารวมกัน ทาการประเมิน

เพื่อแปลงให้เป็นคาแนะนากับนักลงทุน

ยกตัวอย่าง วโรฤทธิ์ได้รับมอบหมายให้ดูราคา

น้าตาล ก็ต้องไปดูว่าอ้อยปลูกอย่างไร กระบวนการ

เพาะปลูก การขนส่ง การนาไปโรงงานผลิตน้าตาล 

ไม่เพียงเท่านั้นต้องศึกษาดินฟ้าอากาศ เพราะมีผล 

ต่อผลผลิตอ้อย 

“อาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักกลยุทธ์การ

ลงทุน ไม่ใช่แค่รู้การเงิน บัญชีเท่านั้น ต้องหาความรู้

ด้านอื่นๆ หมายความว่าต้องหาความรู้ใหม่ๆ เติมเข้า

มาตลอดเวลา จากนั้นนามาต่อเป็นจิ๊กซอว์เพื่อเป็น 

คาแนะนา” วโรฤทธิ์ บอก

4 ปีแรกกับโลกการลงทุนในฐานะนักกลยุทธ์การ

ลงทุน วโรฤทธิ์มองว่าถึงเวลาที่ต้องหาประสบการณ์

ใหม่ จึงตัดสินใจลาออกเพื่อมาเป็นนักกลยุทธ์การลงทุน 

บล.ไทยพาณิชย์ และไม่ผิดหวังเมื่อเขาต้องเจอกับ 

ความท้าทาย เพราะทางานไม่ถึงเดือนก็ต้องออกบทวิจัย

รายวัน

นอกจากงานที่ต้องรับผิดชอบแล้วยังต้องมองหา

สิ่งใหม่ๆ เพื่อนาเสนอนักลงทุน เช่น ช่วงสื่อสังคม

ออนไลน์กาลังได้รับความนิยม วโรฤทธิ์นาเสนอให้ใช้ 

Line เป็นช่องทางหนึ่งในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง 

นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือมาร์เก็ตติ้ง

“ทุกวันนี้ นักลงทุนต้องการความรวดเร็ว ข้อมูล

ข่าวสารต้องกระชับและแม่นยา”

จากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการลงทุน 

มากขึ้น คาถามตามมาว่าอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

นักกลยุทธ์การลงทุนจะหายไปหรือไม่ ประเด็นนี้ 

วโรฤทธิ์ยอมรับว่าบทบาทอาชีพทั้งสองนี้จะค่อยๆ 

ลดลง เพราะนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ มีความมั่นใจจึงสามารถ

ต่อจิ๊กซอว์ภาพการลงทุนด้วยตัวเอง ขณะเดียวกัน

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์หุ้นมากขึ้น 

หมายความว่าการบริการจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

นักกลยุทธ์การลงทุนจะลดน้อยถอยลง 

อาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักกลยุทธ์การลงทุน ไม่ใช่แค่รู้การเงิน 
บัญชีเท่านั้น ต้องหาความรู้ด้านอื่นๆ หมายความว่าต้องหาความรู้ใหม่ๆ”
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ดังนั้น อาชีพทั้งสองจะอยู่ได้จะต้องมีความรู้ 

ความสามารถในการเขียนโปรแกรมการลงทุนได้ นอก

เหนือจากงานที่ทาอยู่ปัจจุบัน พูดง่ายๆ ต้องปรับตัว 

เพื่อรับกับเทรนด์ใหม่ๆ เช่น โบรกเกอร์ในยุโรปมี

โปรแกรมให้ลูกค้าเลือกได้เลยว่าถ้าซื้อขายหุ้นอย่าง

เดียวก็เสียค่าธรรมเนียมระดับหนึ่ง แต่ถ้าซื้อขาย

พร้อมๆ กับรับบทวิเคราะห์ด้วยก็เสียค่าธรรมเนียม 

อีกอัตรา

“ดังนั้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักกลยุทธ์ต้อง

แข่งขันกันในด้านคุณภาพมากยิ่งขึ้น” วโรฤทธิ์ ทิ้งท้าย

คุณสมบัติที่ดีของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักกลยุทธ์การลงทุน
1. ขยัน เพราะอาชีพทั้งสองต้องติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา และข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีแค่ในประเทศเท่านั้น  

 แต่กระจายอยู่ทั่วโลกและมีผลกระทบกับการลงทุนได้เสมอ

2. ชอบเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนหรือเป็นแค่ทฤษฎี ดังนั้น ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลา

3. ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง จากเดิมนักลงทุนต้องการอ่านบทวิจัย รอฟังคาแนะนา แต่ทุกวันนี้ต้องการ 

 ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและแม่นยาและทุกช่องทางเท่าที่โบรกเกอร์จะทาให้ได้ ดังนั้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  

 นักกลยุทธ์ต้องนาเสนอข้อมูลให้โดนใจ ขณะเดียวกันต้องปรับตัวเพื่อรับกับเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการลงทุน

ทุกวันนี้ นักลงทุนต้องการ
ความรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสาร
ต้องกระชับและแม่นย�า”
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 สนทนาวุฒิ รัชตระกูล (ชวง) อดแปลกใจไม่ได้ 

