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	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืนด้วยการ 
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ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำาคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความมั่นคงทางการเงิน

และเตรียมพร้อมสำาหรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณในยุคที่ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์

	 คู่มือ	 “เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ”	 จัดทำาขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจ	 
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ที่เหมาะสมกับตนเองไม่ว่าจะในฐานะ	 “ผู้ประกอบการ”	 หรือ	 “ผู้ถือหุ้น” เพื่อสร้างความมั่นคง 

ทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว

	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	มุ่งหวังว่า	คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการนำาความรู้ไปประยุกต์

ใช้เพื่อบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว	อันจะเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างสังคม

ไทยที่เข้มแข็ง	และส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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	 “เรียนจบแล้ว	อยากมีรายได้สูงๆ”

	 “จะไปทำางานบริษัทใหญ่ๆ	หรือหาลู่ทางทำากิจการของตัวเองดี”

	 “อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง	แต่ไม่มีทุนและประสบการณ์”

	 “อยากเป็นมนุษย์เงินเดือน	พร้อมๆ	กับมีกิจการเป็นของตัวเอง”

 

	 เชื่อว่า	 นิสิตนักศึกษาที่กำาลังจะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่โลกการทำางานที่ต้องหารายได้ 

เลี้ยงดูตัวเอง	 คงจะตั้งคำาถามเหล่านี้กับตัวเอง	 ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ได้คำาตอบ	 ว่าทางเลือกไหน

คือทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด	 ระหว่างการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้มั่นคง	 

แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพบกับอิสรภาพทางการเงิน	 กับการเป็นเจ้าของกิจการที่อาจจะเสี่ยงสูงกว่า	 

แต่ก็มีโอกาสประสบความสำาเร็จและไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้เร็วกว่า

	 คู่มือ “เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ”	เล่มนี้	จะช่วยให้น้องๆ	ค้นพบ

ทางเดินชีวิตที่ใช่ตัวเอง	จากการไปทำาความรู้จักกับเส้นทางก้าวสู่การเป็น	“เจ้าของกิจการ”	ว่าจะ

ต้องมีความพร้อมในเรื่องใดบ้าง	รวมทั้งยังพาน้องๆ	ไปเรียนรู้เส้นทางลัดสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

ผ่าน	“การลงทุนในหุ้น”	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ	ที่น้องๆ	อาจจะยังไม่เคยรู้	

	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ	“เงินทองต้องวางแผน ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของ

กิจการ”	 เล่มนี้	 จะมีส่วนช่วยสานฝันให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ	 สามารถเลือก 

เส้นทางชีวิตของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	และมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการที่ตรงใจ	สร้างรายได ้

ตามทีห่วงั	ไมว่า่จะกา้วสูก่ารเปน็เจา้ของกจิการในฐานะ	“ผูป้ระกอบการ”	หรอืกา้วสูก่ารเปน็เจา้ของ

กิจการในฐานะ	“ผู้ถือหุ้น”	ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
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จบแล้วจะทำ�อะไร... 
	 น่าจะเป็นคำาถามง่ายๆ	สำาหรับ	“เด็กจบใหม่”	เพราะเช่ือว่า	ถึงวันน้ีแล้วทุกคนน่าจะต้องมี	

“คำาตอบในใจ”	อยู่แล้วว่า	หลังจากก้าวออกจากร้ัวมหาวิทยาลัยแล้ว	ชีวิตของเราจะก้าว
ต่อไปทางไหน	
	 หลายคนคงจะแอบเคืองกับคำาถามง่ายๆ	 น้ีอีกต่างหากว่า	“แหม	ถามมาได้	จบแล้วก็ต้อง

ทำางานตามสายงานท่ีเรียนมาน่ะสิ” เพราะจบหมอ	ก็ต้องเป็นหมอ	จบวิศวะ	ก็ต้องเป็นวิศวกร	

จบนิติฯ	ก็ต้องเป็นทนาย	จบนิเทศฯ	ก็ต้องเข้าไปอยู่ในแวดวงส่ือสารมวลชน	(จะให้ไปทำาอย่างอ่ืน 

ได้อย่างไร)	

	 นอกจากน้ี	ถ้าจะให้ดีก็ต้องได้ตำาแหน่งดีๆ	ในบริษัทใหญ่ๆ	จะได้มีรายได้ท่ีม่ันคง	(กินเงินเดือน 

สบายๆ)	แถมยังมีโอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงานอีกต่างหาก	
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	 เพราะคำาว่า	“เจ้าของกิจการ”	มันเท่กว่าการเป็นลูกจ้างตั้งเยอะ	
แม้ว่า	จะเป็นแค่กิจการเล็กกระจิดริดแค่ไหนก็ตาม

	 เพราะคนที่เป็น	“เจ้าของกิจการ”	มีโอกาสรวยเร็วกว่ามนุษย์เงินเดือนชัวร์ๆ
แล้วจะไปน่ังรับเงินเดือนอยู่ทำาไม	 นอกจากน้ี	 บริษัทระดับยักษ์ใหญ่ของโลกปลดพนักงานกัน

บ่อยๆ	แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า	วันหน่ึงเราจะไม่อยู่ในกลุ่มท่ีถูก	“ลอยแพ”

 เพราะ	“เจ้าของกิจการ”	ไม่ต้องตอกบัตรเข้าทำางาน	
อยากจะทำางานเม่ือไรก็ทำา	ไม่อยากทำาก็ไม่ต้องทำา	

	 และไม่ว่า	จะจบจากคณะอะไร	สาขาวิชาไหน	ทุกคน 

สามารถฝนัถงึการเปน็เจา้ของกจิการไดท้ัง้นัน้ 

แถมยังมี	 “รูปแบบการเป็นเจ้าของกิจการ”	 ให้เลือกหลาย 

รูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็น	 “เจ้าของกิจการของตัวเอง”	 หรือ	

“เจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น” 

	 แม้ว่า	 ท้ังสองแบบจะได้ช่ือว่าเป็น	 “เจ้าของกิจการ”	 

เหมือนๆ	 กัน	 แต่การเป็นเจ้าของกิจการแต่ละแบบก็มี

ประเด็นท่ี	 “ได้เปรียบ”	 และ	 “เสียเปรียบ”	 กันอยู่	 เพราะ

ฉะน้ันก่อนท่ีจะตัดสินใจเดินไปในทางไหนลองมาเปรียบเทียบ 

ข้อดีและข้อด้อยของการเป็นเจ้าของกิจการท้ังสองแบบกัน

ก่อนดีกว่า

มนุษย์เงินเดือน

เจ้าของกิจการ

“ก้�วที่กล้�”

ความต่างของการทำางาน

	 แต่อีกหลายคนเลือกที่จะ

มี	“ก้าวที่กล้า”	มากกว่าการ
เป็นมนุษย์เงินเดือน	 เพราะมี 

เป้าหมายแน่วแน่ท่ีจะเป็น	“เจ้าของ

กิจการ”	ให้ได้	ด้วยเหตุผล	(ดีๆ) 

ต้ังหลายข้อ	 ที่ทำาให้คนรุ่นใหม่

ฝันอยากจะมี ธุรกิจเป็นของ 

ตัวเอง	ไม่ว่าจะเป็น...
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	 แมว่้า	การเปน็เจา้ของกจิการงานจะหนกั 

และเหนื่อย	 จนทำาให้หลายคนไม่กล้าที่จะ

ก้าวออกมาจากกรอบของมนุษย์เงินเดือน

มาลองสู้ดูสักตั้ง	แต่การเป็นเจ้าของกิจการ

ของตัวเองที่ต้องทำาทุกอย่างด้วยตัวเอง	 

ถือเป็นการทดสอบฝีมือ	 ฝึกทักษะด้านการ

บริหาร	ฝกึความอดทน	และพัฒนาศักยภาพ

ของเราแทบจะทุกด้าน

	 เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับเพ่ือน 

ในวัยเดียวกนั	“เจา้ของกจิการ”	จะแกรง่กว่า	

“มนุษย์เงินเดือน”	เยอะ	

บันไดสู่ความสำาเร็จ

	 ถ้าถามว่า	 อยากเป็นเจ้าของกิจการ

แบบไหน	 คนส่วนใหญ่น่าจะฝันถึงการ 

ก่อร่างสร้างกิจการด้วยสองมือน้อยๆ	 ของ

เราเอง	ประเภทลงมอืทำาเอง	ขายเอง	ไดก้ำาไร 

(หรือขาดทุน)	ด้วยตัวเอง	เพราะเราได้เป็น	

“นายตัวเอง”	ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใคร	และ

ถา้ธุรกจิเราประสบความสำาเรจ็	มนัก็จะเปน็

สุดยอดของความภูมิใจ	

	 เมื่อเราเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง

ก็ทำาให้เรามี	 “อำานาจ”	 ในการบริหารงาน

อย่างเต็มที่	 อยากจะคิด	 อยากจะทำาอะไร 

กส็ามารถทำาไดอ้ย่างทีต้่องการ	ซึง่แนน่อนว่า 

ทุกอย่างที่ เราคิดและลงมือทำาจะต้อง 

หมายถึงประโยชน์สูงสุดของกิจการ	

เป็นนายตัวเอง

เจ้าของกิจการของตัวเอง

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 ใครบา้งไมอ่ยากรวย	ไมอ่ยากมฐีานะมัง่คัง่และมัน่คง	ซึง่การเปน็เจา้ของ

กิจการของตัวเอง	 เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งได้มากกว่าและ 

เร็วกว่าการเป็นลูกจ้างกินเงินเดือน	เพราะกำาไรที่ได้จากกิจการของเราเองก็ 

ไม่ต้องแบ่งใคร	รับเงินเข้ากระเป๋าไปเต็มๆ

	 เพราะฉะนั้นถ้าเรา	“เจ๋งจริง”	มีความสามารถในการทำาธุรกิจจริง 

เราอาจจะ	 “สร้างตัว” ได้ภายในเวลาไม่กี่ปี	 เราอาจจะเป็น	 “เศรษฐี 

รุ่นใหม่”	ได้ตั้งแต่อายุยังไม่มาก	ซึ่งแน่นอนว่า	มันคุ้มค่าที่จะเหนื่อย

 

 

มีโอกาสมั่งคั่งได้เร็วกว่า

	 นอกจากนี้ 	 มหาเศรษฐีและนักธุรกิจ 

ชั้นนำาของโลกส่วนใหญ่ก็เดินมาในแนวทางนี้	

พวกเขามองเหน็โอกาสทางธุรกิจ	และลงมอืทำา 

โดยเร่ิมจากธุรกิจเล็กๆ	 แล้วค่อยๆ	 ก่อร่าง 

สร้างตัวซึ่งอาจจะผ่านความล้มเหลวมาแล้ว 

ไม่รู้ก่ีคร้ัง	แต่ทุกคร้ังท่ีล้มเหลว	พวกเขาไม่ล้มเลิก	 

จนทำาให้เดินมาถึงวันที่ประสบความสำาเร็จ

Wealth
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	 สำาหรับคนท่ีไม่ได้โชคดีเกิดมามั่งคั่ง 

แต่กำาเนิด	 การจะเริ่มต้นทำาธุรกิจอะไรสัก

อย่างอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย	เพราะต้องมีเงิน

ลงทุนสูง	 และที่สำาคัญสำาหรับการเริ่มต้น

ธุรกจิใหมท่ีอ่าจจะยงัไมส่ามารถขอสนิเชือ่ได้

ก็จำาเป็นจะต้องมีเงินทุนสำารองมากพอที่จะ

รองรบัชว่งเวลาท่ีรายได้ยงัไมพ่อกับรายจา่ย

	 ไม่ใช่แค่เงินลงทุนเท่านั้นที่อาจจะต้อง

เทหมดหน้าตัก	 แต่คนที่คิดจะเป็นเจ้าของ

กิจการอะไรสักอย่างก็ต้องมีความรู้	ความเข้าใจ 

ในธุรกิจนั้นแบบทะลุปรุโปร่ง	 และต้องมี 

ความสามารถในการบริหารธุรกิจ

	 แม้ว่า	 คนที่ต้ังเป้าหมายเป็นเจ้าของ

กิจการจะมองเห็น	 “ความม่ังคั่ง”	 และ	

“ความสบาย” อยู่ที่ปลายทาง	 แต่บอกได้

เลยว่า	แต่ละกา้วกอ่นทีจ่ะไปถงึปลายทางนัน้ 

ไม่สบายเลย	 เพราะต้อง	 “ลงแรง”	 แบบ 

ทุ่มสุดตัว	 และยังแบกรับความเส่ียงต่างๆ	

ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้บนบ่าของตัวเองอีกด้วย

	 สารพันปัญหาถาโถมเข้ามาให้แก้ไข 

ไม่เว้นแต่ละวัน	ทั้งเรื่องการบริหารงานและ

การบริหารคน	 ซึ่งเรื่องคนนี่ล่ะจะวุ่นวาย 

แบบสุดๆ	 และไม่ต้องคิดถึงวันหยุดพักผ่อน 

วันเสาร์-อาทิตย์	วันหยุดนักขัตฤกษ์	ไม่ต้อง 

ถามถึง	 เพราะเจ้าของธุรกิจไม่มีสิทธ์ิหยุด	

หรืออาจจะมีวันหยุดแต่หัวสมองไม่เคย 

ได้พักผ่อนอย่างจริงจัง	 ต้องคิดโน่นคิดนี่ 

อยู่ตลอดเวลา	 นอกจากนี้	 ในบางธุรกิจ 

การหยุดงาน	คือ	ขาดรายได้

หนักและเหนื่อยลงทุนสูง

ข้อด้อย

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

12



 

	 ต่อให้คิดว่ า	 ธุรกิจของเรามันจะ

เจ๋งสักแค่ไหน	 แต่ให้เตรียมใจไว้ด้วยว่า 

มนัมโีอกาสทีจ่ะเจง๊ได	้และธรุกจิทีเ่กดิใหม ่

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้มี โอกาสที่จะเจ๊ง

มากกว่าจะเจ๋ง	 เพราะการแข่งขันในทุก

อุตสาหกรรมมีการแข่งขันรุนแรง	 แล้ว

ธุรกิจเล็กๆ	ที่ยังอ่อนแออยู่จะริอ่านไปสู้กับ

เจ้าใหญ่ๆ	ที่แข็งแรง	ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่าย

ถ้าไม่เจ๋งจริง

	 และตอ่ใหเ้กง่กาจขนาดไหน	และมองวา่ 

มีโอกาสทางธุรกิจหลายอย่างที่น่าสนใจ	

แต่การทำาธุรกิจให้ได้ดีและประสบความ

สำาเร็จคงจะทำาได้แค่อย่างเดียวเท่านั้น	 

โดยเฉพาะในช่วงของการต้ังต้นธุรกิจ	ท่ีเวลา 

เกือบทั้งหมดจะต้องทุ่มเทให้กับธุรกิจ	 

เพื่อให้อยู่รอดและเติบโต

	 ตอนเริ่มต้นทำาธุรกิจที่คิดว่า	ยากแล้ว	

ตอนอยากจะเลิกกิจการก็ยากไม่แพ้กัน	 

ไม่ว่าจะเลิกเพราะขาดทุน	หรือเลิกเพราะ

อยากจะเปลี่ยนไปทำาธุรกิจอื่น	 เพราะ 

การจะหาคนมา	“ซื้อ“	หรือ	“เซ้ง”	กิจการ	

ไมไ่ด้ประกาศขายปุบ๊มคีนมาซือ้ปับ๊	เพราะ

อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะขายได้	

	 คราวนีล้ะ่ทีเ่ปน็ความเจบ็ปวดทีแ่ทจ้รงิ

ของเจ้าของกิจการ	เพราะไหนจะต้องสูญ

เงินที่ลงทุนไปแล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุน

ซื้อเครื่องจักร	อุปกรณ์	วัตถุดิบ	ไหนจะมี 

สินค้าค้างสต๊อก	 และบรรดาค่า เช่ า	 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่ยังเดินหน้าต่อไปแม้ว่า

เราจะหยุดเดินหน้ากิจการไปแล้ว

ทำ�แล้วเลิกย�กมีโอก�สไปไม่รอดสูง
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	 การลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 

ก็เหมือนกับการนำาเงินไป	“ลงขัน”	กับเพื่อน	

หรือหุ้นส่วน	 เพียงแต่บริษัทหนึ่งไม่ได้มีคน

ร่วมหุ้นแค่	“เราสองสามคน”	แต่อาจจะมีคน

มาร่วมหุ้นเป็นหมื่นเป็นแสนคน	ทำาให้คนที่ม ี

เงินทุนน้อยๆ	 ก็สามารถเข้าไปเป็นหุ้นส่วน

ของบริษัทได้	

	 ถ้าการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง 

มันต้องทุ่มทั้งทุนและทุ่มทั้งแรงแบบสุดๆ	

ลองเปลี่ ยนมาเป็น เจ้ าของกิจการผ่ าน	 

การลงทุนในหุ้นจะ	“เหนื่อยน้อยกว่า”	เพราะ

เรามีผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	และ

ประสบการณ์ในการทำาธุรกิจมาบริหารงาน

และจัดการสารพัดเรื่องวุ่นๆ	 ที่จะเกิดขึ้น	 

ในการทำาธุรกิจแทนเรา

	 เพราะฉะนั้ น เ ร าก็ มี หน้ าที่ ติ ดตาม 

ความกา้วหนา้ของกจิการ	โดยไมต้่องไปปวดหวั

เริ่มต้นง่ายใช้เงินน้อย

	 เพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าของกิจการ

ผ่านการลงทุนในหุ้นไม่จำาเป็นต้องมีเงิน

เป็นแสนเป็นล้าน	มีแค่หลักพันหลักหมื่น

ก็ทำาให้กลายเป็นเจ้าของกิจการได้แล้ว	

เพราะการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นในปัจจุบัน

ไม่ใช่เรื่องยากและไม่ได้ใช้เงินเริ่มต้น

มากนัก	

มีมืออาชีพช่วยบริหาร

กับการลงมือทำาธุรกิจด้วยตัวเอง	จากนั้น 

ก็เอาเวลาที่เหลือไปทำาอย่างอื่น	 ทำาให้

เราทำางานประจำา	 หรือทำางานที่เรารัก 

ไปพร้อมๆ	 กับการเป็นเจ้าของกิจการ 

ที่เราต้องการได้ไม่ยาก	

เจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

14

ข้อดี



	 ในขณะที่การเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ	มีโอกาสที่จะไปไม่รอด	แต่สำาหรับบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ที่มีให้เลือกหลายร้อยบริษัท	 ในหลากหลายอุตสาหกรรม	 จะต้อง 

