
1

80%
นักลงทุนไทยสวนใหญ

การบริหารเงิน
ในการซ้ือขาย

สถิติบอกวา… 

ไมกาํไร

MONEY 
MANAGEMENT

ชวยได…
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หาหุนหรือสินคาท่ีนาสนใจ
หาจังหวะซ้ือขายท่ีดี

การบริหารเงินในการซื้อขาย คืออะไร

 จะลงมือซื้อขายดีหรือไม 
ผลตอบแทนคุมกับ
ความเสี่ยงหรือไม

 จะลงมือซื้อขายแตละคร้ัง 
ควรเส่ียงดวยจํานวนเงินเทาไร

 จะใชเงินในการซ้ือขาย
แตละคร้ังจํานวนเทาไร

เ ป น ก ร ะ บ วนก า ร ตั ด สิ น ใ จ  
หลั งจาก…พบหุ นห รือสินค า ท่ี น า ส น ใ จ ซ้ื อ ข า ย

ผ านการ วิ เคราะห แล ว แ ล ะ ไ ด จั ง ห ว ะ ล ง มื อ ซ้ื อ ข า ย ท่ี ดี  

การบริหารเงินในการซ้ือขาย
(Money Management)

ตองตัดสินใจอะไร… 
กอนลงมือ 
(Decision Making)

ตองตัดสินใจอะไร… 
กอนลงมือ 
(Decision Making)
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ผลการซ้ือขาย
มีท้ังกําไรและขาดทุน
ผลการซ้ือขาย

มีท้ังกําไรและขาดทุน

มีโอกาสลงทุนในหุน
หรือสินคามากมาย
มีโอกาสลงทุนในหุน
หรือสินคามากมาย

ไมรูวาผลการซื้อขายในแตละคร้ัง 
 คร้ังไหนจะกําไร คร้ังไหนจะขาดทุน 
 จะขาดทุนติดตอกันก่ีคร้ัง

ไมรูวาหุนหรือสินคาไหนดีกวากัน
 ตัวไหนข้ึน/ลง : เร็ว/ชา 
 เงินทุนมีจาํกัด

ตอง จํากัดความเสี่ยง
ในการซ้ือขายแตละครั้ง

ตอง กระจายโอกาส
ในการซ้ือขาย

เราตองบริหารเงินในการซ้ือขาย เพราะ…
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ทําไมจึงไมควร ทุมสุดตัว

เงินตน
(บาท)

ขาดทุน 
(%)

เงินตนเหลือ
(บาท)

ตองทํากําไรคืน 
(%)

100 10 90 11.11
100 20 80 25
100 30 70 42.86
100 40 60 66.67
100 50 50 100

ทํากําไร
มาโปะผลขาดทุน 

ยากกวา
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สูตรลับ 4 ข้ันตอน คุมตนทุน จํากัดความเส่ียง

จะลงมือ
ซื้อขายหรือไม01

ความคุมคา

Step

02 จะเส่ียง
ครั้งละเทาไร

โอกาสหมดตัว

Step

03 กระจายโอกาส
อยางไร

ความสัมพันธ
ของทิศทางราคา

Step

คํานวณจํานวน
ที่จะซ้ือขาย04

จากขอมูล Step 2 และ 3

Step
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ราคาเปาหมาย – ราคาที่ซื้อ

ราคาตัดขาดทุน – ราคาที่ซื้อ

 ราคาเปาหมาย 

 ราคาที่จะลงมือซื้อขาย

 ราคาตัดขาดทุน

จะลงมือ เฉพาะจังหวะที่คุมคา01Step

88

แบบนี้เรียกวา…
คุมคา 

นาลงมือซ้ือขาย

1680

1630

1600
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แบบนี้เรียกวา…
ไมคุมคา 
ไมนาลงมือซ้ือขาย

240
232

210
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กําไรบอยไหม
(% Win Ratio)

กําไรเปรียบเทียบกับขาดทุน
(Payoff Ratio)

เงินที่ เ ส่ียงแตละครั้ง
(% Risk Exposure)

 ซื้อขาย 100 คร้ัง กําไรก่ีคร้ัง

 กําไรเฉล่ียตอคร้ัง
เปรียบเทียบกับขาดทุนเฉล่ียตอคร้ัง

 กําหนดวาจะขาดทุนตอคร้ังมากท่ีสุดเทาไร ส่ิงท่ีเราตองเลือก

เส่ียงคร้ังละเทาไร จึงจะไมเจง02Step

โอกาสลงทุนแลวเจงข้ึนกับปจจัย 3 อยาง 
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จํานวนคร้ังท่ีซ้ือขาย 
200 คร้ัง