เมื่อเพื่อนร่วมรุ่นคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 

เมื่อจบปริญญาตรี ที่เลือกเส้นทางอาชีพนักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ มีเขากับเพื่อนอีกคนเท่านั้น ทั้งๆ ที่อาชีพนี้

ทั้งสนุก ท้าทาย และไม่น่าเบื่อ

 “บทวิจัยของคุณ ต้องมีประเด็นนี้เพิ่มเติม

หน่อย” คาแนะนาของไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ หลังจากเห็นบทวิจัยผลงาน

ของสนทนาวุฒิ 

“ครับ” สนทนาวุฒิ น้อมรับคาแนะนา

“ไม่มี ไม่ได้เลย” ไพบูลย์ ย้า จากนั้นได้แนะนา

เคล็ดลับการเขียนบทวิจัย เพื่อให้อีกฝ่ายนาไปปรับปรุง

เมื่อกระบี่มือหนึ่งให้ความใส่ใจกับนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์รุ่นใหม่ จากคาแนะนาของไพบูลย์ ถึงแม้จะ

ในแต่ละวันเหมือนงานที่ท�าจะ
ไม่ค่อยซ�้ากัน หมายความว่าได้เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา เพราะตลาดหุ้น
มี dynamic และเปลี่ยนแปลงได้ตลอด”

สนทนาวุฒิ รัชตระกูล
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ผู้ท�าหน้าที่สร้างความมั่งคั่งให้นักลงทุน

เป็นการสนทนาสั้นๆ เพียงไม่กี่นาที แต่ทาให้สนทนาวุฒิ

เกิดความฮึกเหิมและแรงบันดาลใจกับการทางาน 

สายอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

 สนทนาวุฒิ เติบโตท่ามกลางสมาชิกในครอบครัว

ที่ทั้งหมดล้วนทางานในบริษัทเอกชน ดังนั้น สิ่งที่

ครอบครัวของเขาต้องการเห็นเมื่อเขาจบปริญญาตรี 

หนีไม่พ้นการได้งานทาในบริษัทเอกชนที่มั่นคง 

ด้านหน้าที่และรายได้ แต่เขามีเป้าหมายมากกว่านั้น
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“อยากเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์” สนทนาวุฒิ 

วางอนาคตให้ตัวเอง

เหตุผลที่เขาพุ่งเป้ากับอาชีพนี้ เนื่องจากสมัยเรียน

ได้ฟังรุ่นพี่ๆ ที่เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เล่าถึงความ

สนุกและตื่นเต้น ในแต่ละวันเหมือนงานที่ทาจะไม่ค่อย

ซ้ากัน หมายความว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา 

เพราะตลาดหุ้นมี dynamic และเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 

“คงเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อแน่ๆ” เขาคิดในใจ

ปี 4 เทอม 2 ก่อนจะรับปริญญาไม่กี่เดือน 

เขาส่งใบสมัครงานไปยังโบรกเกอร์ทุกแห่ง (รวมถึง 

บล.ทิสโก้) ในตาแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ซึ่งเป็นตาแหน่งเริ่มต้นเพื่อก้าวสู่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

“ผมตั้งใจเป็นนักวิเคราะห์ ดังนั้น ทาโบรกไหน

ก็ได้ แค่ขอให้เข้าไปได้ก่อน” สนทนาวุฒิ เล่า

ทันทีที่เขาจบปริญญาตรีความใฝ่ฝันของเขาเป็น

จริง เมื่อโบรกเกอร์แห่งหนึ่งรับเข้าไปทางานเป็นผู้ช่วย

นักวิเคราะห์ เป็นจุดเริ่มต้นกับการเรียนรู้และสัมผัส 

โลกการลงทุนอย่างเต็มตัว แต่ด้วยความเป็นเด็กจบใหม่

ไฟแรง เมื่อฝ่ายบุคคล บล.ทิสโก้ โทรศัพท์ไปนัด 

เข้ามาสัมภาษณ์ เขาไม่รีรอที่จะตอบรับเพื่อเปิดโอกาส 

ให้กับตัวเอง 

การสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี ดูเหมือนว่าสนทนาวุฒิ

จะคลิกกับ บล.ทิสโก้ จึงตัดสินใจแสวงหาความท้าทาย

ครั้งใหม่กับ บล.ทิสโก้ ในปี 2557 ในฐานะนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์

“จากอดีตที่มองเข้ามาจนกระทั่งได้สัมผัสอาชีพ

นักวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ความรู้สึกแตกต่างกันพอ

สมควร ไม่คิดเลยว่านักวิเคราะห์จะต้องใช้ทักษะ 

การพูดและนาเสนอข้อมูลให้นักลงทุนเยอะขนาดนี้ 

นึกว่าแค่ทาข้อมูล ทาโมเดล ออกไปพบผู้บริหาร 

เขียนบทวิจัยก็จบ” สนทนาวุฒิ เล่าถึงชีวิตการทางาน

ปัจจุบันสนทนาวุฒิ ดูแลหุ้นกลุ่มขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับการเรียนรู้ที่ 

แท้จริงสาหรับมือใหม่ “ไม่ได้ดูแลธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