มีบริษัทที่แข็งแกร่ง	ผ่านร้อนผ่านหนาว	เป็นธุรกิจที่ดี	สามารถต่อสู้กับบริษัทอื่นๆ	ได้

	 เราก็เพียงเลือกลงทุนในกิจการที่ดี	 มีโอกาสทำากำาไรได้ดี	 มีอนาคต	 มีศักยภาพที่จะ

เติบโต	และที่สำาคัญ	คือ	บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ

	 นอกจากนี	้ยงัสามารถลงทนุไดห้ลายๆ	กจิการ	ดว้ยเงนิจำานวนไมม่าก	เพราะการกระจาย 

การลงทุนไปในหลายๆ	บริษัท	หลายๆ	อุตสาหกรรมจะเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน	

เพราะเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจนทำาให้ธุรกิจหนึ่งขาดทุน	เราจะยังมีธุรกิจอื่นๆ	ที่ยัง

ทำากำาไรได้อยู่

เลือกลงทุนธุรกิจที่ดีที่สุด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 ในกรณีที่ เราเป็นเจ้ าของกิจการผ่าน 

การลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แล้ว 

อยากจะขายกิจการเปล่ียนไปลงทุนอย่างอื่น 

ก็ง่ายนิดเดียว	แค่ขายหุ้นของบริษัทเก่า	แล้วไป

ซื้อหุ้นของบริษัทใหม่	โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาท	ี 

แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองคงไม่

สามารถขายธุรกิจได้ง่ายแบบนี้

สภาพคล่องสูง
15
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	 ถ้าการเป็นเจ้าของกจิการของตวัเองทำาให้เรามอีำานาจ 

ในการบริหารจัดการทุกส่ิงอย่างเต็มที่	 แต่สำาหรับ 

การเป็นผู ้ถือหุ ้น	 โดยเฉพาะถ้าเป็นผู ้ถือหุ ้นรายย่อย 

ก็ไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบรหิารงาน	(เพราะเราปล่อยให้

เป็นหน้าที่ของผู้บริหารมืออาชีพเรียบร้อยแล้ว)

	 แต่ในฐานะผู้ถือหุ้น	แม้จะเป็นแค่เสียงเล็กๆ	เราก็

ยังมีสิทธ์ิที่จะออกเสียงคัดค้านในการประชุมผู้ถือหุ้น	

และเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร	แต่ต้อง

ยอมรบัว่า	ในทีส่ดุ	“ผูถ้อืหุน้ใหญ่”	หรอื	“เสียงส่วนใหญ่” 

จะมีนำ้าหนักมากกว่า

ไม่มีอำานาจบริหาร

	 อย่างไรก็ตาม	 ถ้าลงทุนแล้วไปเจอผู้บริหาร	 ที่ 

ไม่ซื่อสัตย์	 ไม่ทำาหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของบริษัท	 เราก็

เพียงแค่ขายหุ้นออกไปลงทุนกับบริษัทอื่นที่ดีกว่าแทน		

เพราะผู้บริหารที่ไม่มีธรรมาภิบาลก็อาจจะพาบริษัท

ล่มจมได้

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 ผลตอบแทนที่ได้จากการเป็นเจ้าของกิจการ

ผ่านการลงทุนในหุ้นอาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับ

กำาไรที่จะได้จากการทำาธุรกิจ	 (ถ้าประสบความ

สำาเรจ็)	หรอืบางครัง้ราคาหุน้ทีเ่ราถอือยู่อาจจะปรับ

ลดลงได้	 แม้ว่าจะเป็นกิจการที่ดี	 มีอนาคต	 เพราะ

ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุน	ภาวะตลาด	

และสภาพเศรษฐกิจ	 แต่ในระยะยาวก็อาจจะได้ 

ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ	10-15%	 ซึ่งเรียกว่าไม่น้อย

เลยถ้าไปเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝาก	 และถ้าลงทุน

ด้วยระยะเวลาที่นานพอผลตอบแทนจะงอกเงย

ขึ้นเรื่อยๆ	 ก็นับเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไป 

ผลตอบแทนไม่สูง

	 อย่างไรก็ตาม	 หลังจากที่เข้าใจทั้งข้อดีข้อด้อยของการเป็น	

เจ้าของกิจการของตัวเอง	 หรือเจ้าของกิจการผ่านการลงทุน 

ในหุ้น	มาเรียบร้อยแล้ว	ก็คงเห็นว่าไม่ใช่เร่ืองยากเกินความสามารถ	

แต่การเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำาเร็จต่างหากที่เป็น

เรือ่งยาก	เพราะฉะนัน้ถา้อยากจะก้าวเขา้สู่การเปน็เจา้ของกจิการ

ที่ประสบความสำาเร็จต้องติดตามตอนต่อไป
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	 พร้อมกันหรือยัง	“รถไฟเห�ะ” กำาลังจะออกเดินทางแล้ว	จับกัน

ไวใ้หแ้นน่ๆ	เพราะบอกไดเ้ลยวา่	งานนีม้เีสยีว	และอาจจะทำาใหค้นทีห่วัใจไมแ่ขง็แรง 

ช็อกหมดสติกันได้ง่ายๆ	

	 ถา้	“คำาขู”่	เพยีงแคน่ีท้ำาใหข้นหวัลกุแลว้ละก	็เลกิคดิทีจ่ะเปน็เจา้ของกจิการ

แล้วกลับไปเดินในเส้นทางมนุษย์เงินเดือนจะสบายใจกว่า	เพราะ	“ความกล้า”	 
เป็นหนึ่งใน	“บุคลิกและทัศนคติ”	ของเจ้าของกิจการที่ประสบ
ความสำาเร็จ

เส้นท�งสู่ก�รเป็น 
เจ้�ของกิจก�รของตนเอง

Entrepreneur

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 ไม่น่าเช่ือว่า	เจ้าของกิจการท่ีประสบความสำาเร็จ	

ไม่ว่าจะทำาธุรกิจอะไร	 ธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ 

แค่ไหน	ชนชาติไหน	พวกเขามี	“บางส่ิง”	ท่ีคล้ายๆ	กัน 

(แน่นอนว่า	 ไม่ใช่ความรู้ในตำาราเพียงอย่างเดียว)	

ซึ่งบางอย่างอาจจะดูเหมือนเป็นนิสัยที่ติดตัวมา

ตัง้แต่เกิด	แตเ่ชื่อเถอะวา่	ทกุอยา่งสามารถฝึก
และสร้างขึ้นได้	

มุ่งมั่นที่จะประสบความสำาเร็จ1. 

	 นอกจากนี้	 การเป็นเจ้าของกิจการ 

ไม่สบายอย่างทีห่ลายคนคดิ	เพราะต้องอาศยั

ทั้งกำาลังกาย	กำาลังใจ	และกำาลังเงิน	ยิ่งการ

เริ่มต้นธุรกิจใหม่	 ต้องทำาแทบทุกอย่างด้วย

ตัวเอง	ต้องจัดการกับปัญหาแทบทุกอย่างที่

จะกระหนำ่ากันเข้ามาแบบไม่มีวันหยุดพัก

เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง 

ก็คงจะทนไม่ไหวและล่าถอยออกไปจาก

ธุรกิจก่อนที่จะประสบความสำาเร็จ

	 เรียกว่าเป็น	 “หัวใจ”	 ของการเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำาเร็จ	 เพราะเมื่อ

เรามีความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะประสบความสำาเร็จอย่างมาก	 มันก็จะทำาให้เรา 

ไมห่วาดหว่ันตอ่ความล้มเหลว	(ทีอ่าจจะเกดิข้ึน)	และหากต้องเผชญิหนา้กบัความล้มเหลว	

ความมุ่งมั่นจะคอยฉุดให้เราลุกขึ้นมาก้าวเดินต่อไป	โดยไม่ล้มเลิกไปกลางทาง

ใช่เราหรือเปล่า??

Entrepr
eneur

...?เถ้าแก่รุ่นใหม่ ใช่เราหรือเปล่า
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	 ความกล้า	 เป็นอีกคุณสมบัติที่จำาเป็น

ของเจ้าของกิจการ	โดยเฉพาะ	“กล้าท่ีจะเส่ียง” 

เพราะถ้ามัวแต่กลัวๆ	กล้าๆ	ไม่ว่าจะก้าวขา

ออกไปทางไหนกก็ลัวไปหมด	ก็คงจะไมม่วีนั 

ได้เร่ิมต้นธุรกิจ	และความกลัวท่ีเป็นอันตราย

ต่อการเป็นเจ้าของกิจการมากที่สุด คือ 

กลัวล้มเหลว 

	 แต่เมื่อกล้าที่จะเสี่ยงแล้ว	 จะต้องเป็น

ความกล้าที่มีเหตุมีผล	 ไม่ใช่กล้าท้าตาย	

ทำาธุรกิจโดยไม่มีการวางแผน	 ไม่ได้คิด

ไตร่ตรองให้รอบคอบ	

	 นอกจาก	 กล้าเส่ียงแล้ว	 จะต้องกล้า

ตัดสินใจอีกด้วย	 เพราะในการทำาธุรกิจ	 มี

เร่ืองให้ต้องตัดสินใจทุกวัน	 ผิดกับมนุษย์

เงินเดือนในระดับพนักงานทั่วไป	 ที่แทบจะ

ไม่ต้องมีภาระหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่อง

สำาคัญๆ	 และเรื่องที่ส่งผลต่อความอยู่รอด

ทางธุรกิจ	

	 แต่สำาหรับเจ้าของกิจการ	ธุรกิจจะไปรอด	

หรือจะล้มเหลว	ก็เกิดจากการตัดสินใจของ

ตัวเราเองทั้งนั้น	 เพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะ

ตัดสินใจ	 โดยความกล้ามีจุดกำาเนิดมาจาก	

“ความเชื่อมั่นในตัวเอง”	 เชื่อว่า	 มีความรู้ 

มากพอ	 เชื่อว่าเงินทุนมากพอที่จะนำาพาให้

ธุรกิจของเราประสบความสำาเร็จ

กล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ2. 

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 สมัยนี้การทำาธุรกิจแบบเดิมๆ	 อาจจะทำาได้แค่	 “พออยู่รอด”	 แต่ถ้าต้องการให้ธุรกิจ 

โดดเดน่	เอาชนะคูแ่ข่งทีม่อียูม่ากมาย	และเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยนื	เจา้ของกิจการจะต้องมคีวามคดิ 

ริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 เพ่ือทำาส่ิงที่แตกต่างและส่ิงที่ดีกว่า	 เพราะอย่างน้อยๆ	 เจ้าของกิจการที่

ประสบความสำาเร็จจะต้องปรับปรุงสินค้าและบริการของตัวเองอยู่ตลอดเวลา	

	 และเราจะ	“ลำา้หนา้” คูแ่ขง่	ถ้าหดัมองใหไ้กล	มองเหน็แนวโนม้ธุรกจิในอนาคตวา่	สินคา้

อะไร	และบริการแบบไหน	กำาลังจะเป็น	“เทรนด์”	ที่มาแรง					

	 เมื่อมองเห็นแล้วต้องไม่รอช้า	รีบคว้าโอกาสนั้นมาให้ได้	ด้วยการ	“คิดการใหญ่”	ทำาให้

ไอเดียเล็กๆ	นั้น	กลายเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำาเร็จขึ้นมาให้ได้

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์3. 

	 ถ้าพูดถึงการทำาธุรกิจ	คนที่เรียน	“บริหารธุรกิจ”	อาจจะ 

แอบยิ้มอยู่ในใจ	 แล้วคิดว่า	 “เรื่องกล้วยๆ”	 เพราะเรียนวิธี

การทำาธุรกิจมาหมดแล้ว	 แต่สำาหรับเจ้าของกิจการที่ประสบ 

ความสำาเร็จ	พวกเขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	ไม่เคยทิ้ง

นิสัย	“ใฝ่รู้” แม้ว่า	จะก้าวพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยไปนานแล้ว	

	 การเรียนรู้ของเจ้าของกิจการทำาได้หลายทาง	 ตั้งแต่

อ่านตำาราวิชาการ	 เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ประสบ 

ความสำาเรจ็	เรยีนรูจ้ากลกูค้า	แมก้ระทัง่เรยีนรู้จากคู่แขง่	เพราะ

ในโลกธุรกิจการหยุดเรียนรู้	หยุดพัฒนา	ก็เท่ากับการถอยหลัง		

ไม่หยุดที่จะเรียนรู้4. 
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	 หลังจากสำารวจ	 “หัวใจ” ตัวเองแล้วว่า	 แข็งแกร่งพอและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทาง

ของการเป็นเจ้าของกิจการ	 แต่คิดไปคิดมาก็คิดไม่ตกสักที	 เพราะไม่รู้จะเริ่มต้นทำาธุรกิจ

อะไรดี	สุดท้ายก็เลยนั่งคิด	นอนคิด	อยู่แบบนั้น	โดยไม่ได้เริ่มลงมือทำาอะไรสักที	

	 ไม่ต้องตกใจ	เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่	“เด็กจบใหม่”	อย่างเราๆ	เท่านั้น	ที่เจอปัญหานี	้

เพราะลุงๆ	 ป้าๆ	 ที่เรียนจบไปหลายปี	 หลายคนก็ยังแบกความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการ 

ไว้ในใจ	โดยที่ไม่เคยได้ลงมือจริงๆ	จังๆ	สักที	

	 จริงๆ	แล้วปัญหา	“ไม่รู้จะทำาธุรกิจอะไรดี”	มีวิธีแก้ง่ายนิดเดียว	
	 เริ่มจาก	หยิบกระดาษ	และปากกาขึ้นมา	แล้วตั้งคำาถามกับตัวเองว่า	เราอยากทำาอะไร 

เราชอบทำาอะไร	 เราถนัดอะไร	 ที่บ้านทำาธุรกิจอะไร	 จะต่อยอดอะไรได้บ้าง	 หรือ	 

เรามองเห็นโอกาสจะทำาธุรกิจอะไร	ตามแนวทางการเริ่มธุรกิจต่อไปนี้

อาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่แปลก

แหวกแนว	แต่มาจากความชอบ 

เป็นการส่วนตัว	เชน่	เปิดรา้น

ดอกไม้	 เพราะชอบดอกไม้	

เปิดร้านหนังสือ	 เพราะชอบ

อ่านหนังสือ	 เปิดร้านขาย

เสื้อผ้า	เพราะชอบแฟชั่น

1. ริเริ่ม

ไม่ว่าจะเป็น	 เห็นทำาเลดีๆ	 

ท่ีเหมาะกับการทำาการค้า	มอง

เห็นช่องว่างทางการตลาด	

มองออกว่า	ในตอนน้ี	“เทรนด์”	

อะไรกำาลังจะมาแรง

ซึ่งคงจะเป็นพวก	 “เถ้าแก่ 

นักประดิษฐ์”	ท่ีประดิษฐ์คิดค้น

ส่ิงใหม่ๆ	 ที่น่าจะมีโอกาส

ขายได้

เห็นโอก�สท�งธุรกิจ

คิดค้นสิ่งใหม่ๆ

ทำ�ธุรกิจที่อย�กทำ�

ใจพร้อม... แต่จะทำาธุรกิจอะไรดี

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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2. ต่อยอด
	 เจ้าของกิจการในรูปแบบนี้น่าจะได้เปรียบกว่าและง่ายกว่าการริเริ่ม	เพราะอย่างน้อยๆ	

ก็พอจะมี	“พื้นฐาน”	อยู่บ้าง	ทำาให้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ง�นอดิเรก

งานอดเิรกบางอย่างทีเ่ราทำาเปน็กจิกรรมในยามว่างอาจจะกลาย

เปน็ธุรกจิสรา้งกำาไรใหก้บัเราได้	เชน่	ถ้าชอบทำางานฝมีอื	สามารถ

ทำาขาย	 และต่อยอดไปจนถึงการเปิดร้านขายอุปกรณ์งานฝีมือ	

หรือจะข้ามขั้นไปเปิดสอนคนที่สนใจเลยก็ได้

สำาหรบัคนทีม่คีวามเชีย่วชาญ	หรอืทกัษะเฉพาะดา้น 

จากการทำางานประจำา	จากการเปน็มนษุยเ์งนิเดือน	

สามารถต่อยอดทักษะอาชีพนั้นให้เป็นธุรกิจได้ 

ไม่ยาก	 เช่น	 หมอ	 ออกมาเปิดคลินิกของตัวเอง	

หรือพนักงานบัญชี	ออกมาเปิดสำานักงานบัญชี	

ง�นประจำ�ที่ทำ�อยู่

ธุรกิจครอบครัว

ซึง่การตอ่ยอดธุรกจิครอบครัวสามารถทำาได้หลาย

รปูแบบ	ตัง้แต่การขยายสาขา	ทำาธุรกจิทีเ่ก่ียวเนือ่ง	

ธุรกิจที่อาศัยธุรกิจที่บ้านเป็นฐาน	หรือผลิตสินค้า

หรือขายวัตถุดิบส่งให้กับธุรกิจครอบครัว
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 จากนั้นก็เขียนทุกไอเดียที่ผุดขึ้นมาในสมองลงไปในกระดาษ 
	 หลังจาก	 “รีดไอเดีย“	 กันออกมาจนหมดไส้หมดพุงแล้ว	 ก็ถึงเวลา	 “ฆ่าทิ้ง”	 โดยขีดฆ่า 

ไอเดียธุรกิจที่คิดว่า	“ไม่เหมาะกับตัวเรา”	ออกไป	ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่น่าจะมีโอกาสดี	แต่เรา 