จํานวนคร้ังท่ีกําไร 
82 คร้ัง

จํานวนคร้ังท่ีขาดทุน
118 คร้ัง

กําไรบอยไหม… ขาดทุนเทียบกับกําไรเปนอยางไร

ผลรวมเม่ือกําไร
1,385,624 บาท

ผลรวมเม่ือขาดทุน 
-766,349 บาท

ผลกําไรสุทธิ
619,275 บาท

%Win Ratio =  จํานวนคร้ังท่ีกําไร / จํานวนคร้ังท่ีซื้อขายท้ังหมด
=  82 / 200  =  0.41 หรือ 41%

Payoff Ratio =  กําไรเฉล่ียตอคร้ัง / ขาดทุนเฉล่ียตอคร้ัง
=  (1,385,624 / 82) / (766,349 / 118) 
= 16,897.85 / 6,494.48 
=  2.60 เทา

ขอมูลจากการซ้ือขายในอดีต 
หรือขอมูล Back Testing 
ของกลยุทธการซ้ือขาย

ท่ีสนใจ

ขอมูลจากการซ้ือขายในอดีต 
หรือขอมูล Back Testing 
ของกลยุทธการซ้ือขาย

ท่ีสนใจ
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 สุมตัวเลขซํ้าไปเร่ือยๆ 
จนเงินทุนเหลือ 0 
หรือเงินทุนเพ่ิม 100 เทา 
แลวจึงหยุดทําการทดลอง 
นับเปนการทดลอง 1 คร้ัง

 ทดลอง 100,000 คร้ัง 
เพ่ือหา ROR

กําไรบอยไหม
(% Win Ratio)

กําไรเปรียบเทียบกับขาดทุน
(Payoff Ratio)

ถา %Win = 40  ใหคอมพิวเตอรสุมตัวเลข 1-100 
• ตัวเลขออกมาเปน 1-40 แปลวาคร้ังน้ัน “กําไร”
• ตัวเลขออกมาเปน 41-100 แปลวาคร้ังน้ัน “ขาดทุน”

ถา Payoff Ratio = 2   
• ตัวเลขออกมาเปน 1-40 แปลวาคร้ังน้ัน “กําไร 20”
• ตัวเลขออกมาเปน 41-100 แปลวาคร้ังน้ัน “ขาดทุน 10”

สมมติวาจะเส่ียงเทาไร
(% Risk Exposure)

สมมติวาเราจะเสี่ยงขาดทุนคร้ังละ 10% 
ของเงินตน (ให เ งินเริ่มตนเปน 100)

ท่ีมา : Money Management Strategies for Futures Trader : Nuazer J. Balsara

การทดลองวา… มีโอกาสเจงมากหรือนอยทําอยางไร
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ท่ีมา : A Trader’s Money Management System : How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin, Bennett A. McDowell

เส่ียงคร้ังละ 10% โอกาสเจงมากแคไหน

1414

ท่ีมา : fxstreet.com

เส่ียงคร้ังละ 5% โอกาสเจงมากแคไหน
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ท่ีมา : Beyond Technical Analysis : How to Develop and Implement a Winning Trading System, Tushar S. Chande

เส่ียงคร้ังละ 2% / 1.5% / 1% โอกาสเจงมากแคไหน
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• การนํา ROR ไปใชบริหารความเส่ียง ตอง เก็บขอมูลการ
ซ้ือขายในอดีต เพื่อรู %Win Ratio และ Payoff Ratio 

• สมมติฐานการคํานวณ ROR คือ %Win Ratio 
และ Payoff Ratio ตองเปนคาคงท่ี แตคาเหลาน้ี
ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต มีโอกาสไมเทากับตัวเลขในอดีตท่ีนํามาอางอิง 
การพิจารณา ROR เพื่อกําหนด %Capital Risk 
Exposure จึงตองเผื่อความเส่ียงท่ี %Win Ratio 
และ Payoff Ratio จะนอยกวาตัวเลขท่ีใชอางอิงดวย

• การวิเคราะห ROR ไดขอสรุปวา… ถาตองการผลตอบแทนเพิ่ม 
โดยเพิ่ม %Risk Exposure อาจไมคุมคากับความเส่ียง
ท่ีจะตองรับเพิ่ม

คําแนะนาํเบื้องตนเก่ียวกับ ความเสี่ยงในการซ้ือขายแตละคร้ัง

มือใหม 
ไมควรเส่ียงเกิน 2% 

ของเงินลงทุน

มือเกา 
ไมควรเส่ียงเกิน 5% 

ของเงินลงทุน
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ซ้ือขายหุนหรือสินคา
ที่ราคามีทิศทาง
เดียวกัน…
เ พ่ิมความเส่ียง

1

1818

ซ้ือขายหุนหรือสินคา
ที่ราคามีทิศทาง
เดียวกัน…
เ พ่ิมความเส่ียง

2
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บางตัว กําไร 
บางตัว ขาดทุน