เฉพาะเจาะจง จึงค่อนข้างหลากหลายในแง่ของ 

การทาความเข้าใจธุรกิจของแต่ละบริษัท ทาให้มี

ประสบการณ์หลายมุม”

การที่จะได้ข้อมูลเพื่อน�ามาวิเคราะห์
ส�าหรับหุ้นขนาดกลางและเล็ก 
การเข้าพบผู้บริหารเป็นสิ่งส�าคัญมาก”
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เนื่องเพราะธรรมชาติข้อมูลของหุ้นกลุ่มขนาด

กลางและเล็กจะมีค่อนข้างน้อยและหาลาบาก แตกต่าง

จากหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ ดังนั้น วิธีการแรกที่สนทนาวุฒิ

นามาใช้ คือการเข้าพบผู้บริหารแต่ละบริษัท (Company 

Visit) 

“การที่จะได้ข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์สาหรับหุ้น

ขนาดกลางและเล็ก การเข้าพบผู้บริหารเป็นสิ่งสาคัญ

มาก จากประสบการณ์ ผู้บริหารบางแห่งให้ความ 

ร่วมมือ บอกเล่าเรื่องราวการดาเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ 

ขณะเดียวกันก็มีผู้บริหารบางบริษัทปฏิเสธให้เข้าพบ 

ซึ่ง เข้าใจดีว่าอาจจะไม่พร้อมเปิดเผยข้อมูล”

สนทนาวุฒิ เล่า 

สิ่งแรกหลังจากถึงโต๊ะทางานประมาณ 7.00 น. 

คืออ่านหนังสือพิมพ์ติดตามข้อมูลข่าวสารว่ามีข่าวอะไร

บ้างที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ตัวเองดูแล จากนั้นราว 7.45 น. 

เข้าประชุมกับทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และวันไหน 

ที่ตัวเองมีประเด็นก็ต้องเป็นคนพูดในที่ประชุม

จากนั้นสนทนาวุฒิจะลงไปทานข้าว และขึ้นมา 

ให้ทัน 8.45 น. เข้าประชุมกับทีมมาร์เก็ตติ้งเพื่อนาเสนอ

ข้อมูล บทวิจัย จากนั้นก็เป็นเวลาของตัวเอง เช่น จัดทา

ข้อมูล โทรนัดผู้บริหาร เขียนบทวิจัย หรือออกไปพบ 

ผู้บริหาร

ทุกวันนี้ สนทนาวุฒิ มีมนชัย มกรานุรักษ์ หัวหน้า

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ เป็นพี่เลี้ยง “ต้อง

เรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการเขียนบทวิจัยให้กระชับ 

เขียนอย่างไรให้คนอ่านเข้าใจง่าย และเทคนิคการ 

นาเสนอบทวิจัยให้น่าสนใจ ซึ่งต้องออกบทวิจัย 1 – 2 

ชิ้นต่อสัปดาห์”

เขาเล่าว่าเสน่ห์หุ้นขนาดกลางและเล็ก คือการ

เติบโตรวดเร็ว “ดังนั้น ในแง่ของผลตอบแทนที่ทาให้

กับนักลงทุนก็เห็นน้าเห็นเนื้อมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ 

แต่ความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วย” ดังนั้น หุ้นประเภทนี้ 

จึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับสูง เป็น

นักลงทุนที่อยู่กับข้อมูลตลอดเวลา ศึกษาข้อมูลเชิงลึก 

เพราะการดาเนินธุรกิจของธุรกิจเหล่านี้ค่อนข้าง 

เปราะบาง

ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับ
การเขียนบทวิจัยให้กระชับ 
เขียนอย่างไรให้คนอ่านเข้าใจง่าย 
และเทคนิคการน�าเสนอบทวิจัยให้
น่าสนใจ”
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ทุกวันนี้ สนทนาวุฒิยังสนุกกับงาน ขณะเดียวกัน

ยังมีอะไรให้เรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการติดตาม

ข้อมูลว่ามีอะไรที่จะมา disrupt ธุรกิจขนาดกลางและ

เล็ก และรวมถึงอนาคตอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

“เรากาลังอยู่ในยุคที่จะเห็นหลายๆ อย่างเกิดการ

เปลี่ยนแปลง และอาชีพนักวิเคราะห์ก็หนีไม่พ้นที่ต้อง

มีการเปลี่ยนไป” 

ปัจจุบัน โบรกเกอร์ทุกแห่งได้นาคอมพิวเตอร์ 

เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ คัดเลือกหุ้น หรือเรียกว่า 

Algorithmic Trading ประเด็นนี้สนทนาวุฒิยอมรับว่า

เทคโนโลยีมีบทบาทกับตลาดหุ้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ไม่สามารถเข้ามาทดแทนนักวิเคราะห์ได้สมบูรณ์แบบ 

“การพบผู ้บริหาร เขียนบทวิจัย ยังคงใช ้ 

นักวิเคราะห์เป็นหลัก ดังนั้น อาชีพนี้ไม่น่าจะหาย 

ไปเลย”