ไม่มีความรู้ด้านนั้น	ไม่มีเงินทุนมากพอ	หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ	ค่อยๆ	คิด	และค่อยๆ	ตัดทิ้งไป	

จนเหลือธุรกิจที่คิดว่า	เหมาะกับเรามากที่สุดสัก	2-3	ธุรกิจ

3. ซื้อกิจก�ร
	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่ีอยากทำา	 หรือธุรกิจที่เห็นโอกาส	 แต่ไม่อยากริเริ่มด้วยตัวเอง	

เพราะรู้ว่าการเริ่มต้นจากศูนย์เป็นเรื่องยาก	 ก็อาจจะลดข้ันตอนความยุ่งยากด้วยการ 

ซื้อกิจการ

หรือ เซ้ ง ต่อกิ จการ	 ซึ่ ง เ จ้ าของ เดิม 

อยากขายด้วยเหตุผลต่างๆ	นานา	ไม่ว่าจะเป็น 

จะไปต่างประเทศ	 ไม่มีเวลาดูแล	 หุ้นส่วน

มีปัญหา	 ซึ่งคนที่จะเริ่มธุรกิจด้วยวิธีการ

นี้ต้องหาคำาตอบให้ได้ว่า	 “ถ้ากิจการดีจริง

แล้วทำาไมเจ้าของถึงยอมขาย”	 

น่าจะเรียกว่าเป็น	 “ธุรกิจกึ่งสำาเร็จรูป”	

เพราะเจ้าของแฟรนไชส์จะวาง	“ระบบ”	

ซึง่เปน็เหมอืนสูตรสำาเรจ็ในการทำาธุรกจิ 

ไว้หมดแล้ว	 เราไม่ต้องลองผิดลองถูก 

ใหเ้สียเวลา	นอกจากนี	้ยังม	ีหลากหลาย 

ธุรกิจให้เลือก	 ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อ	

โรงเรยีนกวดวิชา	ไปจนถงึรา้นขา้วมนัไก่

ซื้อกิจการที่มีอยู่แล้ว	 	แฟรนไชส์	

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

24



	 จากนัน้กน็ำาธุรกจิ	2-3	อย่างนัน้มา	“ศึกษาความเปน็ไปได้ทางธุรกจิ”	ที่ไม่ใชคิ่ดเอง	เออเอง 

ว่ามันน่าจะไปได้ดี	แต่ต้องศึกษาอย่างจริงจังและรอบด้าน	เพราะบางธุรกิจที่คิดว่า	มันน่าจะ 

เหมาะกับเรา	มันอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นไปได้ยาก	หรือไอเดียเด็ดแต่	“ขายไม่ได้”	หรือทำาไป 

ก็ขาดทุน

	 ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจเลือกธุรกิจต้องตอบคำาถามหลักๆ	3	หัวข้อ	ต่อไปนี้ให้ได้ก่อน

1. ธุรกิจนี้น่�สนใจแค่ไหน

• มีการแข่งขันในธุรกิจมาก

น้อยแค่ไหน มีคู่แข่งกี่ราย ใคร

เป็นผู้นำาตลาด	แน่นอนว่า	ถ้าเรา 

เป็นเจ้าของกิจการใหม่ที่ต้อง

เข้าไปต่อสู้ในสนามรบที่คู่ต่อสู้ 

ท้ังรายใหญ่	รายเล็กอยู่เต็มไปหมด	

โอกาสที่เราจะกลายเป็นผู้ชนะ 

ก็ค่อนข้างยาก	โดยเฉพาะในตลาด

ที่มีผู้เล่นรายใหญ่ผูกขาดตลาด	

หรือแข่งขันด้วยการตัดราคา	 

ถ้าไปเจอธุรกิจ ท่ีอยู่ ในตลาด

ลักษณะนีอ้าจจะตอ้งยอมตดัใจ...	

แต่อย่าเพิ่งรีบถอดใจ	

•  ลูกค้ามีอำานาจต่อรองมากแค่ไหน เพราะในหลายๆ	

ธุรกิจที่	“อำานาจ”	อยู่ในมือคนซื้อมากกว่าคนขาย	เช่น	

ธุรกิจที่ขายสินค้าแบบเดียวกัน	 ให้บริการคล้ายๆ	 กัน	

ลูกค้ามัก	 “เลือกได้”	 และมักจะเลือกซื้อจากร้านที่ให้

ราคาถกูทีสุ่ด	เพราะฉะนัน้ถา้เราบกุเขา้ไปกอ็าจจะเปน็

อีกรายหนึ่งที่เข้าไปติดกับดักก็ได้

• ตลาดยังมีโอกาสเติบโตหรือไม่	 ในบางธุรกิจที่แม้

จะแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตาย	 แต่ยังเป็นธุรกิจที่มี

โอกาสเติบโตต่อไปได้	 หรือยังมีช่องว่างมากพอให้

เจ้าของกิจการหน้าใหม่แทรกตัวเข้าไปได้	 แบบนี้ก็

ยังน่าสนใจ	 แต่ถ้าเป็นตลาดที่ใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวแล้ว 

คงต้องโบกมือลา	

	 คำาถามในหวัข้อนีจ้ะชว่ยใ
หเ้หน็ภาพรวม

ของธุรกิจที่เรากำาลังจะก้า
วเข้าไปว่า	มันน่า

สนใจจริงๆ	อย่างที่เราคิด
หรือไม่	 25
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• เราชอบมันไหม เพราะถ้าได้ทำาในสิ่งที่ชอบ	 สิ่งที่รัก	

น่าจะเป็นการทำาธุรกิจที่มีความสุขที่สุด	

• เรามีประสบการณ์ หรือเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจที่จะ 

ทำาหรือไม่

• เราทำาได้ดีไหม	 เพราะในบางครั้งเพียงแค่ความชอบ

เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอสำาหรับการเป็นเจ้าของกิจการ	

• เราทำาได้ดีกว่าคนอื่นหรือไม ่หรือทำาอะไรที่แตกต่าง 

จากคนอื่นๆ	 หรือไม่	 เพราะเมื่อลงสนามแข่งแล้ว	 

ถ้าต้องการจะเป็นผู้ชนะต้องทำาให้เหนือกว่าคู่แข่ง		

• เรามีอะไรท่ีด้อยกว่าคนอื่นบ้าง	 เพราะไม่ควรมอง

แค่ข้อดีของเราเอง	 แต่จะต้องมองให้รอบด้าน	 มองให้

เห็น	“ข้อด้อย”	ของเราเองด้วย	เพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุง	 

หาวิธีแก้ไข	 แต่ถ้ามันมากมายเกินกำาลังก็คงต้องยอม

ถอยกลับไปตั้งหลักกันใหม่

•  มีอะไรท่ีน่าจะเป็น “อุปสรรค” ต่อตัว

ธุรกิจอีกหรือไม่	 เช่น	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งถ้ามองไปทางไหนก็เห็นแต่อุปสรรค	

มากกว่า	โอกาส	อาจจะต้องยอมหยิบธุรกิจ

ตัวต่อไปขึ้นมาพิจารณาแทน

•  ต้องพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบเพียงไม่กี่ราย

หรือไม่ อำานาจการต่อรองของคนขาย

วัตถุดิบมีมากน้อยแค่ไหน และต้นทุน

วัตถดุบิเปน็อย่างไร เพราะสิง่เหลา่นีส้ง่ผล 

ต่อการทำาธุรกิจของเราทั้งสิ้น	และคงไม่ดี 

แน่ๆ	 ถ้าต้องอาศัยวัตถุดิบจากคนขาย 

แค่รายเดียว

• มีสินค้าหรือบริการอื่นๆ ท่ีสามารถ

ทดแทนสินค้าหรือบริการของเราได้ไหม 

ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้ง	 “ของเลียนแบบ”	 และ	

“ของที่ใช้แทนกันได้”	เพราะยิ่งลูกค้ามีทาง

เลือกอื่นๆ	 มากข้ึน	 ก็จะทำาให้การแข่งขัน 

ยิ่งสูงมากขึ้นไปอีก

• เจ้าของกิจการรายใหม่เข้ามาในตลาด

ได้ยากหรือง่ายแค่ไหน	เพราะธุรกิจที่เริ่ม

ได้ง่าย	 ใครๆ	ก็ทำาได้	 อาจจะไม่ใช่ธุรกิจ

ที่ ย่ังยืน	 ถ้าเราไม่พยายามสร้างความ 

โดดเด่นให้กับสินค้าของเรา	

2. ธุรกิจนี้เหม�ะกับเร�จริงๆ หรือไม่

เหมาะกับ
ตัวเราไหม

คำาถามในขอ้นีเ้ปน็การกลับมา
ถามตัวเองว่า	ธุรกิจที่น่าสนใจ	
มันเหมาะกับตัวเราหรือไม่	

1

2

3

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

26



	 นั่นเพราะการเริ่มต้นเส้นทางของเจ้าของกิจการควรจะเริ่มต้นจาก	 “เงินกู”	 มากกว่า	

“เงินกู้”	 เพราะส่ิงท่ีมาคู่กับเงินกู้	 คือ	 ดอกเบี้ย	 ที่เริ่มเดินต้ังแต่วันแรกที่เรากู้	 แต่ธุรกิจ 

ของเรามีโอกาสน้อยมากที่จะทำากำาไรตั้งแต่วันแรกที่ตั้งต้นธุรกิจ	

	 ถา้สำารวจตรวจสอบเงนิทนุในกระเปา๋แลว้คิดว่า	ยังนอ้ยนดิเกนิไปทีจ่ะเริม่ต้น	กอ็ย่าเพ่ิงทอ้ 

เพราะบอกแล้วว่า	ถ้ามุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของกิจการให้ได้แล้วละก็	ต้อง	“สู้ไม่ถอย”	
	 ในเมื่อทุนเราน้อย	ก็ต้องมองหา	“ผู้ร่วมทุน”	ซึ่งอาจจะเป็น	คนที่มีความฝันเหมือนเรา	

คนทีอ่ยากใหฝ้นัเราเปน็จริง	หรือ	คนทีเ่ชือ่มัน่ในความฝนัของเรา	โดยเฉพาะธุรกจิที่ไอเดยีดี 

มโีอกาสประสบความสำาเรจ็ได	้จะม	ี“คนใจด”ี	พรอ้มจะชว่ยลงทนุ	เชน่	บรษิัทเงนิรว่มลงทนุ	

(Venture	Capital)	และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเจ้าของกิจการใหม่		

	 แต่ถา้ไมรู่จ้ะไปหาผูร้ว่มทนุจากไหน	เรากค็งตอ้งกลับไปตัง้หลักกนัอกีรอบ	ซึง่อาจจะไป

เริ่มทำางานประจำาเพื่อสะสมทุน	และยังได้สั่งสมประสบการณ์อีกต่างหาก	

	 ถา้มเีปา้หมายชดัเจนว่า	การทำางานประจำาเปน็การเตรยีมความพรอ้มกอ่นกา้วสู่โลกธุรกจิ

กค็วรจะพยายามเข้าไปอยู่ในธุรกจิทีเ่ราสนใจ	หรือธุรกจิทีเ่ก่ียวเนือ่ง	และถา้ใหด้คีวรจะเปน็

บรษิัทขนาดเล็ก	ซึง่จะเอือ้ตอ่การเรยีนรูม้ากกว่าบริษัทขนาดใหญ	่เพราะเรามโีอกาสเรยีนรู้

งานทั้งระบบ	วิธีการทำางาน	และธรรมชาติของการเป็นเจ้าของกิจการได้ดีกว่า

 

3. ทุนน่ะ มีพอไหม

	 ทีนี้ก็มาถึงคำาถา
มที่สำาคัญที่สุด 

เพราะความฝันข
องเราจะฟักออก

มาจากไข่ 

ได้หรอืเปล่ากข็ึน้
อยูก่บัส่ิงนี	้นัน่คอื

	“เงนิทนุ” 

เพราะธุรกจิในฝนั
ทีอ่นาคตด	ีมแีวว

รุง่	แตเ่รา

ไม่มีโอกาสทำาให
้มันเป็นความจริง

	 ก็เพราะ

เรามีเงินทุนไม่ม
ากพอ	 ก็เลยต้อ

งปล่อยให้

เปน็ธุรกจิในควา
มฝนัต่อไป	หรือไ

มก่ก็ลับไป

มองหาธุรกิจที่ใช
้เงินทุนน้อยลง
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	 อย่างไรก็ตาม	 ในระหว่างนั้นเราต้องเริ่มต้นวางแผน

ทางการเงิน	 โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บเงินให้ได้สักก้อน

หนึ่งและนำากลับมาสานฝันกันต่อไป	 ซึ่งวิธีการนี้ยังสร้าง	

“ประวัติทางการเงิน”	 ให้ธนาคารเห็นว่า	 เรามีวินัยทาง 

การเงิน	 ซึ่งหากวันหนึ่งเราต้องการเงินกู้เราจะไม่ทำาให้ 

เจ้าหนี้ผิดหวังแน่นอน

	 หลังจากผา่นการกลัน่กรองมาทัง้	3	ด่านแล้ว	ก็ถึงเวลา

สรุปผล	และผลที่จะออกมาถูกบีบให้เหลือ	2	ทางเท่านั้น	

คือ	มันเจ๋งมาก	หรือเจ๊งแน่นอน	

	 และถ้าโชคร้าย	 ในบรรดา	2-3	 ธุรกิจที่เลือกมา 

กลายเป็นธุรกิจที่เข้าข่าย	 “น่าจะเจ๊ง”	 ก็อย่าได้ลังเลที่จะ 

ทิ้งไอเดียนั้นไปได้เลย	แล้วกลับไปที่ขั้นตอนแรกกันอีกที

	 แต่ถ้าแน่ใจว่า	“น่าจะเจ๋ง”	ก็เดินหน้าลุยกันเลย

check - in

เจ๊งแน่นอน
มันเจ๋งมาก

เขียนแผนท่ีนำาทาง

	 แม้เราจะ	“ฝันใหญ่”	แต่เพื่อความปลอดภัย	ควรจะเริ่มจากเล็กๆ	ใช้เงินทุนไม่มาก	หรือ	

ทำาควบคู่ไปกบังานประจำา	แล้วค่อยขยบัขยายเมือ่เหน็แววว่า	จะไปไดด้จีะดกีว่า	เพราะถา้ต้อง	

“บาดเจบ็”	กจ็ะไมเ่จบ็มากจนเกินไป	และยงัพอมแีรงเหลือมาเริม่ต้นคน้หาธุรกจิที่ใชก่นัต่อไป

 แต่บางความฝนัไมม่โีอกาสใหเ้ริม่จากเล็กๆ	กต็อ้งเริม่ธุรกจิบนกระดาษกนักอ่น	
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แผนธุรกิจ	(ฉบับย่นย่อ)	จะมีเนื้อหาหลักๆ	อยู่	4	เรื่อง	คือ	

 

check - in
	 และเมื่อเราตอบคำาถามทั้ง	4	เรื่องหลักๆ	นี้ได้แล้ว	ก็นำามาสรุปสั้นๆ	อีกครั้งหนึ่ง	ซึ่งการ

สรุปแผนธุรกิจนี้จะต้องเป็นเหมือนการ	 “โฆษณาขายไอเดีย”	ที่จะทำาให้ผู้ร่วมทุนปิ๊ง!	 ไอเดีย

ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที	

	 การทำาแผนธุรกจิอาจจะเปน็เร่ืองยากสำาหรับคนที่ไมม่พ้ืีนฐานความรูด้า้นการบรหิารธุรกจิ	

ทำาให้ต้องใช้เวลา	ใช้พลังกายและพลังใจอย่างมาก	แต่เชื่อเถอะว่า	มันคุ้มค่า	และมันจะทำาให้

การทำาธุรกิจง่ายขึ้นอีกเยอะ

ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

เราจะทำาอย่างไร

คู่แข่งเราเป็นใคร	

ทำาธุรกิจอย่างไร	และ

เราจะเอาชนะได้อย่างไร

เราวางแผนสำาหรับการตลาด	การผลิต	การเงิน

และการบริหารจัดการไว้อย่างไร	(เห็นหัวข้อนี้

แล้วอย่าเพ่ิงเปน็ลม	เพราะในหวัขอ้ถดัๆ	ไป	นา่จะ 

พอบอกได้ว่า	จะวางแผนทั้ง	4	ด้านนี้อย่างไร)

ธุรกิจของเราคืออะไร	

จะทำาอะไร	ทำาอย่างไร	

และมีจุดเด่นอยู่ตรงไหน

1. 

2. 
4. 