มีหุน 
หรือสินคา
หลายตัว
ใหซ้ือขาย

มีหุน 
หรือสินคา
หลายตัว
ใหซ้ือขาย

หุนแตละตัว
สินคาแตละชนิด
โอกาสซื้อขาย
มาไมพรอมกัน

หุนแตละตัว
สินคาแตละชนิด
โอกาสซื้อขาย
มาไมพรอมกัน

บางตัว
ข้ึนชา
บางตัว
ข้ึนเร็ว

บางตัว
ข้ึนชา
บางตัว
ข้ึนเร็ว

บางตัว
ข้ึนเยอะ
บางตัว
ข้ึนนอย

บางตัว
ข้ึนเยอะ
บางตัว
ข้ึนนอย

จัดสรรเงิน
ที่ซ้ือขายแตละคร้ัง

เพ่ือรองรับ โอกาส
ที่จะเขามาใน อนาคต

จัดสรรเงิน
ที่ซ้ือขายแตละคร้ัง

เพ่ือรองรับ โอกาส
ที่จะเขามาใน อนาคต

จัดสรรเงินที่ซ้ือขายแตละคร้ัง เพื่อกระจายโอกาส03Step

2020

Return

Time Time

Asset A

Asset B

Return

Asset 
A+B

“การกระจายโอกาส” มักทําใหความผันผวนของมูลคาพอรตรวมลดลงดวย

กระจายโอกาส ความเสี่ยงก็ลดลงดวย
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• สามารถกระจายซ้ือขายหุนหรือสินคาได 8-10 กลุม
• ในแตละกลุม อาจกระจายจังหวะซื้อขายดวยการ
แบงซ้ือขายแบบระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว

• ในแตละกลุม อาจซ้ือขายหุนหรือสินคาหลายตัว
เพ่ือกระจายโอกาส

• ไมลืมวา!!! หุนหรือสินคาท่ีราคาเคล่ือนที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน ถือเปนหุนหรือสินคากลุมเดียวกัน

ซื้อขายแตละกลุม
ควรใชเงินไมเกิน
10-15%

คําแนะนาํเบื้องตนเก่ียวกับ การกระจายโอกาส
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เสี่ยงไมเกิน 2%

15%

ใชเงินไมเกิน 15%

เงินท่ีจะใชซ้ือขายในแตละกลุม ไมเกิน
= 15% x 1,000,000        
= 150,000 บาท

มีเงินสําหรับลงทุนซ้ือขาย 1,000,000 บาท มีเงินสําหรับลงทุนซ้ือขาย 1,000,000 บาท 

คํานวณ จํานวนที่จะซื้อขาย04Step

เงินท่ีจะเส่ียงขาดทุนแตละคร้ัง ไมเกิน
= 2% x 1,000,000
= 20,000 บาท

2%

เงินที่เส่ียง 
กับ เงินที่ใช
ไมเหมือนกัน !!!

เงินที่เส่ียง 
กับ เงินที่ใช
ไมเหมือนกัน !!!
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กําไรเกิน 2 เทา ของขาดทุน  

ถากําไร 
จะกําไร 2 บาท/หุน
ถาขาดทุน 
จะขาดทุน 1 บาท/หุน

เ ส่ียงคร้ังละไม เกิน 2%
เ ส่ียงไม เกิน 20,000 บาท
ซ้ือได 20,000 / 1 
เทากับ

ใช เ งินไม เกินคร้ังละ 15%
ใช เ งินไม เกิน 150,000 บาท
ซ้ือได 150,000 / 22
เทากับ 6,818 หุน
หรือ 
(Board Lot) 

คํานวณจํานวนท่ีจะซ้ือขาย   
จาก Step 02 และ Step 03 
การตัดสินใจซ้ือหุนคร้ังน้ี
ซ้ือหุน XXX ไดมากท่ีสุด 

สมมติเงินทุน 1,000,000 บาท ปจจุบันหุน XXX ราคา 22.00 บาท 
จุดตัดขาดทุนท่ี 21.00 บาท เปาหมายท่ี 24.00 บาท

6,800 หุน

ตัวอยาง กระบวนการตัดสินใจซื้อขาย

03Step02Step01Step 04Step

20,000 หุน
6,800 หุน

กําไร : ขาดทุน = 2 : 1 
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Money Management สงผลตอผลการลงทุน 
มากกวาการวิเคราะหหาสินทรัพยที่นาสนใจและจังหวะในการลงทุน

วัตถุประสงคของ Money Management 
คือ เพ่ือใหสามารถอยูรอดในตลาดไดในระยะยาว 

ประเด็นที่ตองพิจารณาในการบริหารเงินลงทุน ไดแก 
ความคุมคา การจาํกัดความเส่ียง และการกระจายโอกาส

1

2

3

KEY
T A K E A W A Y S

KEY
T A K E A W A Y S
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