ดังนั้น อาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงน่าสนใจ 

เพียงแต่คนรุ่นใหม่ที่สนใจต้องปรับตัวกับการ

เปลี่ยนแปลง “นักวิเคราะห์เป็นอาชีพที่มีความสาคัญ 

เพราะเป็นตัวกลางที่ทาหน้าที่สื่อสารระหว่างบริษัท 

จดทะเบียนกับนักลงทุน และทาหน้าที่สร้างความมั่งคั่ง

หรือ Wealth Creation ให้นักลงทุน ผ่านการแนะนา 

หุ้นที่ดี” สนทนาวุฒิ ทิ้งท้าย

คุณสมบัติที่ดีของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
1. พยายามมอง Downside ของหุ้นให้ออกก่อน Upside

2. เป็นคนช่างสังเกต รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะตลาดหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนตลอดเวลา

เราก�าลังอยู่ในยุคที่จะเห็นหลายๆ อย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง 
และอาชีพนักวิเคราะห์ก็หนีไม่พ้นที่ต้องมีการเปลี่ยนไป”
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หากครอบครัวไหนที่คุณพ่อ คุณแม่มีประสบการณ์

และผ่านยุควิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 มักไม่สนับสนุน 

ให้ลูกหลานยึดอาชีพในแวดวงการลงทุน เพราะมี 

ความเสี่ยง แต่ความคิดดังกล่าวหายไปและถูกแทนที่

ด้วยการสนับสนุนเต็มที่

“เชื่อว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักกลยุทธ์

การลงทุน เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในระยะยาว วันนี้

เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่เด็กรุ่นใหม่เลือก” สรพล 

วีระเมธีกุล นักกลยุทธ์การลงทุน บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) เริ่มต้นบทสนทนา

เช่นเดียวกับสรพล จบปริญญาตรีหลักสูตรภาษา

อังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปี 2555 เขาตัดสินใจเข้าสู่โลกการลงทุนทันที ด้วยการ

สมัครงานที่ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 

ผ่านคาแนะนาจากรุ่นพี่ที่คณะ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ 

นักกลยุทธ์การลงทุนเหมือน
เป็นการรวมกันระหว่าง
นักวิเคราะห์กับนักเศรษฐศาสตร์”

สรพล วีระเมธีกุล
นักกลยุทธ์การลงทุน ต้อง Dynamic 
ตลอดเวลา

หลักทรัพย์ที่นี่ และเขาได้รับโอกาส “เด็กรุ่นใหม่ที่ 

สนใจเข้ามาทางานในสายอาชีพนี้ แนะนาให้เข้ามา 

ให้ได้ก่อน จากนั้นค่อยขยับขยาย พูดง่ายๆ จุดเริ่มต้น

สาคัญที่สุด” สรพล บอก

เขาเล่าว่าทุกคนที่เข้ามา 1 – 2 ปีแรกจะต้องเป็น 

“ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์” เพื่อหาประสบการณ์

และเตรียมตัวเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น สอบ 

CISA หรือ CFA ซึ่งเส้นทางของสรพลก็เป็นลักษณะนี้ 
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จากนั้นเขาได้เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดูแลหุ้นกลุ่ม

อุตสาหกรรมขนส่ง 

มีหลายคนสงสัยว่าจบวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางาน

อาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้หรือไม่ สรพลยืนยันว่า

ได้และทาได้ดีไม่แพ้คนที่จบบัญชีและการเงิน “ผมจบ

เศรษฐศาสตร์ ชอบการวิเคราะห์ก็นามาใช้ในการ

ทางานในลักษณะ Top Down Approach เป็นการ

วิเคราะห์จากภาพรวม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมลงมา 

สู่หุ้นรายตัว ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์หุ้นแต่ละ

คนมีความแตกต่างกันไม่เยอะ แต่เมื่อวิเคราะห์จากบน 

ลงล่างจะได้ประโยชน์มากที่สุด” สรพล ให้ความเห็น 

เขาทาหน้าที่นักวิเคราะห์ได้สักพักก็ต้องการนา

ความรู้จากวิชาเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานให้

เต็มที่ จึงตัดสินใจเบนเข็มไปเป็นนักกลยุทธ์การลงทุน 

“นักกลยุทธ์การลงทุนเหมือนเป็นการรวมกันระหว่าง

นักวิเคราะห์กับนักเศรษฐศาสตร์ หากใครสนใจอาชีพ

นักกลยุทธ์การลงทุนควรเป็นนักวิเคราะห์ก่อน เพื่อที่

จะได้รู้ลึก รู้จริงกับอุตสาหกรรมนั้น ส่วนนักกลยุทธ์ 

จะรู้กว้าง รู้ภาพรวม และมีตรรกะในการให้คาแนะนา” 