	 ไม่ว่า	จะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่	หรือธุรกิจบนแผ่นกระดาษ	ก็มีสิ่งที่ต้องทำา	 ในการ 

เริ่มธุรกิจคล้ายๆ	 กัน	 นั่นคือ	 ต้องมี	 “แผนท่ีนำาทาง”	 เพราะเราจะไปถึงเป้าหมายที่เรา 

ไม่เคยไปโดยที่ไม่หลงทางได้อย่างไร	 ถ้าไม่มีแผนที่	 และสาเหตุของความล้มเหลว 

ทางธุรกิจก็มักจะเกิดขึ้นจากการเดินดุ่มๆ	ไป	แบบไม่รู้ทิศทาง

	 นอกจากนี้	 แผนที่ที่ดียังเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ร่วมทุน	 รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานประกอบ

ในการขอกู้เงินได้อีกด้วย		

	 แผนที่นำาทางบนเส้นทางเจ้าของกิจการ	 จริงๆ	 แล้วก็คือ	 “แผนธุรกิจ”	 ที่เป็นการนำา

ความคิดและความฝันทางธุรกิจของเรามาจัดให้เป็นระบบระเบียบ	 และถ่ายทอดออกมา 

เป็นตัวหนังสือ	 ทำาให้เห็นภาพชัดเจนข้ึนว่า	 ธุรกิจของเราเป็นอย่างไร	 กำาลังจะเดินไป 

ทางไหน	และจะไปให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไร

	 ถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆ	 ก็อาจจะไม่ต้อง	 “จัดเต็ม”	 แบบที่ธุรกิจขนาดใหญ่เขาทำากันก็ได้	 

ขอแคเ่ขียนส่ิงท่ีอยู่ในความคดิออกมาเปน็ตัวหนงัสอื	แบบสัน้	กระชบั	ตรงไปตรงมา	เข้าใจงา่ย 

และต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง	ไม่มองโลกดีเกินไป	เพราะในโลกแห่งความเป็นจริง 

อาจจะไม่สวยงาม	ราบรื่นอย่างที่ฝันไว้ก็ได้
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	 สำาหรบัคำาถามท่ีว่า	ธุรกิจของเราคืออะไร	และคู่แขง่เราเปน็อย่างไร	เราถามตวัเองไปแล้ว 

ตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกธุรกิจ	 แต่เมื่อตัดสินใจเดินหน้าธุรกิจนี้อย่างจริงจังแล้ว	 ต้องมา 

ทำาความรู้จักและเข้าใจธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น	 เพียงแต่คราวนี้เปล่ียนจากการถามตัวเอง	 

มาเป็นการเล่าให้คนอื่นเข้าใจ

 
	 ข้อนี้เป็นการประกาศ	 “เป้าหมายใน

การทำาธุรกิจ”	 ว่า	 เราต้องการทำาธุรกิจนี้ 

เพื่ออะไร	หรือในอีก	5	ปี	นับจากนี้	ธุรกิจ 

ของเราจะเป็นอย่างไร	 จะเป็นผู้นำาในธุรกิจ	

หรือต้องการจะนำาบริษัทเข้าตลาดหุ้น	 ซึ่ง

เจ้าของกิจการจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินหน้าธุรกิจ	 เพราะการ 
มีเป้าหมายชัดเจน	เป็นเหมือน	“เข็มทิศ”	
	 หลังจากมเีปา้หมายแล้ว	ก็บอกว่า	เราจะ 

ทำาอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

	 ไม่ใชแ่คต่อบว่า	ธุรกจิของเราทำาอะไร	แต่

ตอ้งตอบว่า	“ธุรกจิของเราคอือะไร”	ส่ิงทีเ่รา

ขายจริงๆ	 แล้วมันคืออะไร	 บางทีมันอาจจะ

เปน็ได้มากกว่า	“สินค้า”	ทีอ่ยู่ตรงหนา้เราก็ได ้

		 นอกจากนี	้ตอ้งบอกใหไ้ดว่้า	สภาพตลาด

เป็นอย่างไร	 คู่แข่งเป็นอย่างไร	 และอะไรที่ 

เราทำาพิเศษกว่าคนอ่ืนๆ	หรือแตกต่างจากคู่แข่ง	

จนทำาให้ลูกค้าต้องซ้ือสินค้าหรือบริการของเรา	

แทนที่จะซื้อจากคู่แข่ง

	 ส่ิงท่ีจะช่วยให้เราตอบคำาถามน้ีได้ดีท่ีสุด	คือ	

ตอ้งบอกใหไ้ดว่้า	จดุเดน่	และจดุดอ้ย	ของเรา 

อยู่ตรงไหน	เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ธุรกิจเราจะ

ไม่มีจุดด้อยเลย	 โดยเฉพาะการเริ่มต้นใหม่	

จุดด้อยที่ต้องมีแน่ๆ	คือ	ไม่มีใครรู้จักเรา	

	 แต่โดยมากแล้วเรามักจะมองไม่เห็น	

“ข้อด้อย”	ของตัวเอง	เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เป็นจริง	ควรจะให้คนอื่นช่วยมองหา 

เพราะหากเรามองข้ามและไม่ได้วางแผน

สำาหรับการแกไ้ขจดุดอ้ยทีเ่ปน็ปญัหารา้ยแรง 

อาจจะส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจเลยก็ได้

เราทำาธุรกิจนี้เพื่ออะไร ธุรกิจของเราคืออะไร	
พิเศษกว่าคนอื่นตรงไหน

รู้จัก
และ

เข้าใจ

รู้จักและเข้าใจธุรกิจ

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 	 สำาหรับเจ้าของกิจการมือใหม่อย่างเรา	 อย่างแรกที่เราต้องทำา	 คือ	 เลือกว่าจะให้ใคร 

หรือคนกลุ่มไหนเป็น	 “ลูกค้าเป้าหมาย”	 ซึ่งต้องค้นคว้าและวิจัยด้วยความพิถีพิถันสักหน่อย	

เพราะถ้าเลือกกลุ่มลูกค้าผิดพลาดอาจจะหมายถึงความล้มเหลวของธุรกิจเลยก็ได้	

	 เคยสังเกตไหมว่า	ของบางอย่าง	หรือบริการบางประเภท	ที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกัน 

แต่ทำาไมถงึตัง้ราคาขายไมเ่ทา่กนั	และบางครัง้ของทีม่รีาคาสงูกว่ากลบัขายไดด้กีวา่	เชน่	กาแฟ

ย่ีหอ้ดงั	ราคาสูงกว่ากาแฟโบราณหนา้ปากซอยหลายเทา่ตัว	แต่กลับขายดบิขายดมีสีาขาทัว่โลก		

	 วิธีการที่จะให้สินค้าของเรา	“ติดตลาด”	หรือได้รับความนิยมจากลูกค้า	ต้องใช้เครื่องมือ 

ที่เรียกว่า	 “กลยุทธ์ทางการตลาด”	 ซึ่งเริ่มต้ังแต่	 การเลือกว่าใครที่เป็นลูกค้าของเรา	 

การสรา้งแบรนด	์การต้ังราคา	การเลือกชอ่งทางขาย	ไปจนถึงการส่งเสรมิการตลาด	เพ่ือทำาให ้

สินค้าของเราไปอยู่ในใจของลูกค้าให้ได้

เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ธุรกิจของเราคืออะไร	
พิเศษกว่าคนอื่นตรงไหน

HIGH	PRICELOW PRICE

HIGH	QUALITY

LOW	QUALITY

 เมื่อเลือกได้แล้วว่า	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา 

เป็นใคร	เราจะต้องมา	“วางตำาแหน่งของสินค้า”	หรือ	

อาจจะเคยได้ยินนักการตลาดพูดกันว่า	Positioning 

เพ่ือให้ลูกค้าเป้าหมาย	 “เห็นภาพ”	 ของเราชัดข้ึนว่า

คุณค่าของเราอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

เพราะบางทีคำาว่า	“ขายอะไร” 
ยังไม่สำาคัญเท่ากับ	“ขายให้ใคร”

ทำาให้ “ติดตลาด”
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	 ทีนี้ก็ถึงเวลาของสินค้าหรือบริการ	 ซึ่งเราจะต้องพัฒนาด้านคุณภาพ	 รูปแบบ	 และ 

บรรจภัุณฑ	์ทีต่รงใจลูกค้าเปา้หมายทีเ่ลือกไว้	และเปน็ไปตามตำาแหนง่ทางการตลาดทีว่างไว้ 

ซึง่สิง่ทีเ่จา้ของกจิการจะต้องใหค้วามสำาคญัเปน็พิเศษ	คอื	“บรรจภัุณฑ“์	ซึง่เปน็โอกาสแรก

ที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้า	และหลายครั้งที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากบรรจุภัณฑ์		

	 แต่แค่นั้นยังไม่พอสำาหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการความสำาเร็จในระยะยาว	 เพราะ 

ในยุคนี้อะไรๆ	 ก็ต้องมี	 “แบรนด์”	 ซึ่งแบรนด์ไม่ใช่แค่โลโก้บริษัท	 ไม่ใช่แค่ชื่อสินค้า	 

แต่เป็นความรู้สึกประทับใจที่ลูกค้ามีต่อสินค้า	และลูกค้าก็พร้อมจะจ่ายมากขึ้นเพื่อแบรนด์

ที่พวกเขาประทับใจ

	 เพราะฉะนั้นต้อง	 “สร้างแบรนด์”	 ที่แสดงคุณค่าของสินค้าหรือบริการอย่างแท้จริง	 

เพื่อให้เป็นที่จดจำามิรู้ลืม

	 การตัง้ราคา	เปน็ทัง้ศาสตรแ์ละศลิป	์ซึง่เจา้ของ

กิจการมือใหม่หลายคนอาจจะคิดไม่ตกว่า	 ควรจะ

กำาหนดราคาเท่าใดถึงจะเป็นราคาที่ลูกค้ายินดีจ่าย	

หรือเป็นราคาที่สมเหตุสมผลในสายตาลูกค้า

	 ก่อนจะตั้งราคา	เราควรจะกำาหนดนโยบายด้าน

ราคาว่าเราตอ้งการอะไร	จากนัน้มาพิจารณาต้นทนุ 

ท้ังหมดว่าเป็นเท่าใด	แล้วไปสำารวจว่าคู่แข่งเขาต้ังราคา 

กันอยา่งไร	จากนัน้คอ่ยมากำาหนดราคาของเราอกีที 

แต่ไม่ว่าจะเลือกกำาหนดราคาแบบไหน	 ก็ไม่ควรจะ 

ทำาให้สินค้าของเราเป็นเพียงแค่	 “ของราคาถูก”	 

ท่ีไม่มีจุดเด่นอย่างอ่ืนท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง

พลังของสิ่งที่เรียกว่า	“แบรนด์”	

ตั้งราคาโดนใจ

Package Design

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 พอพูดถึง	Promotion	 คนส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงแค่	 ลด-แลก-แจก-แถม	 แต่ในทาง 

การตลาดมีอะไรมากกว่าน้ันท่ีจะทำาให้ลูกค้า	“รู้จัก”	เรา	เพราะมันหมายรวมไปถึงการทำาโฆษณา	

ทำาประชาสัมพันธ์	

	 สามารถนำาผลการวิจัยตลาดมาช่วยวางแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์	 เพ่ือให้ส่ือสาร 

ไปถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 นอกจากการวางแผนว่าจะทำาอะไร	แบบไหน	เมื่อไรบ้าง	และจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหน	

เจ้าของกิจการจะต้องกำาหนดไว้ล่วงหน้าด้วยว่า	จะใช้งบประมาณเท่าใด

	 บางทีปัญหาของเจ้าของกิจการมือใหม่อาจจะ

ไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าหรือราคา	 เพราะของดี	 ราคา

โดนใจ	แต่อาจจะขายไม่ได้	ถ้าเลือกช่องทางขาย

ที่ไม่เหมาะสม	เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกช่องทาง

ที่เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด	 และทำาให้

ลูกคา้เข้าถงึเราไดง้า่ยทีส่ดุ	ไมว่่าจะเปน็การขายสง่	

หรือขายปลีก	

	 เมือ่กอ่นอาจจะต้องเลือกเปดิร้านใน	“ทำาเลดี”	

เพียงอยา่งเดยีว	แตย่คุสมยันี	้ชอ่งทางขายออนไลน์

อาจจะเป็นคำาตอบที่ ใช่มากกว่าสำาหรับลูกค้า 

เป้าหมายของเรา

เข้าถึงได้

ส่งเสริมการตลาด
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	 เม่ือคิดจะเป็นเจ้าของกิจการท่ีมีเป้าหมาย

จะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว	สินค้าหรือบริการ

ที่ขายให้กับลูกค้าจะมีทางเลือกอยู่	2	อย่าง

เท่านั้น	คือ	รักษาคุณภาพสินค้าและบริการ

ให้เสมอต้นเสมอปลาย	 หรือพัฒนาให้ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง	เพราะไม่อย่างนั้นแล้วโอกาส

ที่ลูกค้าจะกลับมา “ซื้อซ้ำา”	คงเป็นไปได้ยาก	

	 เพราะฉะนัน้ต้องเริม่ต้ังแตก่ารออกแบบ

กระบวนการผลิต	 กระบวนการให้บริการ	

เพ่ือให้ผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ	 

จากนั้นก็ต้องรักษาคุณภาพอันนั้นไว้ให้ได้	

และพยายามพัฒนาให้ดีข้ึนเรื่อยๆ	 ซึ่งจะ

ทำาได้แบบนี้ต้องฟังเสียงหรือความต้องการ

ของลูกคา้	ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสม	และ

ตอ้งกระตุน้ใหท้กุคนในบริษัทใหค้วามสำาคัญ

กับการปรับปรุงคุณภาพ

	 นอกจากนี้	 สินค้าคงคลัง	 น่าจะเป็น	 

“จุดตาย”	 ในด้านการผลิตของเจ้าของกิจการ

มือใหม่หลายราย	 เพราะเงินทุนไปจมอยู่กับ	

“สต๊อกสินค้า”	 ที่มากเกินจำาเป็น	 จนบางที

กลายเป็น	 “ของค้างสต๊อก”	 ซึ่งเรื่องแบบนี้ 

เกิดข้ึนได้บ่อยๆ	 กับสินค้าที่อิงกับกระแส

แฟชัน่	ซึง่สมยันีแ้ฟชัน่มาเรว็ไปเรว็	และอะไร

ที่ล้าสมัยมักจะถูกลูกค้าเมิน

	 เจ้าของกิจการจึงต้องหาวิธีการควบคุม

และบริหารจัดการสินค้าคงคลังว่า	 เมื่อไร

ควรส่ังซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า	 และควรสั่ง

จำานวนแค่ไหน	 นอกจากนี้	 สำาหรับธุรกิจ 

ขนาดเล็กอาจจะต้องคิดด้วยว่า	 ระหว่างการ

ผลิตเอง	 กับการจ้างผลิต	 อะไรที่เหมาะสม

และประหยัดต้นทุนได้มากกว่ากัน

การผลิตไม่ติดขัด

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 เจ้าของกิจการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม	่ มักจะต้องเป็น	 “เจ้าของกิจการ”	 จริงๆ	 เพราะทำา 

ทกุอย่างเอง	ซึง่นา่จะเปน็การเริม่ต้นทีถู่กตอ้ง	เพราะการเริม่ต้นธุรกจิใหมค่วรจะจา้งลูกจา้ง

เฉพาะที่จำาเป็นเท่านั้น	และอะไรที่สามารถทำาเองได้ก็ควรจะทำา		

	 เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของกิจการบางคนจะติดกับดักทางความคิด	 เพราะมักจะคิดว่า	

“ข้าเก่งคนเดียว”	ก็เลยไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นมาช่วยทำางาน	เพราะฉะนั้นจะไม่มีวันที่จะมี

อิสรภาพทางการเงินและเวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก	

	 แต่ผู้ประกอบการที่ยึดมั่นในเป้าหมายว่า	ต้องการอิสรภาพทางการเงินและเวลา	พวก

เขาจะลยุงานหนกั	ทำางานเองในชว่งเริม่ต้น	แตห่ลงัจากนัน้เขาจะทำาใหธุ้รกจิเดนิหนา้ตอ่ไป

ได้	โดยที่เขาไม่ต้องทำางานหนักอีก	แต่จะหาคนเก่งๆ	มาทำางานตามระบบที่วางไว้		

 เพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการจะต้องมี
ทักษะในการบริหารจัดการ	ที่ประกอบด้วย
ทักษะ	5	ข้อ	คือ	
1	รู้จักการวางแผน													 2	มีภาวะผู้นำา	
3	สามารถสร้างแรงจูงใจ								4	มีการจัดระบบ
			ให้พนักงานปฏิบัติงานให้ดีขึ้น				ด้านการบริหารงาน	

5	มีทักษะในการควบคุมเพื่อให้งานต่างๆ	เดินหน้าไปได้
		 อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะ
5	ข้อ

บริหารงาน-จัดการคน
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	 มาแล้ว	 “ยาขม”	 สำาหรับคนแพ้ตัวเลข	

เจา้ของกจิการจำานวนมากมหีวัใจนกัสู้เตม็รอ้ย	

และหัวใจพองโตกับไอเดียสุดบรรเจิด	 แต่พอ

มาเจอกับเรื่องการเงิน	 (ที่คิดว่าไม่ถนัดและ 

ไม่ได้เรียนมาทางนี้)	 ก็ทำาให้ฟุบไปเหมือนกัน	

แต่ถ้ามีหัวใจของเจ้าของกิจการตัวจริงอยู่ล่ะก ็

ต้องลุกข้ึนมาลุยกับมัน...	 มันจะยากอะไร

นักหนาเชียว	ก็แค่เรื่องเงินๆ	ทองๆ 

	 และสำ าหรับการเริ่ มต้น ธุรกิ จใหม่ 	

แผนการเงินจะช่วยบอกว่า	เราจะนำาเงินทุน

ที่มีอยู่ไปใช้อะไรบ้าง	 ส่ิงที่คิดไว้จะทำากำาไร

ได้จริงๆ	ไหม	สุขภาพของกิจการจะแข็งแรง 

แค่ไหน	 และถ้าผลที่ออกมากลายเป็น	 

“สินค้าดี	 ท่ีไม่ทำากำาไร”	 เราจะได้กลับไป 

แก้ไข	ไปอุดช่องโหว่ด้านต่างๆ	เพื่อให้ธุรกิจ

กลับมามีกำาไรให้ได้	

	 แผนการเงินเป็นเรื่องที่จำาเป็นมาก	 โดยเฉพาะเจ้าของกิจการที่ต้องการนำาไอเดียธุรกิจนี้

ไปหา	“ผูร้ว่มทนุ”	เพราะต่อใหไ้อเดียดีผูร่้วมทนุก็คงไมส่นใจ	ถา้ธุรกจิไมม่แีนวโนม้จะทำากำาไร

เนือ่งจากธุรกจิเกดิใหมยั่งไมม่ปีระวตัทิางธุรกจิ	จะต้องใชว้ธีิ	“ประมาณการ”	(ระยะเวลา	3-5	ป)ี 

เพราะฉะนัน้จะต้องยอ้นกลบัไปดแูผนงานด้านตา่งๆ	ทีว่างไว้ว่า	จะสง่ผลทางการเงนิอย่างไรบา้ง 

เพราะตัวเลขทางการเงินที่จะประมาณการออกมา	กับแผนที่วางไว้จะต้องสอดคล้องกัน	และ

ตัวเลขทุกตัวจะต้องมีที่มาที่ไปชัดเจน	และสมเหตุสมผล	ห้าม	“มั่ว”	เด็ดขาด

เงิน เงิน และเงิน

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 ถา้คดิจะเป็นเจา้ของกจิการตอ้งเรยีนรู้	งบการเงิน	ซึง่อาจจะไมต่อ้งเกง่เทา่กบัคนจบบญัช	ี

แต่อย่างน้อยต้องเข้าใจ	ต้องอ่านให้เป็น	และนำาไปใช้ประโยชน์ได้		

 

	 สำาหรับงบแสดงฐานะการเงินเราอาจจะทำาแค่ปีละครั้งก็พอ	 แต่สำาหรับธุรกิจที่เริ่มต้น

ใหม่	ควรจัดทำางบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	และงบกระแสเงินสดแบบรายเดือน	จะได้เห็นการ

เปลี่ยนแปลง	และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา	แม้ว่า	เราอาจจะไม่ต้องทำางบการเงินเอง

ทั้งหมด	แต่ทุกบาท	ทุกสตางค์	ต้องไม่เล็ดลอดสายตาไปได้

งบการเงิน	ง่ายๆ	

    งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หรืองบกำ�ไรข�ดทุน)
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า	เป็นงบที่จะบอกให้รู้ว่า	ธุรกิจ

ของเรา	 “กำาไร”	 หรือ	 “ขาดทุน”	 แต่จะบอกแค่	

ณ	เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น	เช่น	งบกำาไรขาดทุน	

ณ	วันที่	31	มีนาคม	ก็จะบอกได้ว่า	ณ	วันที่	31	

มีนาคม	 ผลประกอบการของกิจการเป็นอย่างไร	

กำาไร	 หรือขาดทุน	 ทำาให้มีการเปรียบเทียบว่า	 

งบกำาไรขาดทุน	เหมือนภาพถ่าย

   งบกระแสเงินสด
ถ้างบกำาไรขาดทุน	 เหมือนภาพถ่าย	 

งบกระแสเงินสดก็เป็นภาพยนตร์	

เพราะจะฉายให้เห็นการเคล่ือนไหว

ของเงินสดที่หมุนเวียนในกิจการ	 ทั้ง 

ขาเข้า	(ทีม่าของเงนิ)	และขาออก	(การ

ใช้เงินทุน)	 ซึ่งเมื่อนำามาหักลบกันแล้ว	 

ผลท่ีได้ควรจะต้องเป็นบวกและมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน	 ถึงจะทำาให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ 

จบตอนอย่างมีความสุข	 แต่ถ้าไม่ใช่

แฮปปีเ้อน็ดิง้	ก็จะรูว่้า	“เงนิหายไปไหน” 

 
   งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 
(หรืองบดุล)
ในงบแสดงฐานะการเงินจะแบ่งออกเป็น	

2	ฝั่ง	คือ	“สินทรัพย์”	กับ	“หนี้สิน+ทุน”	

ซึ่งตัวเลขทั้งสองฝั่งจะเท่ากันพอดี	 แบบ

สมการนี้	 สินทรัพย์=หนี้สิน+ทุน	 แต่ถ้า

สลับข้างสมการนี้นิดหน่อย	จะออกมาเป็น	

สินทรัพย์-หนี้สิน=ทุน	 ซึ่งคำาว่า	 ทุน	 ก็คือ 

“มูลค่าของธุรกิจ”	 ที่ย่ิงมีมากก็แสดงว่า	

เรารวยข้ึน	 เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้

กจิการมัง่คัง่ข้ึนเรือ่ยๆ	ก็ต้องเพ่ิมสินทรัพย์	

หรือไม่ก็ลดหนี้ลง

3. 
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	 ตัวเลขละลานตาในงบการเงินอาจจะทำาให้	“มึนตึ้บ”	แต่เจ้าของกิจการจะต้องนำาตัวเลข

พวกนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการมากกว่าแค่จะบอกว่า	 เดือนนี้กำาไรหรือขาดทุน	 

เพราะหลังจากเรานำาตัวเลขธรรมดาๆ	มาบวก	ลบ	คูณ	หาร	กันแล้วจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ถึง	

“สุขภาพทางการเงิน”	ของกิจการ	และแนวโน้มธุรกิจได้เป็นอย่างดี	ไม่ว่าจะเป็น...

วิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

	 แมว้า่	เปา้หมายอนัดบัแรกของการทำาธุรกจิ	คอื	“กำาไร”	แต่กอ่นทีจ่ะมกีำาไรเราจะตอ้งผา่น	

“จดุคุม้ทุน”	ไปใหไ้ดก้อ่น	เพราะฉะนัน้เจา้ของกจิการจะตอ้งวิเคราะหจ์ดุคุม้ทนุ	เพ่ือทีจ่ะบอกว่า 

ณ	จุดไหน	หรือเมื่อไรที่รายได้จากการขายจะเท่ากับต้นทุนทั้งหมดที่ลงทุนไป	(ทั้งต้นทุนคงที่	

และต้นทุนผันแปร)

	 เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากจุดนั้น	ก็คือ	กำาไร

     คว�มส�ม�รถ
ในก�รบริห�รสินทรัพย์ 
โดยเฉพาะการจัดการกับ

สินค้าคงคลัง	 และลูกหนี้ 

การค้า

    คว�มส�ม�รถ
ในก�รบริห�รหนี้สิน 

ซึ่งจะช่วยบอกให้รู้ว่า	กิจการ

มีภาระหนี้อยู่ในระดับไหน

เมื่อเทียบกับเงินทุน

1.    สภ�พคล่อง
ของกิจก�ร 
ซึ่งจะช่วยบอกได้ว่า	 กิจการ

ของเรามีความสามารถใน

การชำาระหนี้ระยะสั้นมาก

น้อยแค่ไหน	 และอะไรที่เป็น	

“ตัวปัญหา”	 ที่ทำาให้การเงิน

ไม่คล่องมือ

   คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร โดยจะบอกได้ว่า	
ยอดขายที่ทำาได้กลายมาเป็นกำาไรได้มากน้อยแค่ไหน	 และ

ยังบอกให้รู้ด้วยว่า	เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแค่ไหน	

และสำาหรับผู้ถือหุ้นจะต้องอยากรู้แน่ๆ	 ว่า	 ผลตอบแทนที่ 

หาได้จากสินทรัพย์และทุนที่ทุ่มลงไปนั้นเป็นเท่าไร

2. 3. 

4. 

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด	 โดยเฉพาะเจ้าของกิจการรายใหม่	 ซึ่งหลายๆ	 ครั้งที่ความ 

ผิดพลาดที่ถูกมองว่า	เป็นเรื่องเล็กๆ	กลับสร้างปัญหาใหญ่ๆ	ได้เลย	เพราะฉะนั้นอย่าปล่อย

ให้ความผิดพลาดเล็กๆ	น้อยๆ	พวกนี้	มาทำาลายความฝันของเราเด็ดขาด

	 ใครๆ	ก็รู้ว่า	วัยรุ่นใจร้อน	ยิ่งเป็นวัยรุ่น	ที่ม ี

ไอเดียแจ่มแจ๋ววิ่งพล่านอยู่ ในหัวด้วยแล้ว	 

ก็อยากจะเดินหน้าลุยทันที	และหลายคนตัดสินใจ 

ลาออกจากงานประจำาทันทีที่มี ไอเดียเด็ด	 

ซึ่งความกระหายความสำาเร็จเป็นคุณสมบัติที่ดี

ของเจ้าของกิจการ	แต่การลุยแหลกท้ังๆ	ท่ียังไม่มี

ความพร้อมจะทำาลายธุรกิจของเรา	

	 เพราะฉะนั้นคงจะดีกว่า	 ถ้าจะลองทำา 

แบบเล็กๆ	 หรือทำาแบบเงียบๆ	 โดยไม่ต้อง 

โหมโฆษณา	เพราะถ้าตัง้ใจสร้างสรรค์	โฆษณา	 

มาอย่างดี	 แต่ธุรกิจยังไม่พร้อมให้บริการ	 

ก็อาจทำาให้ลูกค้าผิดหวัง	และไปๆ	มาๆ	ธุรกิจ

อาจจะล้มไม่เป็นท่าต้ังแต่ยังไปไม่ถึงไหน 

เลยด้วยซำ้า	 ดังนั้น	 เจ้าของกิจการหลายคน 

เลือกที่จะ	 “เปิดอย่างไม่เป็นทางการ”	 เพื่อ

ทดสอบระบบ	 เพ่ือเตรียมความพร้อมไปก่อน	

และ	 เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วค่อย	
Grand	Opening	ก็ยังไม่สาย	

1.			ตื่นเต้นอยากจะรีบๆ	บอกให้โลกรู้

ข้อผิดพลาดของเจ้าของกิจการใหม่
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 คิดการใหญ่	 คือ	 จุดเริ่มต้นความสำาเร็จ

ของเจ้าของกิจการ	 แต่ไม่จำาเป็นต้องรีบ	

“ใหญ่”	 จนทำาให้กลายเป็นการลงทุนเกินตัว	

เพราะสุดทา้ยแลว้มนัจะเกนิกำาลังทีเ่ราจะแบก

รับไหว	 เพราะฉะนั้นขอให้เป็น	 “นกน้อยทำา

รังแต่พอตัว”	และค่อยๆ	ขยายรังให้ใหญ่ขึ้น 

เมื่อนกตัวโตขึ้นจะดีกว่า

	 การกู้เงินมาลงทุน	เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีเจ้าของ 

กจิการใหมต่อ้งระมดัระวัง	เพราะการเริม่ตน้ 

ธุรกิจใหม่มีความเส่ียงที่จะล้มเหลว	 ซึ่งหาก 

เจ้าของกิจการที่ใช้	 “ทุนส่วนตัว”	 มาลงทุน	

ความเสี่ยงที่สุดที่จะเจอ	คือ	“หมดตัว”	แต่ถ้า 

กู้เงินมาลงทุนความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึน	 เพราะ

นอกจากจะหมดตัวแล้วยังอาจจะ	 “ติดลบ”	

อีกด้วย	 ซึ่งจะทำาให้การลุกขึ้นมาสู้ในครั้ง 

ต่อไปทำาได้ยากขึ้น

	 แตไ่มไ่ดห้มายความว่า	การกูเ้งินมาลงทนุ

เป็นเรื่องที่ผิด	 แต่การกู้เงินโดยไม่ประเมิน

ความสามารถในการชำาระหนี้ต่างหากที่ผิด	

เพราะหากวางแผนที่จะใช้เงินกู้ร่วมกับเงิน

ทนุส่วนตัวจะต้องกู้จากแหล่งเงินที่เหมาะสม	 

ใช้เงินกู้อย่างเหมาะสม	 และไม่กู้เกินกว่า 

ระดับที่เหมาะสม

2.			ลงทุนเกินตัว	

	 โดยทั่ ว ไปแล้ วกิ จการที่ มี สุ ขภาพ 

ทางการเงินทีด่ีไมค่วรจะใช	้“เงนิกู”้	มากกว่า	 

“เงินกู”	 เพราะฉะนั้นถ้าใช้เงินทุน	1	 บาท	 

ก็ไม่ควรจะกู้เงินเกิน	1	บาท		

	 อย่าลืม	 “บัตรเครดิต”	 เพราะเจ้าของ

กิจการจำานวนมากมีบัตรเครดิตในกระเป๋า	

ซึ่งข้อดีของบัตรพลาสติกประเภทนี้	 คือ	 

หลังจากใช้ซื้อสินค้ามาแล้วจะมีระยะเวลา

ปลอดดอกเบีย้ประมาณ	45	วัน	เพราะฉะนัน้

ธุรกิจเล็กๆ	 จึงใช้ประโยชน์ข้อนี้ของบัตร

เครดิตมาใช้	“หมุนเงิน”	โดยใช้บัตรเครดิต

ซื้อสินค้าและนำามาขาย	 เมื่อขายสินค้าได้

ภายใน	45	วันก็นำาเงินไปชำาระบัตรเครดิต

	 เทา่กบัว่า	เปน็การทำาธุรกจิโดยที่ไมต่อ้ง

ควักทุนตัวเอง	แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขา

ไม่สามารถขายสินค้าได้ภายในเวลาท่ีคิดไว้ 

หรือสินค้าท่ีซ้ือมาด้วยบัตรเครดิตขายไม่ออก 

พวกเขาจะตอ้งแบกภาระหนีบ้วกกบัดอกเบีย้

ปีละ	20%	และนั่นคงไม่ใช่การเริ่มต้นธุรกิจ

ที่ดี

เงินลงทุน

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 หัวข้อหนึ่งใน	 “แผนธุรกิจ”	 ที่เจ้าของกิจการมักจะทำาเป็นลืมๆ	 ไป	 คือ	 “แผนสำารอง”  

อาจเป็นเพราะมองไม่เห็นความสำาคัญ	 หรือมั่นใจตัวเองเกินไป	 ซึ่งการละเลยแผนสำารอง 

ก็เหมือนกับการสร้างตึกสูงที่ ไม่มีบันไดหนีไฟ	 (ไม่อยากจะนึกเลยว่า	 ถ้าเกิดไฟไหม้	 

คนที่อาศัยอยู่ในตึกจะเอาตัวรอดได้อย่างไร)

	 เพราะฉะนัน้แมว่้า	เราจะวางแผนเอาไวอ้ย่างดีแล้ว	อยา่ลืมคดิถงึส่ิงทีค่าดไมถ่งึเอาไวด้ว้ย	

ไมว่า่จะเปน็ในทางบวก	หรอืทางลบ	เจา้ของกิจการต้องมองใหอ้อกว่า	ถา้สิง่ทีเ่กดิข้ึนมนัดกีว่า

ทีค่าดไว้เราจะทำาอย่างไรต่อไป	และถ้าสถานการณท์ีแ่ยท่ีสุ่ดเกดิขึน้เราจะรบัมอืกบัมนัอย่างไร	

 นอกจากแผนสำารองแล้ว	“ทุนสำารอง”	ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องเตรียมให้พร้อม	เพราะธุรกิจ

จำานวนไมน่อ้ยทีแ่มจ้ะมแีนวโนม้ไปได้สวย	แต่กลบัไปไมถ่งึฝัง่ฝนั	เพียงเพราะขาดสภาพคล่อง	

เนื่องจากหมุนเงินไม่ทัน	และไม่มีทุนสำารองมารองรับปัญหาที่เกิดขึ้น

	 และไม่ว่า	เราจะเตรียมทุนสำารองไว้ในรูปแบบใดก็ตาม	สิ่งหนึ่งที่กูรูมักจะแนะนำาเจ้าของ

กิจการใหม่	 คือ	 แยกเงินส่วนตัวกับเงินของกิจการออกจากกัน	 จะได้ไม่หยิบไปใช้ปะปนกัน 

จนลงบัญชีไม่ถูก	เดี๋ยวจะเป็นเรื่อง

3.			ไม่มีแผนสำารอง

	 สำาหรับคนที่คิดจะ	“ทุบหม้อข้าว”	ด้วยการ

ลาออกจากงานประจำาเพ่ือมาลุยธุรกิจเพียง

อยา่งเดยีว	จะตอ้งมเีงนิออมกน้กระปกุมากพอ 

ที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย	3-6	เดือนโดยไม่มี

รายได้	 เพ่ือให้เราจะยังยืนหยัดอยู่ได้	 แม้ว่า

ธุรกิจไม่เป็นอย่างที่คิด

Plan A

Plan B
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	 ทุกวันนี้มีธุรกิจใหม่ๆ	เกิดขึ้นทุกวัน	วันละหลายสิบ	หลายร้อย	แต่จะมีสักกี่คนที่ประสบ

ความสำาเร็จ	 ซึ่งมีคำาเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า	 ในธุรกิจที่เราอยากจะทำายังมีคนอื่นที่คิด

เหมอืนเราอกีเปน็พันๆ	คน	เพียงแต	่1,000	คนคดิ	จะมอียู่	100	คนทีล่งมอืทำา	และในจำานวน

นั้นอาจจะมีเพียง	10	คน	ที่ประสบความสำาเร็จ

	 เพราะแม้ว่า	 เจ้าของกิจการทุกคนอาจจะมีเป้าหมายเดียวกัน	 แผนที่นำาทางเหมือนกัน	

แต่สำาหรับการทำาธุรกิจ	 “ชีวิตนี้ไม่มีสูตรสำาเร็จ” และอย่าคาดหวังว่า	 ทุกอย่างจะเป็น
เหมือนในตำารา	เพราะฉะนั้นถามตัวเองอยู่เสมอว่า	“ทำาอย่างไรถึงจะประสบความสำาเร็จได้

ตามเป้าหมายที่วางไว้”	เพื่อค้นหาคำาตอบที่น่าจะ	“ใช่”	ที่สุดสำาหรับเส้นทางธุรกิจของเรา	

	 ซึ่งคำาตอบบางอย่างเราอาจจะหาได้จากรายงานประจำาปีของบริษัทจดทะเบียนใน	 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์	เพราะในนัน้มทีกุอยา่งทีเ่กีย่วกบัธุรกิจทีเ่ราอยากรู	้ตัง้แต่สภาพการตลาด	 

ไปจนถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ร้านชำา

แฟรนไชส์

งานอดิเรก

ธุรกิจครอบครัว

ชีวิตนี้ไม่มีสูตรสำาเร็จ 

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 ถ้าคำาตอบยังเป็นเหมือนเมื่อเริ่มต้น	

ธุรกจิกเ็ดนิหนา้ต่อไป	แต่ถา้คำาตอบเปลีย่นไป 

อาจจะตอ้งกลับไปปรบัแผนธุรกิจกนัอกีรอบ 

			 ขึ้นชื่อว่า	 “เจ้าของธุรกิจ”	 โดยเฉพาะ

การเริ่มต้นใหม่	 ไม่มีอะไรง่ายๆ	 ไม่มีอะไร

สบายๆ	 ไม่มีใครไม่เหนื่อยจากการเป็น

เจ้าของกิจการ	 เพราะฉะนั้นเหนื่อยได้	 แต่

อย่าท้อ	ล้มเหลวได้	แต่อย่าล้มเลิก	เมื่อล้ม

แล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่	เพราะความล้มเหลว

ในวันนี้จะเป็นสะพานแข็งแรงให้เราก้าวไป

เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำาเร็จ	

	 แต่ถ้าคิดแล้วคิดอีกก็มั่นใจว่า	 ยัง

ไม่พร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่เส้นทางเจ้าของ

กิจการ	 ไม่ว่าจะเป็นเพราะเงินทุนไม่พอ	

ประสบการณยั์งนอ้ย	แต	่“หวัใจมนัเรยีกรอ้ง” 