สรพล อธิบาย

ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา สรพลบอกว่ายังสนุกกับงาน

ที่รับผิดชอบถึงแม้ภารกิจในแต่ละวันค่อนข้างหนัก 

เขาเริ่มมาถึงโต๊ะทางานราว 6 โมงครึ่ง เพื่อติดตาม

สถานการณ์การลงทุน ตลาดหุ้นฝั่งตะวันตก แล้วทาการ

สรุป ราว 7 โมงเช้าเริ่มติดตามสถานการณ์ตลาดหุ้น 

ฝั่งเอเชีย และ 9 โมงครึ่งจะสรุปให้นักลงทุนและแสดง

ความคิดว่าวันนั้นๆ ตลาดหุ้นไทยจะมีแนวโน้มเป็น

อย่างไร

“หนักแต่สนุก” เขา ยืนยัน

ความสนุกที่เขาสังเกตเห็นอีกประการหนึ่ง นั่นคือ

ขึ้นชื่อว่า “การลงทุน” ไม่มีสูตรตายตัว เช่น หุ้นตัวหนึ่ง 

ปัจจัยพื้นฐานแน่นมากแต่ราคาหุ้นกลับไม่ขยับขึ้น 

ส่วนหุ้นอีกตัว ปัจจัยพื้นฐานไม่ดีเลย ผลประกอบการ

ติดลบ แต่ราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะนักลงทุน

มองว่าเป็นหุ้น Turnaround 

เด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามาท�างานในสายอาชีพนี้ แนะน�าให้เข้ามาให้ ได้ก่อน 
จากนั้นค่อยขยับขยาย พูดง่ายๆ จุดเริ่มต้นส�าคัญที่สุด”



น
ั ก

 วิ เ ค
 ร า ะ ห

์ ห
 ลั ก

 ท
 รั พ

 ย
์ รุ่ น

 ใ ห
 ม

่

23

“ดังนั้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักกลยุทธ์

การลงทุนจะต้อง Dynamic ตลอดเวลา” 

นอกจากนี้ ต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีที่กาลัง 

เข้ามามีบทบาทต่อการลงทุน โดยโบรกเกอร์ใช้ Robot 

เข้ามาทาหน้าที่วิเคราะห์หุ้น แม้แต่ บล.เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ยังเปิดแผนก Digital Research 

ซึ่งเริ่มมาได้ราว 1 ปี เพื่อจัดการข้อมูลข่าวสารให้กับ

นักลงทุน 

“ในระยะสั้น เทคโนโลยีจะไม่กระทบกับอาชีพ 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือที่ปรึกษาการลงทุน แต่จะ

กระทบในระยะยาวกับผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงหรือแสดง

ความสามารถ ถึงแม้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นแค่ส่วนเสริม

แต่ก็หมายถึงการเบียดเบียนตาแหน่งงาน” สรพล 

ทิ้งท้าย

ใครที่สนใจอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ไม่ได้ปิดกั้นแค่เรียนจบด้านการเงิน บัญชี ทุกวันนี้จบเศรษฐศาสตร์ 

วิศวกรรม หรือแม้กระทั่งหมอก็ทาอาชีพนี้ได้ และที่สาคัญต้องชอบการลงทุน เป็นคนช่างสังเกต กระตือรือร้น 

หากรักการเรียนรู้ ชอบความท้าทาย อาชีพนี้มีเสน่ห์มาก ที่สาคัญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักกลยุทธ์ 

การลงทุนจะทาหน้าที่ช่วยนักลงทุนให้มีผลตอบแทนที่ดี ลดความเสี่ยง

ส่วนตัวมองว่ารุ่นพี่ซึ่งทางานเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีบทบาทอย่างมาก พวกเขาให้คาแนะนาอาชีพนี้ได้ 

ดังนั้น รุ่นน้องๆ ควรขอคาแนะนาจากรุ่นพี่ เช่น นักวิเคราะห์ทางานอย่างไร เทคนิคการเรียนรู้ จุดเด่นแต่ละ

โบรกเกอร์เป็นอย่างไร เน้นลูกค้าสถาบันหรือนักลงทุนรายย่อย เป็นต้น 
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“นักวิเคราะห์กองทุนรวม” หลายคนอาจจะนึก

สงสัยว่าตาแหน่งนี้มีด้วยเหรอ ทาหน้าที่อะไร เหมือน

กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือเปล่า ถึงแม้ว่าเป็นอาชีพ

ที่ไม่เป็นที่รู้จัก แต่กลับมีความสาคัญอย่างมาก

“นักวิเคราะห์กองทุนรวมถือเป็นเรื่องค่อนข้าง

ใหม่ในเมืองไทย แต่สาหรับต่างประเทศมีมานานและ

พัฒนารูปแบบการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรา

สามารถเรียนรู้การทางานแล้วนามาประยุกต์ใช้ใน 

บ้านเราได้” สานุพัฐ รัตนมโนชัย ผู้จัดการ นักวิเคราะห์

การลงทุน บล.ภัทร บอก

นักลงทุนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้ว่า
กองทุนรวมแต่ละกองเป็นอย่างไร
กันบ้าง สุดท้ายก็ตัดสินใจลงทุน
ด้วยการดูผลตอบแทน”

สานุพัฐ รัตนมโนชัย
นักวิเคราะห์กองทุนรวม ใหม่แต่ส�าคัญ

ปัจจุบัน หน้าที่หลักของสานุพัฐ หรือนนท์ คือ

วิเคราะห์กองทุนรวมที่เปิดซื้อขายในประเทศไทย 

เพื่อแนะนาให้กับลูกค้าบุคคล High Net Worth ใน 

รูปแบบการจัดพอร์ตลงทุน “ไม่ได้วิเคราะห์หุ้นรายตัว 

แต่วิเคราะห์กองทุนรวมแล้วมานาเสนอให้ลูกค้า”