อยากจะทดลองลงสนามเปน็เจา้ของกจิการ

ตั้งแต่ตอนนี้	คงต้องอาศัย	“ทางลัด”	นั่นคือ	

การลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 เพราะการลงทุนในหุ้นเป็นเหมือนทางลัด 

ที่ทำาให้คนธรรมดาๆ	 มีโอกาสเป็นเจ้าของ

กิจการไดไ้มย่าก	เพราะใชเ้งนิลงทนุนอ้ยกว่า 

เหนื่อยน้อยกว่า	 และยังสามารถเป็น 

เจ้าของกิจการได้โดยไม่ต้องลาออกจาก 

งานประจำา

งานอดิเรก
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	 สมัยนี้อะไรๆ	มันต้องรวดเร็ว	ก็นี่มันยุค	4G	และ	Wi-Fi	แล้วนี่นา	
	 แต่บนเส้นทางเจ้าของกิจการของตัวเอง	 จะหวังให้อะไรๆ	 มันปรู๊ดปร๊าด	 ทันใจ	

แบบเดียวกัน	 คงจะเป็นไปได้ยาก	 โดยเฉพาะคนที่เงินทุนยังไม่พร้อม	 ความรู้ 
และประสบการณ์ยังไม่เข้าที่	ต้องร้องเพลงรอกันไปก่อน	
	 แต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง	ที ่“หัวใจ	(เจ้าของกิจการ)	มันเรียกร้อง”	แนะนำาให้
ลองขึ้นทางด่วน	เข้าทางลัด	สู่การเป็นเจ้าของกิจการ	เพราะเราสามารถเป็นเจ้าของ

กิจการผ่านการลงทุนหุ้นได้...	ง่ายนิดเดียว

หุ้น...ท�งลัดสู่
ก�รเป็นเจ้�ของกิจก�ร

ทางลัด

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 เพราะการเปน็เจา้ของกิจการผา่นการลงทนุในหุน้	ไมต้่องมเีงนิทนุเปน็ 

แสนเป็นล้านก็ได้	 และไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อย	 แถมยังสามารถเป็น

เจ้าของกิจการในฝันได้หลายกิจการโดยไม่ต้องปวดหัวกับการบริหารงาน	

เพราะมีผู้บริหารมืออาชีพมาช่วยทำางานให้	

	 และที่	 “แจ่ม”	 กว่านั้นคือ	 เราสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้มากกว่า	 

1	 บริษัทในเวลาเดียวกัน	 ไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	

หรือต่างอุตสาหกรรมกัน	 ก็ยิ่งช่วยกระจายความเส่ียงได้ดีขึ้น	 ซึ่งแทบจะ

เปน็ไปไดย้ากหากเราจะลงมอืทำากิจการทีห่ลากหลายใหป้ระสบความสำาเรจ็

ไปพร้อมๆ	กันด้วยตนเอง	

	 หรือหากท้ายที่สุดแล้ว	 การลงทุนในหุ้นไม่ได้ให้ผลตอบแทน 

ที่สวยหรูตามที่คาดหวังไว้	หรืออาจถึงขั้นขาดทุน	หรือเราอยากเลิกลงทุน

ในกิจการนี้และเปล่ียนไปลงทุนในกิจการที่ดูมีอนาคตอันสดใสกว่า	 เราก็

สามารถ	 “ขายหุ้นทิ้ง”	 ได้ง่ายกว่า	 “ประกาศขาย”	 เลหลังสินทรัพย์ที่ซื้อ

มาลงทุนประกอบกิจการเอง	เพื่อหาทุนคืนสำาหรับไปเริ่มลงทุนครั้งใหม่

	 แม้ว่า	 การลงทุนจะง่าย	 แต่มันไม่ใช่การเส่ียงดวง	 เพราะฉะนั้นบอก

ได้เลยว่า	 งานนี้ไม่ใช้ดวง	 แต่	 “ใช้สมอง”	 และต้องให้เวลากับการลงทุน	

เพราะตอ้งมคีวามรู	้ความเข้าใจ	และเอาใจใสดู่แลกิจการทีเ่ราเปน็เจา้ของ

โดยการถือหุ้น	ไม่ต่างจากการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง	
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ยินดีที่ได้รู้จัก “หุ้น”  

	 จริงๆ	แล้ว	พวกเราน่าจะรู้จักคำาว่า	“หุ้น”	กันอยู่แล้ว	

เพราะถา้ฝนัใหญ่อยากจะเปน็เจา้ของกจิการ	แตไ่มอ่ยาก

จะลงทุนคนเดียว	 หรือเงินทุนตัวเองไม่มากพอ	 ก็น่าจะ

เคยคิดถึงการ	 “หุ้นกับเพ่ือน”	 โดยอาจจะมีทั้งออกเงิน 

เท่ากนัทกุคน	หรือใครมีมากกอ็อกมาก	มีน้อยก็ออกน้อย	

พอได้กำาไรมาก็แบ่งสันปันส่วนกันไปตามสัดส่วนเงินทุน	

 “หุ้น”	ที่เราจะไปลงทุนก็เป็นแบบเดียวกัน	แต่แทนที่

จะเป็นการหุ้นกันในหมู่เพื่อน	เราไปร่วมหุ้นกับ	“เจ้าของ

กิจการ”	ที่เขาทำาธุรกิจอยู่แล้ว	แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆ	เราจะเดิน

ไปบอกเจ้าของกิจการแล้ว	 “ขอซื้อหุ้นหน่อย”	 เพราะถ้า

เปน็กจิการทัว่ๆ	ไป	คงไมม่ีใครยอมให	้“เด็กที่ไหนก็ไมรู่”้	

มาเป็นผู้ถือหุ้น	

	 เพราะฉะนั้นเราจะไปร่วมหุ้น	 หรือซื้อหุ้นจากกิจการ 

ที่เราสนใจได้	 ในกรณีที่บริษัทนั้นต้องการ	 “ระดมเงิน”	 

จากคนท่ัวๆ	ไป	โดยการแปลงสภาพเปน็	“บริษัทมหาชน” 

และนำาหุน้ออกมาขายใหป้ระชาชนเปน็คร้ังแรก	ซึง่เรียกว่า 

“หุ้นไอพีโอ”	หรือ	Initial	Public	Offering	(IPO)	

	 แตถ่า้ซือ้ไมท่นั	ก็ไมต้่องเสียใจ	เพราะหลงัจากการขาย

ครั้งแรกแล้ว	 หุ้นพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	หรอืจะเรยีกง่ายๆ	ว่า	ตลาดหลักทรพัยฯ์ 

เพ่ือให้นักลงทุนสามารถมาซื้อหุ้นเพ่ิม	 หรือขายหุ้น 

ที่มีอยู่ออกไป	 ได้อย่างสะดวกสบาย	(หลายคนอาจจะ 

คุ้นเคยกับคำาว่า	“ตลาดหุ้น”	แต่จริงๆ	แล้วสินค้าที่ซื้อขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่ได้มีแค่หุ้น	 แต่มีหลักทรัพย์ 

ประเภทอื่นๆ	รวมอยู่ด้วย)

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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ความเสี่ยงและผลตอบแทน

	 เป็นธรรมดาของการทำาธุรกิจก็ต้องคาดหวัง	“กำาไร”	จากการทำาธุรกจิ	ไมว่่าจะขายสินค้า	

หรอืใหบ้รกิาร	แต่สำาหรบัการเปน็เจา้ของกิจการผา่นการลงทนุในหุน้	จะคาดหวังผลตอบแทน 

ได้	2	อย่าง	คือ	“เงินปันผล“	และ	“กำาไรจากการขายหุ้น“

 “เงนิปนัผล”	เกดิจากบริษัทมกีำาไร	แล้วนำาผลกำาไรมาเฉล่ียใหก้บัผูถ้อืหุน้	ซึง่อาจจะจา่ยให้

ปลีะครัง้	ปลีะ	2	ครัง้	หรืออาจจะบอ่ยถึงไตรมาสละครัง้	แต่บางบรษิัทอาจจะไมจ่า่ยเงนิปนัผล

ก็ได	้หากตอ้งการเกบ็กำาไรที่ได้ไปขยายกจิการ	เพ่ือทำาใหธุ้รกจิเติบโตขึน้	ซึง่เปน็ผลดต่ีอผูถ้อื

หุ้น	เพราะจะทำาให้มูลค่ากิจการสูงขึ้นเรื่อยๆ

	 เมื่อกิจการมีมูลค่าสูงขึ้น	 หรือมีแนวโน้มที่จะทำากำาไรได้มากขึ้น	 หรือจ่ายเงินปันผล 

สูงขึ้น	ก็น่าจะส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้นตามไปด้วย	ทำาให้คนที่มีหุ้นอยู่ในมือมีโอกาสได้	“กำาไร 

จากการขายหุ้น”	ถ้าขายหุ้นได้ราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา	

	 ในทางกลับกันถ้าราคาหุ้นลดลง	 ทำาให้ขายได้ราคาตำ่ากว่าที่ซื้อมาก็ขาดทุนได้เหมือนกัน	

เพราะการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง	 ทั้งปัจจัยที่เป็นผลมาจากตัว

บรษิัทเอง	และปัจจยับางอย่างบรษิัทก็ไม่สามารถควบคุมได้	เช่น	ภาวะเศรษฐกจิ	ทัง้เศรษฐกจิ

ในประเทศและต่างประเทศ	สถานการณ์การเมือง	

	 ดังนั้นจะเห็นว่า	 ราคาหุ้นที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

ตลอดเวลา	เดีย๋วข้ึน	เดีย๋วลง	เลยทำาใหก้ารลงทนุในหุน้	“มคีวามเส่ียง”	เพราะมโีอกาสทีจ่ะไมไ่ด ้

ผลตอบแทนอย่างที่คาดไว้	เทียบไม่ได้กับการฝากเงิน	หรือการซื้อสลากออมสิน	ที่รู้ล่วงหน้า 

เลยว่า	จะได้ผลตอบแทน	(ดอกเบี้ย)	เท่าใด	

	 บอกได้เลยว่า	 หุ้น	 เส่ียงกว่ากันเยอะ	 แต่ถ้าหวังจะได้ผลตอบแทนสูง	 ก็ต้องยอมรับ 

ความเสี่ยงที่สูงได้เช่นกัน	เพราะถ้าจะ	“เล่นของสูง”	ต้องกล้าเสี่ยง	

	 อันที่จริงถ้าเรามีหัวใจของเจ้าของกิจการอยู่เต็มร้อยแล้วละก็	 น่าจะไม่ใช่คนที่กลัว 

ความเส่ียงแน่ๆ	 เพราะการทำาธุรกิจ	 ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็มีความเส่ียงทั้งนั้น	 โดยเฉพาะ 

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่	เราก็ยังพร้อมที่จะเสี่ยงเลยใช่มั้ย	
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	 ถา้คดิไปคดิมาแล้วก็ยงัไมม่ัน่ใจ	ลองทำาแบบสำารวจ	“ความกลา้” กนัดกูอ่น	เพราะจะชว่ย

บอกได้ว่า	จริงๆ	แล้วเรา	“ยอมรับความเสี่ยง” ได้แค่ไหน	บางทีเราคิดว่าเรากล้าแบบสุดๆ	

แต่ผลออกมาอาจจะกลายเป็นกล้าๆ	กลัวๆ	ก็ได้	ใครจะไปรู้

แบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
TSI	Risk	Profile	Questionnaire

ก.	 อายุยังไม่เกิน	30	ปี	เริ่มต้นทำางาน	

	 เก็บเงินเก็บทอง

ข.	 อายุเกิน	30	ปี	แต่ไม่เกิน	55	ปี	

	 อยู่ในวัยทำางาน	มีเงินเก็บเงินก้อน

ค.	 อายุเกิน	55	ปี	ใกล้เกษียณอยากพักผ่อน

ก.	 นี่แหละโอกาสทอง	ขึ้นก็ขาย	ลงก็ซื้อ	

	 ได้กำาไรตั้งหลายรอบ

ข.	 ที่ไหนมีความผันผวน	ที่นั่นมีความ

	 ไม่แน่นอน

ค.	แย่แล้วถ้าราคาตก	ก็ขาดทุนสิ!!

ก.	 กล้าได้กล้าเสีย	ถึงเวลาต้องยอมตัดขาดทุน	แล้วไปลุยใหม่	สร้างกำาไรสูงๆ

ข.	 ช้าแต่ชัวร์	ได้น้อยดีกว่าไม่ได้	แต่ไม่อยากขาดทุน

ค.	 แล้วแต่จังหวะ	แล้วแต่โอกาส	บางทีก็เสี่ยงบ้าง	มีกำาไรพอประมาณ

ปัจจุบันคุณกำาลังอยู่ในช่วงชีวิตใด ในเร่ืองการลงทุนเม่ือพูดถึง	 “ความผันผวน” 
คุณนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก

สไตล์การลงทุนที่ผ่านมาของคุณเป็นแบบไหน	
(ถ้ายังไม่เคยลงทุน	ลองเลือกแบบที่ชอบดูสิ)

1. 2. 

3. 

	 ในโลกของการลงทนุ	ใครๆ	ก็อยากได้ผลตอบแทนสูงๆ	แต่ความเส่ียงตำา่ๆ	ทว่าความเสีย่ง 

กับผลตอบแทนเป็นของคู่กัน	อยากได้มากก็ต้องเส่ียงมาก	อยากปลอดภัยก็ต้องยอมรับผล

ตอบแทนน้อยๆ	 แต่ละคนรับความเส่ียงได้ไม่เท่ากัน	 แล้วคุณล่ะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน	 

มาลองตอบแบบสอบถามง่ายๆ	10	ข้อ	หาระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัตัวคณุกนั...

วัดความเสี่ยง วัดความเป็นตัวคุณ

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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ก.	 ผลตอบแทนแน่นอน	5%

ข.	 หวังกำาไรถึง	10%	แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุนก็ยอมได้สัก	5%

ค.	หวังกำาไรถึง	20%	แต่ถ้าโชคไม่ดีขาดทุนก็ยอมได้สัก	10%

ก.	 ฝากประจำาหรือพันธบัตรรัฐบาล	เงินต้นอยู่ครบ	ผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่แน่นอน

ข.	 แบ่งครึ่งหนึ่งไปซื้อหุ้นสามัญ	อีกครึ่งหนึ่งไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ค.	 โชคดีแบบนี้ไม่ต้องกลัว	ซื้อหุ้นไปเลย

ก.	 ยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยว	จนกว่าจะหางานใหม่ได้

ข.	 เปลี่ยนแผนท่องเที่ยว	ไปแบบประหยัดแทน

ค.	จองโปรแกรมและไปเที่ยวตามเดิม	กลับมาค่อยว่ากัน

หากลงทุนแล้วขาดทุน	อะไรคือสาเหตุในความคิดของคุณ

ก.	การตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเรา

ข.	 เป็นเพราะความไม่แน่นอนของตลาดและภาวะการลงทุน

ค.	ก็ทั้งตัวเราแล้วก็ภาวะการลงทุนนั่นแหละ

การได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศแบบหรูหรา	 เป็นความใฝ่ฝันของคุณที่
อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมานานหลายปี	 ทว่าก่อนจองโปรแกรมท่องเที่ยว	
คุณโดนเลิกจ้างกะทันหันจากนโยบายลดจำานวนพนักงานของบริษัท	 
คุณจะตัดสินใจอย่างไร

ถ้าคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่ได้เงินรางวัล	500,000	 บาท	 คุณจะนำาเงินไป
ลงทุนอะไร

ลองหลับตาแล้วมองไปข้างหน้าในอีก	1	ปี	
คุณอยากเห็นอะไรจากเงินลงทุน

6. 

5.

7.

4. 
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ตัวเลือก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ตัวเลือก	ก	 ระยะสะสม	 5	 5	 1	 1	 1	 1	 1	 4	 2

ตัวเลือก	ข	 ระยะมั่นคง	 3	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3

ตัวเลือก	ค	 ระยะใช้จ่าย	 1	 3	 2	 4	 5	 4	 4	 2	 4

ก.	 เอารายได้แน่นอนดีกว่า	เลือกรับเงินเดือนเป็นหลัก	ค่านายหน้านิดหน่อย	

ข.	 เลือกแบบสมดุล	รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง	ค่านายหน้าอีกครึ่งหนึ่ง

ค.	 เลือกรับรายได้ตามผลงาน	เน้นค่านายหน้าเป็นหลัก	เงินเดือนเล็กน้อย

ก.	 ถึงจะเป็นไปได้น้อย	ก็อยากลงทุนด้วย

ข.	 ต้องมีความเป็นไปได้ปานกลาง	ถึงจะลงทุนด้วย

ค.	 ต้องเป็นไปได้มากๆ	หน่อย	ถึงจะลงทุนด้วย	

ก.	 หยุดเล่นแล้วรับเงินรางวัล	30,000	บาท

ข.	 เล่นต่อกับคำาถาม	2	ตัวเลือก	ตอบถูกรับเงิน	60,000	บาท	ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย

ค.	 เล่นต่อกับคำาถาม	4	ตัวเลือก	ตอบถูกรับเงิน	120,000	บาท	ตอบผิดไม่ได้อะไรเลย

เกณฑ์การให้คะแ
นน

เจ้าของธุรกิจแห่งหนึ่งชวนคุณไปทำางานด้วย	โดยมีเงื่อนไขระหว่าง	ให้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนที่แน่นอน	 หรือรับเงินเดือนน้อยหน่อยแต่มีค่า
นายหน้าตามผลงานยอดขายที่ทำาได้	คุณจะเลือกรับผลตอบแทนแบบใด

เพื่อนของคุณที่เก่งด้านการค้าที่ดิน	 มาชวนลงทุนซื้อที่ดินด้วยกัน	 และ 
คาดวา่ราคามโีอกาสจะเพิม่จากตารางวาละ	20,000	บาท	เปน็	40,000	บาท	
ในอีก	1	ปีข้างหน้า	แต่ก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกัน	คุณจะ
ร่วมลงทุนก็ต่อเมื่อโอกาสที่ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบใด

คุณได้ร่วมรายการเกมโชว์	 เล่นได้ถึงรอบลึกๆ	 และมาถึงทางเลือกที่ว่า 
จะเล่นต่อหรือหยุดเล่น	ด้วยเงื่อนไขต่างๆ	คุณจะเลือกอย่างไร

8.