สานุพัฐ สรุปหน้าที่ของตัวเอง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า นักลงทุนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้ว่า

กองทุนรวมแต่ละกองเป็นอย่างไรกันบ้าง สุดท้ายก็

ตัดสินใจลงทุนด้วยการดูผลตอบแทน อาจจะไม่เป็นไป

ตามที่ตั้งใจหรือไม่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตัวเอง 

ทาให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตั้งใจเอาไว้

สานุพัฐแนะนานักลงทุนสาหรับการเลือกกองทุนรวม

ในเบื้องต้นว่านอกจากดูผลการดาเนินงานย้อนหลัง 

5 ปี 10 ปีต้องมีการเติบโตสม่าเสมอต่อเนื่องแล้ว 

ต้องดูว่าแต่ละกองทุนมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหน

เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ดูค่าธรรมเนียม ทีม 

ผู้จัดการกองทุนว่ามีสไตล์การลงทุนเป็นแบบไหน 

เก่งด้านไหน เช่น หุ้น หรือตราสารหนี้ เป็นต้น
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“ผมมองว่าอาชีพนักวิเคราะห์กองทุนรวมมี

ประโยชน์ต่อนักลงทุน” สานุพัฐ บอก

ถึงแม้จะมองว่าการวิเคราะห์กองทุนรวมจะไม่มี

ความซับซ้อนเหมือนการวิเคราะห์หุ้นรายตัว แต่สานุพัฐ

บอกว่าหากสนใจเข้ามาทางานในอาชีพนี้ต้องรักการ

ลงทุนและเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน เชื่อในเหตุและผล 

ที่สาคัญต้องมีใจรักการขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา 

“อาจจะดูเป็นงานที่ทาซ้าๆ กัน แต่ลึกๆ แล้ว 

แต่ละวันแทบจะไม่เหมือนกันเลย” 

สานุพัฐ กล่าวว่า “นักลงทุนแต่ละคนจะมีสไตล์

การลงทุนแตกต่างกัน ดังนั้น กองทุนหนึ่งอาจจะ 

เหมาะกับอีกคน แต่ไม่เหมาะกับอีกคน ดังนั้น ผมจะทา

หน้าที่เป็นด่านแรกที่คอยคัดกรองกองทุนรวมเพื่อ 

ให้เหมาะกับแต่ละคน อย่างไรก็ตาม กองทุนรวม 

เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนระยะยาว เน้นวางแผน

ด้านการเงินเพื่อวัยเกษียณ ที่สาคัญใช้เงินลงทุน 

ในแต่ละครั้งไม่มาก” 

สานุพัฐ จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โครงการปริญญาตรีและปริญญาโท (5 ปี) คณะ 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยปริญญาตรีเรียน 

สาขาบัญชี แล้วย้ายไปเรียนต่อด้านการเงิน เมื่อจบมา

ก็เหมือนเพื่อนๆ เขาร่อนใบสมัครงานไปตามบริษัท

เอกชนต่างๆ และปี 2544 มีโอกาสได้ไปทางานกับ

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด 

ตาแหน่งวิเคราะห์การเงิน ฝ่ายการเงิน และระหว่างนั้น 

ได้รู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทางานอยู่ฝ่ายขายคุยกันไปมา 

รู้สึกถูกคอจนฝ่ายหลังมักเล่าถึงโลกการลงทุนที่ได้

สัมผัส จนสานุพัฐรู้ว่านอกจากกินเงินเดือนฝ่ายขายแล้ว 

พี่คนนี้ยังเป็นนักลงทุน สายหุ้นคุณค่า เน้นลงทุน 

ระยะยาว  

ยิ่งรุ่นพี่คนนี้รู้ว่าสานุพัฐจบสายไฟแนนซ์ยิ่ง 

ทาให้การสนทนาถูกคอและว่างเมื่อไหร่มักแวะเวียน

มาสนทนา ซึ่งการได้ฟังเรื่องราวตลาดหุ้นทาให้สานุพัฐ

รับรู้ถึงโลกการลงทุนมากขึ้น ถึงแม้ในช่วงนั้นยังงงๆ 

นักลงทุนแต่ละคนจะมีสไตล์การลงทุนแตกต่างกัน 
ดังนั้น กองทุนหนึ่งอาจจะเหมาะกับอีกคน แต่ไม่เหมาะกับอีกคน”
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และยังค้นหาตัวเองไม่เจอ แต่ลึกๆ เขาได้รับแรง 

บันดาลใจจากรุ่นพี่คนนี้โดยไม่รู้ตัว

“ถึงแม้เราจะทางานเป็นมนุษย์เงินเดือน รายได้ 

ก็ไม่ได้มาจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เราสามารถ

แบ่งเงินเดือนไปต่อยอดได้ ถ้ารู้จักเรื่องการลงทุน” 