9.

10.

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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ระยะสะสม 
และรับความเสี่ยงได้น้อย 

	 คณุชอบการลงทนุทีม่คีวามปลอดภัยสูง 

ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม	ก็ต้องการเห็นเงิน

ต้นอยูค่รบ	ดงันัน้	คณุควรกระจายการลงทนุ

ไปยังสินทรัพย์ที่มีความผันผวนตำ่า	 เช่น	 

เงินฝากประจำา	 หรือกองทุนรวมพันธบัตร

ระยะสั้น	 เป็นต้น	 แม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับ

อาจจะไม่มาก	แต่กท็ำาให้รูไ้ด้ค่อนข้างแน่นอน	

ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าใดและเมื่อไร	 

ซึ่งนั่นก็คุ ้มค ่ากับความปลอดภัยสำาหรับ 

เงินลงทุนของคุณ

	 นอกจากนี้ 	 เนื่องจากอายุของคุณ 

ยังไม่มากนัก	 และอยู่ในวัยเริ่มต้นสะสม 

เงินทองสร้างความมั่งค่ัง	 แม้ว่าอาจจะม ี

หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ	 เช่น	

บ้าน	 รถยนต์	 บ้าง	 แต่รายได้ของคุณเอง 

ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์และ

ความพร้อมด้านการงานในอนาคต	 ดังนั้น	

คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยัง

สินทรัพย์ที่มีความเส่ียงสูง	 เพ่ือให้มีโอกาส 

ได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นในระยะยาวได้

	 คุณยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้

ปานกลาง	 ยอมรับความผันผวนได้ในระดับ

หนึ่งแต่ต้องไม่มากจนเกินไป	

	 เพ่ือแลกกับโอกาสทีจ่ะได้รบัผลตอบแทน

มากกว่าเงินฝากธนาคาร	 ดังนั้น	 คุณควร

กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้คุณ 

ได้ทั้งการเพ่ิมมูลค่าได้ในระยะยาวและ

กระแสเงินสดที่สมำ่าเสมอจากการลงทุน	

แม้ว่าจะมคีวามผนัผวนในระยะส้ันบ้างกต็าม	

แต่กระแสเงินสดนั้นก็ทำาให้คุณอุ่นใจข้ึนได ้

คณุอาจเลือกลงทนุในหุน้สามญัทีจ่่ายเงนิปันผล

สมำ่าเสมอ	 พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง	

หุ ้นกู ้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีๆ	

หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ก็ได	้

	 นอกจากนี้	 เนื่องจากอายุของคุณยังไม่

มากนัก	 และอยู่ในวัยเริ่มต้นสะสมเงินทอง 

สร้างความมั่งค่ัง	 แม้ว่าอาจจะมีหนี้สินจาก

การซื้อสินทรัพย ์มูลค ่าสูงๆ	 เช ่น	 บ ้าน	

รถยนต์	 บ้าง	 แต่รายได้ของคุณเองก็มี

โอกาสที่จะเพ่ิมข้ึนตามประสบการณ์และ

ความพร้อมด้านการงานในอนาคต	 ดังนั้น	

คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยัง

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง	 เพ่ือให้มีโอกาส

ได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นในระยะยาวได	้

ระยะสะสม 
และรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

(คะแนนอยู่ระหว่าง	12	ถึง	22)
(คะแนน

อยู่ระหว
่าง	

23	ถึง	2
7)	

51
เง
ินท

อง
ต้อ

งว
าง

แผ
น 

ตอ
น 

ก้า
วส

ู่กา
รเ

ป็น
เจ

้าข
อง

กิจ
กา

ร



	 คุณยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้ในระดับสูง	โดยไม่กังวลกับความผันผวนท่ีเกิดข้ึน

ระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก	นั่นหมายถึง	คุณมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในระดับที่สูง

ขึ้นด้วยเช่นกัน	แต่เพื่อความไม่ประมาท	คุณอาจกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีการ

เพิม่มลูคา่ไดส้งูในระยะยาว	แมว้า่จะมคีวามผนัผวนในระยะสัน้บา้ง	เชน่	หุน้สามญั	กองทนุ

รวมหุ้น	กองทุนรวมต่างประเทศ	หรืออาจเป็นหุ้นกู้เอกชน	ก็ได้

	 นอกจากนี้	เนื่องจากอายุของคุณยังไม่มากนัก	และอยู่ในวัยเริ่มต้นสะสมเงินทองเพื่อ 

สร้างความมั่งคั่ง	แม้ว่าอาจจะมีหนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ	เช่น	บ้าน	รถยนต	์

บ้าง	 แต่รายได้ของคุณเองก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์และความพร้อมด้าน

การงานในอนาคต	 ดังนั้น	 คุณสามารถจัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปยังสินทรัพย์ที่มีความ

เสี่ยงสูง	เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นในระยะยาวได้

ระยะสะสม 
และรับความเสี่ยงได้มาก 

	 คณุชอบการลงทนุทีม่คีวามปลอดภัยสงู	

ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม	 ก็ต้องการเห็น 

เงนิต้นอยูค่รบ	 ดงันัน้	 คุณควรกระจายการ

ลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความผันผวนตำ่า	

เช่น	 เงินฝากประจำา	 หรือกองทุนรวม

พันธบัตรระยะสั้น	 เป ็นต ้น	 แม้ว ่าผล

ตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่มาก	แต่ก็ทำาให้

รู้ได้ค่อนข้างแน่นอน	 ว่าจะได้ผลตอบแทน

เป็นเท่าใดและเมื่อไร	 ซึ่งนั่นก็คุ ้มค่ากับ

ความปลอดภัยสำาหรับเงินลงทุนของคุณ

ระยะมั่นคง 
และรับความเสี่ยงได้น้อย 

	 นอกจากนี้	 คุณอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มมี

ความมั่นคงหรือมีความมั่งคั่งแล้ว	เนื่องจาก

ได้ทำางานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 มีหน้าที ่

การงานมัน่คง	และมรีายได้สมำา่เสมอ	รวมถงึ

อาจทยอยชำาระหนี้สินไปได้เยอะ	 ดังนั้น	 

คุณอาจเริ่มมองถึงความปลอดภัยของเงิน

ลงทุนมากขึ้น	เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงิน

เก็บไว้เพ่ืออนาคตของลูกๆ	 หรือสามารถ

เตรียมความพร้อมเพ่ือวัยเกษียณได้อย่าง

สุขใจ

(คะแน
นอยู่ร

ะหว่าง
	

28	ถึง
	38)

(คะแนนอยู่ระหว่าง	
12	ถึง	22)

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน

ได้ ในระดับสูง	 โดยไม่กังวลกับความ

ผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุนเท่าใด 

น่ันหมายถึง	คุณมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทน 

ในระดับที่ สู งขึ้ นด้ วยเช่นกัน	 แต่ เพื่ อ 

ความไมป่ระมาท	คณุอาจกระจายการลงทนุ 

ไปยังสินทรัพย์ที่มีการเพิ่มมูลค่าได้สูง 

ในระยะยาว	 แม้ว่าจะมีความผันผวนใน 

ระยะสัน้บา้ง	เชน่	หุน้สามญั	กองทนุรวมหุน้ 

กองทุนรวมต่างประเทศ	 หรืออาจเป็น 

หุ้นกู้เอกชน	ก็ได้

	 นอกจากนี้	 คุณอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มมี

ความมั่นคงหรือมีความมั่งค่ังแล้ว	เนื่องจาก

ได้ทำางานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 มีหน้าที ่

การงานมัน่คง	และมรีายได้สมำา่เสมอ	รวมถงึ 

อาจทยอยชำาระหนี้สินไปได้เยอะ	ดังนัน้	คณุ

อาจเร่ิมมองถงึความปลอดภัยของเงนิลงทนุ

มากขึ้น	เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินเก็บไว้

เพ่ืออนาคตของลูกๆ	 หรือสามารถเตรียม

ความพร้อมเพ่ือวัยเกษียณได้อย่างสุขใจ

ระยะมั่นคง 
และรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

ระยะมั่นคง 
และรับความเสี่ยงได้มาก 
 

	 คุณยอมรับความเส่ียงจากการลงทุนได้

ปานกลาง	 ยอมรับความผันผวนได้ในระดับ

หนึ่งแต่ต้องไม่มากจนเกินไป	 เพ่ือแลกกับ

โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงิน

ฝากธนาคาร	 ดังนั้น	 คุณควรกระจายการ

ลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้คุณได้	ทั้งการเพ่ิม

มูลค่าได้ในระยะยาว	 และกระแสเงินสดที่

สมำ่าเสมอจากการลงทุน	 แม้ว่าจะมีความ

ผันผวนในระยะส้ันบ้างก็ตาม	 แต่กระแส

เงินสดนั้นก็ทำาให้คุณอุ่นใจขึ้นได้	 คุณอาจ

เลือกลงทุนในหุ ้นสามัญที่จ ่ายเงินปันผล

สมำ่าเสมอ	 พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง	

หุน้กูเ้อกชนทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถือดีๆ	หรอื

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ก็ได้	

	 นอกจากนี้	 คุณอยู่ ในช่วงวัยที่เริ่มม ี

ความมั่นคงหรือมีความมั่งคั่งแล้ว	เนื่องจาก

ได้ทำางานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 มีหน้าที ่

การงานมัน่คง	และมรีายได้สมำา่เสมอ	รวมถึง 

อาจทยอยชำาระหนี้สินไปได้เยอะ	 ดังนั้น	 

คุณอาจเริ่มมองถึงความปลอดภัยของเงิน

ลงทุนมากขึ้น	เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงิน

เก็บไว้เพ่ืออนาคตของลูกๆ	 หรือสามารถ

เตรยีมความพร้อมเพ่ือวัยเกษยีณได้อย่างสุขใจ

(คะแนนอยู่ระหว่าง	23	ถึง	27)
(คะแน

นอยู่ระ
หว่าง	

28	ถึง	
38)
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(คะแนนอยู่ระหว่าง	
12	ถึง	22)ระยะใช้จ่าย 

และรับความเสี่ยงได้น้อย 

	 คณุชอบการลงทนุทีม่คีวามปลอดภัยสูง	ไม่ว่าจะลงทนุ

อะไรก็ตาม	ก็ต้องการเห็นเงินต้นอยู่ครบ	ดังนั้น	คุณควร

กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความผันผวนตำ่า	 เช่น	

เงินฝากประจำา	หรือกองทุนรวมพันธบัตรระยะสั้น	เป็นต้น	

แม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่มาก	 แต่ก็ทำาให้รู้ได้ 

ค่อนข้างแน่นอน	ว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าใดและเมือ่ไร	

ซึ่งนั่นก็คุ้มค่ากับความปลอดภัยสำาหรับเงินลงทุนของคุณ

	 นอกจากนี	้เนือ่งจากคุณอยู่ในวัยที่ใกล้จะเกษยีณหรอื

ได้เริ่มพักผ่อนแล้ว	 ซึ่งคุณอาจเริ่มใช้จ่ายบ้าง	 เพ่ือให้ 

รางวัลชีวิตหลังจากที่ได้ทำางานสะสมเงินมาเป็นเวลานาน	

และตอนนี้คุณเริ่มไม่มีภาระหนี้สินแล้วหรืออาจมีแต่ก็ 

น้อยมาก	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากรายได้ของคุณมาจาก

เงินสะสมเป็นหลัก	 ดังนั้น	 การจัดสรรเงินลงทุนควรเน้น

ความปลอดภัยของเงินต้นมากที่สุด	 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

คุณจะมีเงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน 

ได้ในระดับสูง	โดยไม่กังวลกับความผันผวน

ที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก	 นั่น

หมายถึง	คุณมโีอกาสทีจ่ะได้รบัผลตอบแทน

ในระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน	 แต่เพ่ือความ 

ไม่ประมาท	คณุอาจกระจายการลงทนุไปยงั

สินทรพัย์ทีม่กีารเพ่ิมมลูค่าได้สงูในระยะยาว	

แม้ว่าจะมีความผันผวนในระยะส้ันบ้าง	เช่น	

หุ ้นสามัญ	 กองทุนรวมหุ ้น	 กองทุนรวม 

ต่างประเทศ	หรืออาจเป็นหุ้นกู้เอกชน	ก็ได้

	 นอกจากนี้	 เนื่องจากคุณอยู ่ ในวัยที่ 

ใกล้จะเกษียณหรือได้เริ่มพักผ่อนแล้ว	 ซึ่ง 

คุณอาจเริ่มใช้จ่ายบ้าง	 เพ่ือให้รางวัลชีวิต

หลงัจากที่ได้ทำางานสะสมเงนิมาเป็นเวลานาน	

และตอนนีค้ณุเริม่ไม่มภีาระหนีส้นิแล้ว	หรอื

อาจมแีต่ก็น้อยมาก	อย่างไรกต็าม	เนือ่งจาก

รายได้ของคุณมาจากเงินสะสมเป็นหลัก	 

ดังนั้น	 การจัดสรรเงินลงทุนควรเน ้น 

ความปลอดภัยของเงินต้นมากที่สุด	เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ

(คะแนนอยู่ระหว่าง	23	ถึง	27)
(คะแนนอยู่ระหว่าง	

28	ถึง	38)

ระยะใช้จ่าย 

และรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
ระยะใช้จ่าย 

และรับความเสี่ยงได้มาก 

	 คุณยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน 

ได้ปานกลาง	 ยอมรับความผันผวนได้ใน

ระดบัหนึง่แต่ต้องไม่มากจนเกินไป	เพ่ือแลก

กับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมากกว่า

เงินฝากธนาคาร	 ดังนั้น	 คุณควรกระจาย 

การลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่ให้คุณได้ทั้งการ

เพ่ิมมูลค่าได้ในระยะยาวและกระแสเงินสด

ที่สมำ่าเสมอจากการลงทุน	 แม้ว่าจะมีความ

ผันผวนในระยะส้ันบ้างก็ตาม	 แต่กระแส

เงินสดนั้นก็ทำาให้คุณอุ่นใจข้ึนได้	 คุณอาจ

เลือกลงทุนในหุ ้นสามัญที่จ ่ายเงินปันผล

สมำ่าเสมอ	พันธบัตรรัฐบาลระยะปานกลาง	

หุ ้นกู ้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือดีๆ	

หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ก็ได	้

	 นอกจากนี้	 เนื่องจากคุณอยู ่ ในวัยที่ 

ใกล้จะเกษียณหรือได้เริ่มพักผ่อนแล้ว	 ซึ่ง 

คุณอาจเริ่มใช้จ่ายบ้าง	 เพ่ือให้รางวัลชีวิต 

หลงัจากที่ได้ทำางานสะสมเงนิมาเป็นเวลานาน 

และตอนนีค้ณุเริม่ไม่มภีาระหนีส้นิแล้ว	หรอื

อาจมแีต่กน้็อยมาก	อย่างไรก็ตาม	เนือ่งจาก

รายได้ของคณุมาจากเงนิสะสมเป็นหลัก	ดงั

นั้น	 การจัดสรรเงินลงทุนควรเน้นความ

ปลอดภัยของเงินต้นมากที่สุด	เพ่ือให้มั่นใจ

ได้ว่าคุณจะมีเงินไว้ใช้ได้อย่างสบายใจ
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	 แตถ่า้วดัจากอายแุลว้	คนทีอ่ยู่ในวยัแค	่“ยีส่บิตน้ๆ”	ยงัมเีวลาทีจ่ะลม้ลกุคลกุคลานไปอกี

นาน	ถ้าเราตัดสินใจลงทุนในหุ้นไปแล้วขาดทุน	ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้อีกหลายต่อหลายครั้ง 

หนทางลงทุนยังอีกยาวไกล	เพราะฉะนั้นต้อง	“กล้าๆ	หน่อย”			

	 จริงๆ	แล้วในโลกของการเงินและการลงทุน	ความเสี่ยงมากที่สุด	คือ	การไม่กล้าเสี่ยง	

เพราะเงนิออมทีเ่ราหยอดกระปกุ	หรอืเอาไปฝากธนาคาร	ไมม่ทีางเพิม่ขึน้ไดท้นักบัราคาสนิคา้ 

ที่เพิ่มขึ้นแน่ๆ	 ดังนั้นแม้ว่า	 เราอาจจะไม่ใช่คนชอบเสี่ยง	 แต่ควรจะแบ่งเงินมาลงทุนในหุ้น 

ไว้บ้าง	เพื่อเพิ่มโอกาสให้เงินของเรางอกเงยขึ้น

	 เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า	ไปเริ่มขั้นตอนแรกของการลงทุนกันเลยดีกว่า	

6 ขั้นตอนการลงทุนในหุ้น 

	 หวังว่า	 หลังจากทำาแบบสอบถามประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงกันแล้ว	

คงจะไม่มี	“ว่าที่เจ้าของกิจการ”	คนไหน	“สอบตก”	ไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในหุ้น	เพราะถ้า

ผลออกมาว่า	เราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อย	กลัวเหลือเกินว่า	เงินที่อุตส่าห์เก็บออมมา 

จะหายไปเพราะการลงทุน	ก็ไม่น่าจะเหมาะที่จะเข้าสู่เส้นทางเจ้าของกิจการ

แบบ
สอบ

ถาม
ประ

เมิน
ควา

มสา
มาร

ถ

ผ่านฉลุย!!