ประโยคที่รุ่นพี่คนนั้นเอ่ยขึ้นและทาให้สานุพัฐเริ่ม 

อยากรู้ว่า “การลงทุน” เป็นอย่างไร

ด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่คน 

ดังกล่าว ทาให้สานุพัฐตัดสินใจลาออกจากงาน ทั้งๆ ที่

ยังไม่มีงานใหม่รองรับ ซึ่งครั้งนี้เขาส่งใบสมัครงานไป

ตามโบรกเกอร์ต่างๆ ตาแหน่งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

และวาณิชธนากร 

“ตอนนั้น เราบอกกับตัวเองว่าขอให้ได้งาน งาน

อะไรก็ได้ที่อยู่ในโลกการลงทุน” สานุพัฐ เล่า “แค่คิด

อยากลองย้ายงานเข้าไปในส่วนการลงทุนมากกว่าที่ดู

เรื่องงบการเงิน”

ปี 2555 บล.โนมูระ เปิดโอกาสให้เขาเข้าไปทางาน

ในฝ่ายวาณิชธนกิจ ถึงแม้ว่าเนื้องานมีความสนุกสนาน

แต่ด้วยความเป็นมือใหม่ก็ต้องปรับตัวพอสมควร 

อย่างไรก็ตาม ทาไปได้สักพักเขามองว่างานวาณิชธนกิจ

ยังไม่ตอบโจทย์ 

สานุพัฐจึงค้นหาตัวเองอีกครั้ง และในช่วงนี้ 

บล.ภัทร ประกาศรับสมัครนักวิเคราะห์การลงทุน 

เขาไม่รอช้าที่จะส่งใบสมัคร และเขาต้องเจอด่านการ

สัมภาษณ์ 4 ครั้ง แต่ละครั้งมีคนสัมภาษณ์มากถึง 7 คน 

“พอเข้ารอบลึกๆ เรามั่นใจว่าได้ทางาน ถึงแม้จะเป็น

มือใหม่แต่มั่นใจว่าทาได้” และจากพื้นฐานด้านบัญชี 

การเงิน ทาให้เขาได้เข้ามาสัมผัสกับคาว่านักวิเคราะห์

การลงทุน ดูแลการวิเคราะห์กองทุนรวมในปี 2556

กว่า 4 ปีที่สานุพัฐทาหน้าที่วิเคราะห์กองทุนรวม

ยังสนุก และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือมีความท้าทาย

ตลอดเวลา เพราะต้องคัดเลือกกองทุนรวมที่ใช่ที่สุด 

ให้นักลงทุนแต่ละคน

อาชีพนักวิเคราะห์กองทุนรวม
มีประโยชน์ต่อนักลงทุน”
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หากใครเข้าใจว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เข้างาน 

8 โมงกว่า กลับบ้าน 5 โมงเย็น นั่งทางานอยู่ที่ออฟฟิศ

ตลอดเวลา ต้องคิดใหม่ เพราะอาชีพนี้มาถึงที่โต๊ะ

ทางานตั้งแต่ 7 โมง กลับบ้านมืดค่า ที่สาคัญต้อง

กระตือรือร้นตลอดเวลา

“นักวิเคราะห์เป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน 

ในการวิเคราะห์หุ้นและอุตสาหกรรมที่ดูแลตลอดเวลา 

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษามาตรฐานบัญชีใหม่ที่เปลี่ยน 

แปลงตลอด ศึกษาข่าวสารเศรษฐกิจทั้งในและ 

ต่างประเทศ ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับหุ้น” เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล (เกมส์) ผู้จัดการ 

ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส เริ่มต้นการสนทนา ด้วยการ

เล่าถึงการทางานอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

เขาบอกว่าความสาคัญของอาชีพนักวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์อยู่ที่การเขียนบทวิเคราะห์ให้ครบถ้วนใน 

ทุกประเด็นสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นบวกและประเด็น

ลบหรือความเสี่ยงที่จะทาให้สมมติฐานในการจัดทา

นักวิเคราะห์เป็นอาชีพที่ต้องเรียนรู้
และฝึกฝนในการวิเคราะห์หุ้น
และอุตสาหกรรมที่ดูแลตลอดเวลา”

เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ อาชีพที่ไม่หยุดนิ่ง

ประมาณการงบการเงินอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ 

และสามารถสื่อสารออกไปให้นักลงทุนและมาร์เก็ตติ้ง

เข้าใจได้ง่าย

“การเขียนบทวิเคราะห์ การสื่อสารพูดคุยกับ 

นักลงทุน มาร์เก็ตติ้ง นักวิเคราะห์ต้องนาเสนอข้อมูล 

ที่ถูกต้อง แม่นยาและทันต่อสถานการณ์ให้มากที่สุด” 

เอนกพงศ์ กล่าว
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ปัจจุบันเอนกพงศ์ดูแลหุ้นกลุ่มส่งออกเป็นหลัก 

ทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มเกษตร-อาหาร 

“ต้องติดตามค่าเงินต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ไม่ว่า 

จะเป็นค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์ว่าจะ

เคลื่อนไหวไปทิศทางไหน นโยบายทางการค้าระหว่าง

ประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและ 

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย”

ขณะที่หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เขาต้อง

จับตาอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลต่อ 

ความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งต้อง

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

“เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ถ้ามาทดแทน

เทคโนโลยีปัจจุบันย่อมส่งผลต่อคาสั่งซื้อ ซึ่งย่อม

กระทบต่อการทางานของหุ้นกลุ่มนี้” เอนกพงศ์ บอก 

หมายความว่า นอกจากจะต้องเข้าใจเรื่องบัญชี การเงิน 

การประเมินมูลค่าหุ้นแล้วยังต้องเข้าอกเข้าใจและ

อัพเดทข่าวสารที่จะมากระทบกับหุ้นกลุ่มที่ตัวเองดูแล 

“นักวิเคราะห์ ต้องมีหูตาแบบสับปะรด”

เอนกพงศ์ เปรียบเทียบ

จะว่าไปแล้วเอนกพงศ์คุ้นเคยกับแวดวงการเงิน 

มาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะคุณพ่อเป็นพนักงานสินเชื่อ 

และคุณแม่เป็นพนักงานด้านการเงิน ที่ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) “ได้ยิน 

ได้ฟังคุณพ่อ คุณแม่พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองก็รู้สึกว่า

อาชีพด้านนี้น่าสนใจ แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าตลาดหุ้น

เป็นอย่างไร” เอนกพงศ์ เล่าย้อนความหลัง

 แต่หลังจากเขามีโอกาสบินไปศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาการเงิน ที่ California State 

University, Fullerton สหรัฐอเมริกา ได้เรียนรู้ว่า 

ตลาดทุนคืออะไรและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ 

อะไรได้บ้าง จุดนี้ทาให้เขาสนใจงานเกี่ยวกับตลาดทุน

อย่างจริงจัง

“อยากทางานด้านตลาดทุนมากกว่าธนาคาร” 

เอนกพงศ์ เล่า

จากนั้นเขาได้เตรียมตัวและเตรียมพร้อมของ 

ตัวเองด้วยการเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขาเอ็มบีเอ 

เอกการเงิน ที่ California State University, 

ไม่ผิดหวังที่เลือกอาชีพนี้ 
และยิ่งชอบวิชาค�านวณมาตั้งแต่เด็ก
ยิ่งท�าให้การท�างานไม่น่าเบื่อ”
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San Bernardino พร้อมๆ กับศึกษาด้านการเงินเพิ่มเติม 

ในหลักสูตร CFA Level 1 

เมื่อเรียนจบ เอนกพงศ์บินกลับเมืองไทยและ 

ส่งใบสมัครงานไปตามโบรกเกอร์ต่างๆ และปี 2556 

เขาได้รับโอกาสจาก บล.เอเซีย พลัส ให้เข้ามาทางาน

ในตาแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็น 

บันไดขั้นแรกก่อนก้าวขึ้นไปเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

อีกหนึ่งปีถัดมา เอนกพงศ์กลายเป็นนักวิเคราะห์

หลักทรัพย์เต็มตัวและดูแลกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

และกลุ่มเกษตร-อาหาร “ช่วงแรกยังไม่มีความถนัดใน

การวิเคราะห์เพราะไม่เคยทางานด้านนี้มาก่อน จึงตั้งใจ

เรียนรู้และได้รับคาแนะนาจากรุ่นพี่ ทาให้เข้าใจวิธีการ

ทางานของนักวิเคราะห์มากขึ้นเรื่อยๆ” เอนกพงศ์ บอก

วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสาหรับอาชีพนักวิเคราะห์ 

คือ On the job training โดยเอนกพงศ์จะมีรุ่นพี่คอย

ประกบขณะที่ไปพบปะผู้บริหาร (Company Visit) 

สัมมนา หรือกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 

(Opportunity Day) 

“รุ่นพี่จะบอกว่าประเด็นไหนที่สาคัญ ควรตั้ง

คาถามแบบไหน เมื่อกลับมาแล้วต้องนั่งคุยและแนะนา

ว่าควรเขียนบทวิเคราะห์กันอย่างไร หลังจากเขียนเสร็จ 

ก็ให้รุ่นพี่ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงประเด็น หรือ 

ต้องเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง อ่านแล้วไหลลื่นหรือเปล่า” 

เอนกพงศ์ เล่าถึงกระบวนการเรียนรู้

ดูเหมือนว่าตลอด 4 ปีที่เอนกพงศ์ทางานในอาชีพ

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ความสนุกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

“ไม่ผิดหวังที่เลือกอาชีพนี้ และยิ่งชอบวิชาคานวณมา

ตั้งแต่เด็กยิ่งทาให้การทางานไม่น่าเบื่อ ที่น่าสนใจไป

กว่านั้น คือได้เข้าถึงผู้บริหารระดับสูง เจ้าของบริษัท 

ทาให้ได้เรียนรู้มุมมอง วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การแก้ไข

ปัญหาการทาธุรกิจ ซึ่งอาชีพอื่นๆ อาจจะไม่มีโอกาส 

ที่ดีแบบนี้”

ค�าแนะน�าถ้าสนใจอาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
1. เตรียมตัวให้พร้อม นอกจากจบปริญญาตรีแล้ว หากเป็นไปได้ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะหลักสูตร  

 CFA CISA หรือ CFP และยิ่งผ่านหลักสูตรเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความได้เปรียบ และมีโอกาสได้เข้ามาทางานมาก 

 ยิ่งขึ้น

2. ต้องเป็นคนที่รักการเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอาชีพที่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร 

 ตลอดเวลา รักการอ่าน 
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