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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1.   ตั้งเป้าหมายให้การลงทุน

	 ถ้ายังจำาเส้นทางในการเป็นเจ้าของกิจการได้	 จะรู้ว่าก่อนที่จะเริ่มก้าวเดินเราจะต้องมี 

“เป้าหมาย”	กันก่อน	การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้นก็เช่นกัน	ก่อนจะโดดเข้าไป

ซื้อหุ้น	เราต้องเริ่มจากการถามตัวเองก่อนว่า...

 

	 ขั้นตอนแรกสำาคัญที่สุด	 เหมือนกับ

การทำาธุรกิจ	 ที่ก้าวแรกสำาคัญที่สุด	 (และ

ยากที่สุดด้วย)	ดังนั้นถ้ายังไม่สามารถตอบ

คำาถามพวกนี้ได้อย่างชัดเจน	 อย่าเพิ่งข้าม

ไปขั้นตอนต่อไป	เพราะคำาตอบที่ออกมาจะ

บอกได้ว่า	เราจะต้องเป็นนักลงทุนแบบไหน

และเลือกลงทุนในหุ้นแบบไหน	 รวมไปถึง 

เลือกเครื่องมืออะไร	 ถึงจะทำาให้บรรลุ 

เป้าหมายที่ตั้งไว้

	 ในโลกของการลงทุนในหุ้น	มีนักลงทุนอยู่ 

หลายแบบ	ทีม่	ี“สไตล”์	การลงทนุทีแ่ตกตา่ง

กนั	ขณะทีต่วัหุน้เองกม็	ี“บคุลกิ”	หลายแบบ 

เช่นกัน	เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ต่าง

กันก็จะต้องใช้สไตล์การลงทุน	 และเลือก

ลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน

 •	เป้าหมายในการลงทุนของเราคืออะไร

							หรือเราลงทุนเพื่ออะไร	

 •	ต้องการผลตอบแทนแบบไหน	เงินปันผล

							หรือกำาไรจากการขายหุ้น	สักกี่เปอร์เซ็นต์

 •	ระยะเวลาที่จะลงทุน	นานแค่ไหน	
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	 ถงึจะเปน็หุน้เหมอืนกนั	แตหุ่น้กม็หีลายประเภท	ไมไ่ดม้แีคหุ่น้เตบิโต	หรอืหุน้คณุคา่	

แต่ยังมี	หุ้นบลูชิพ	หุ้นเก็งกำาไร	หุ้นบิ๊กแคป	หุ้นสมอลแคป	และอีกมากมาย	แล้วแต่ว่า	

คนที่พูดเขาใช้อะไรเป็น	“เกณฑ์”	ในการแบ่งประเภทหุ้น	

	 ถ้าใช้	 “พื้นที่”	 เป็นเส้นแบ่ง	 ก็จะทำาให้มีหุ้น	2	 กลุ่ม	 คือ	 หุ้นในประเทศ	 กับ	 

หุ้นต่างประเทศ	 โดยที่หุ้นในประเทศก็คือหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	ขณะที่หุ้นต่างประเทศก็คือหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในประเทศอื่น 

(ซึ่งต้องขอบคุณโลกไร้พรมแดนที่ทำาให้เราสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ไม่ยาก)	

	 หรือถ้าแบ่งตามประเภทของตลาดที่ซื้อขายหุ้น	จะแบ่งได้	3	กลุ่ม	คือ	กลุ่มแรก 

เปน็หุน้ทีซ่ือ้ขายในตลาดแรก	เปน็หุน้ทีน่ำามาขายใหป้ระชาชนทัว่ไปเปน็ครัง้แรก	ทีเ่รยีกวา่ 

“หุ้นไอพีโอ”	(IPO:	Initial	Public	Offering)	 กลุ่มท่ีสองเป็นหุ้นท่ีซ้ือขายในตลาดรอง 

หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ	 (หลังจากขายไอพีโอเรียบร้อยแล้ว)	 และกลุ่มสุดท้ายเป็น

หุ้นที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แต่เจ้าของกิจการและนักลงทุนจะไปเจรจา 

ซื้อขายกันเอง

	 แต่โดยทั่วๆ	 ไปที่มักจะเห็นกันบ่อยๆ	 จะแบ่งตามลักษณะของกิจการ	 แบ่งตาม

สไตล์ของหุ้น	และแบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด	

	 อย่างไรก็ตาม	หุ้นตัวหนึ่งอาจจะถูกจัดให้อยู่ในหลายประเภทก็ได้	 เช่น	หุ้น	ABC	

ในตอนนี้อาจจะเป็นหุ้นเติบโต	 แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจจะกลายเป็นหุ้นบลูชิพก็เป็นได	้

ขณะที่หุ้น	XYZ	 มีขนาดเล็กไม่น่าสนใจสำาหรับนักลงทุนต่างชาติ	 แต่ในเวลาเดียวกัน 

อาจจะเป็นหุ้นคุณค่าที่มีอนาคตดีก็ได้

หล�ยประเภท หล�กสไตล์ 

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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แบ่งต�มลักษณะของกิจก�ร 

หุ้นบลูชิพ	(Blue	Chip	Stocks)	

	 คือ	 หุ ้นขนาดใหญ่	 มีฐานะการเงิน

แข็งแกร่ง	 มีกำาไรดี	 มีการเติบโตอย่าง 

ต่อเนื่อง	 สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ได้สมำ่าเสมอ	มีสินค้าและบริการหลากหลาย	

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค	 มีดีเหนือกว่า

คู่แข่ง	และที่สำาคัญ	คือ	ผู้บริหารเก่งและด	ี

	 เพราะฉะนั้นจึงแทบจะเรียกได้ว่ า	 

หุน้บลชูพิ	เปน็	“สดุยอดหุน้”	ที่ใครๆ	กอ็ยาก

จะเป็นผู้ถือหุ้น

หุ้นเติบโต	(Growth	Stocks)	

	 มักจะเป็นหุ้นของบริษัทที่อยู่ ในช่วง

การเติบโต	 ธุรกิจกำาลังก้าวหน้า	 มีกำาไรดี	

แต่ยังไม่จ่ายเงินปันผล	 หรือจ่ายแค่เล็กๆ	

น้อยๆ	เท่านั้น	เพราะต้องเก็บเงินไว้สำาหรับ 

การขยายกิจการ	

	 นักลงทุนมักจะมองเห็น	 “อนาคต

อันสดใส”	 สำาหรับหุ้นแบบนี้	 จึงยอมควัก

กระเป๋าซื้อหุ้นในราคาสูงๆ	 เพราะเชื่อมั่น

ว่า	 เมื่อกิจการเติบโตขึ้น	(ซึ่งจะเติบโตสูง

กว่าหุ้นอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ)	 หุ้นแบบ

นี้จะให้ผลตอบแทนท่ีดี	 โดยเฉพาะราคาหุ้น 

จะปรับเพ่ิมข้ึน

หุ้นวัฏจักร	(Cyclical	Stocks) 

	 เป็นหุ้ นที่ อยู่ คนละขั้ วกับหุ้ นตั้ งรับ	

เพราะเป็นหุ้นของกิจการที่มีความสัมพันธ์

กับภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก	โดยในช่วง

ที่เศรษฐกิจดี	 ยอดขายและกำาไรของหุ้น

กลุ่มนี้ก็จะเฟื่องฟูตามไปด้วย	แต่ถ้าเป็นช่วง

เศรษฐกจิซบเซา	หุน้กลุม่นีก้เ็งยีบเหงาไมแ่พ้

กัน	เช่น	หุ้นสถาบันการเงิน	อสังหาริมทรัพย	์

ยานยนต์	เหล็ก	และเครื่องประดับราคาสูง	

เพราะฉะนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกตำ่า	 แต่ 

มีแนวโน้มว่ากำาลังจะฟื้นตัวในไม่ช้า	 ให้รีบ

มองหาหุ้นในกลุ่มนี้	เพราะเมื่อไรที่เศรษฐกิจ

กลับมาเติบโต	หุ้นกลุ่มนี้จะกลับมาโดดเด่น

อีกครั้ง

หุ้นตั้งรับ	หรือหุ้นที่ราคาไม่ตก
ตามภาวะตลาด	(Defensive	Stocks)	

	 หุ้นในกลุ่มนี้จะเป็นหุ้นของกิจการที่ผล

ดำาเนนิงานสมำา่เสมอ	ไม่ข้ึนๆ	ลงๆ	ตามภาวะ

เศรษฐกิจ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยว

กับปากท้องของประชาชน	 สาธารณูปโภค	

และการแพทย์	 เพราะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดี	

หรือแย่	 คนก็ยังต้องกินต้องใช้เหมือนเดิม 

ดังนั้น	 ราคาหุ ้นจึงไม่ผันผวนมากเท่ากับ 

หุ้นกลุ่มอื่นๆ	 และความสามารถในการจ่าย

เงินปันผลก็สมำ่าเสมอเช่นกัน	ทำาให้นักลงทุน

นิยมลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจยำ่าแย่	

เพราะจ่ายปันผลได้ดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ	

4. 3. 

2. 
1. 
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แบ่งต�มสไตล์ของหุ้น

หุ้นเก็งกำาไร	(Speculative	Stocks)	

   หุ้นกลุ่มนี้จะมีความผันผวนสูง	 ราคาเปลี่ยนแปลงเร็ว	 เดี๋ยวขึ้น	 เดี๋ยวลง	 ทำาให้ 

นักลงทุนระยะส้ันเข้ามาซ้ือๆ	ขายๆ	เก็งกำาไร	แต่ก็เป็นหุ้นท่ีมีความเส่ียงสูง	เพราะราคาหุ้นอาจจะ 

ปรับเพิ่มจนเกินมูลค่าที่แท้จริง	เนื่องจากนักลงทุนตั้งความหวังไว้สูงว่า	“กำาลังจะเกิดสิ่งดีๆ”	

กับหุ้นตัวนี้	ซึ่งบางครั้งสิ่งที่คาดหวังอาจจะเป็นแค่ข่าวลือ	หรือข่าวลวง	

หุ้นคุณค่า	(Value	Stocks)	

	 น่าจะเรียกหุ้นกลุ่มนี้ว่า	 “ช้างเผือก”	 เพราะ 

เป็นหุ้นดี	 ที่ยังไม่มีใครสนใจ	 นักลงทุนส่วนใหญ่ 

ยังไม่ค้นพบ	 (แต่เราเป็นผู ้ค้นพบเป็นคนแรกๆ)	

ทำาให้ราคาซื้อขายไม่สูง	 และที่สำาคัญราคาหุ้นตำ่า

กว่ามูลค่าที่แท้จริง	 เพราะฉะนั้นหากเป็นบริษัท 

ที่ดีจริง	 เมื่อเวลาผ่านไปผลการดำาเนินงานและ 

การจ่ายเงินปันผลที่โดดเด่นจะไปเตะตานักลงทุน

ส่วนใหญ่	และเมื่อนั้นราคาหุ้นจะวิ่งข้ึน

	 การจะค้นหาหุ้นลักษณะนี้ ให้พบจะต้องมี

เครื่องมือในการวัด	 “คุณค่า”	 ของหุ้นอย่างน้อย	

3	ด้าน	คือ	ความแข็งแกร่งด้านรายได้	ที่มักจะวัด

จากกำาไรต่อหุ้น	(EPS)	ความแข็งแกร่งด้านการเงิน	

เช่น	อัตราส่วนหนี้ต่อทุน	(D/E	Ratio)	และราคาถูก 

ซึ่งมักจะวัดจากอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	

(P/BV	Ratio)	หรืออัตราส่วนราคาต่อกำาไรต่อหุ้น	

(P/E	Ratio)

	 เมื่อค้นพบ	 “หุ้นดี”	 แล้ว	 นักลงทุนที่เรียกตัว

เองว่า	Value	Investor	จะยังไม่ตัดสินใจซื้อในทันท	ี 

แตจ่ะรอให	้“ราคาถกู”	ดว้ย	เพราะยิง่ซือ้ไดร้าคาถกู 

กว่ามูลค่าที่แท้จริงมากเท่าไร	 ก็ยิ่งทำาให้โอกาสจะ

ขาดทุนลดลงตามไปด้วย

2. 1. 

5. 

หุ้นเติบโต	(Growth	Stocks)	

	 เป็นหุ้ นของกิจการที่ อ ยู่ ใน

ช่วงเติบโต	 มีแนวโน้มที่จะทำากำาไร 

ได้ดกีว่าบรษิัทอืน่ๆ	ในธุรกจิเดยีวกนั	

ทำาให้นักลงทุนพร้อมที่จะซื้อหุ้นใน

ราคาสงู	เพราะคาดหวงัผลตอบแทน

ในอนาคต	 ทำาให้หุ้นกลุ่มนี้ราคา 

ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าใน

ปัจจุบัน	 แต่ราคาจะร่วงลงทันที 

ถ้ากำาไรไม่ได้เติบโตอย่างที่หวังไว้	

เพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ 

ต้องประเมินความสามารถในการ 

ทำากำาไรในอนาคตของบริษัทด้วยว่า	

เป็นไปได้แค่ไหน	

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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หุ้นขนาดเล็ก	(Small-cap	Stocks)	

 ก็คือ	 หุ้นตัวอื่นๆ	 ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี	SET100	 เป็นหุ้นขนาดเล็ก	 มีสภาพคล่องน้อย	 

ซึ่งรวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนใน	“ตลาด	mai”	ด้วย	

	 บริษัทเหล่านี้อาจจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก	ที่ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน	แต่หลายๆ	

บริษัทอาจกลายเป็น	 “ช้างเผือก”	 ที่ซ่อนอยู่ในป่า	 เพราะมีผลการดำาเนินงานที่ดี	 มีโอกาส

เติบโตสูง	แต่ราคายังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง	เพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสสำาหรับนักลงทุน

ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์กิจการ

	 เพยีงแตต่อ้งระมดัระวงัใหม้าก	เพราะมคีวามเสีย่งสงู	ทัง้เรือ่งสภาพคลอ่ง	ความสามารถ

ในการทำาธุรกิจของผู้บริหาร	 และฐานะการเงินไม่มั่นคง	 ทำาให้มีโอกาสล้มเหลวได้ง่ายกว่า

บริษัทขนาดใหญ่	 นอกจากนี้หุ้นขนาดเล็กบางตัวอาจจะกลายเป็น	 “หุ้นเก็งกำาไร”	 ที่ราคา 

ขึ้นลงหวือหวาก็ได	้

แบ่งต�มมูลค่�ต�มร�ค�ตล�ด

หุ้นขนาดใหญ่	(Large-cap	Stocks)	

	 หรือมักจะได้ยินคนเรียกว่า	 หุ้น	 “Big	

Cap”	 ซึ่งเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด	

(Market	Capitalization)	หรือ	“มูลค่าตลาด”	

สูง	 (มูลค่าตามราคาตลาด	=	 จำานวนหุ้น

ทัง้หมด	x	ราคาตลาด)	สำาหรบัตลาดหุน้ไทย 

ดูง่ายๆ	 คือ	 บริษัทที่อยู่ ในดัชนี	 SET50	 

หรือบริษัทขนาดใหญ่	50	 อันดับแรกใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และมักจะเป็นบริษัท

ชั้นนำาในแต่ละอุตสาหกรรม	 การซื้อขายมี 

สภาพคล่องสูง	 ทำาให้นักลงทุนต่างชาติ 

นิยมลงทุน

หุ้นขนาดกลาง	(Mid-cap	Stocks)	

	 จะมีมูลค่าตลาดเล็กกว่าและมีสภาพ

คล่องน้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่	โดยหุ้นกลุ่มนี ้

จะอยู่ในลำาดับที่	51-100	ในดัชนี	SET100	

ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้นำาในอุตสาหกรรม	 ทำาให้

ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนส่วนใหญ่	

ทั้งๆ	ที่หลายบริษัทในกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโต

ได้ดี	และมีความสามารถในการทำากำาไร

1. 

2. 

3. 
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	 ถ้านักลงทุนที่ตอบตัวเองว่า	 เป้าหมายของเขา	 คือ	 ต้องการผลตอบแทนในระยะสั้น	

เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มานั่งรอเงินปันผล	(ซึ่งอาจจะต้องรอกันหลายเดือน)	 แต่จะคาดหวัง

กำาไรจากการขายหุ้นเพียงอย่างเดียว	 โดยอาจจะใช้เวลาลงทุนเพียงแค่ไม่กี่เดือน	 หรือ 

อาจจะไม่กี่วัน	

	 นักลงทุนแบบนี้จะใช้	 “ปัจจัยทางเทคนิค”	 เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อขายหุ้น	

มากกว่าการพิจารณาจาก	“ปัจจัยพื้นฐาน”	(เดี๋ยวเราจะมาทำาความเข้าใจเรื่องนี้กันอีกที)	

	 เราจะเรียกพวกเขาว่า	นักเก็งกำาไร	ซึ่งถ้าเป็นนักเก็งกำาไรระยะสั้นมากๆ	ซื้อขายภายใน

วันเดียวกัน	หรือ	“ซื้อเช้า-ขายเย็น”	ก็จะเรียกว่า	เป็นพวก	“เดย์เทรด”	(Day	Trade)	ซึ่ง

เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก	(ถึงมากที่สุด)	เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุน

แบบนี้จะประสบความสำาเร็จได้	 ต้องมีความรู้ในการใช้ปัจจัยทางเทคนิค	 ต้องมีเวลาที่จะ 

เฝ้ารอจังหวะการซื้อขาย	และที่สำาคัญ	คือ	จะต้องมีวินัยในการลงทุนสูงมาก	

	 หุ้นที่นักลงทุนสไตล์นี้จะเลือกลงทุน	จะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง	ทำาให้

ราคาหุ้นมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต	(อันใกล้)	หรือเรียกว่า	หุ้นเติบโต	(Growth	Stocks)	

แต่ถ้าเป็นนักเก็งกำาไร	ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค	แต่จะซื้อหรือขายหุ้นตามคนอื่น	เชื่อข่าวลือ 

มั่นใจในข่าวลวง	 โดยไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานก็จะถูกเรียกว่า	 “แมลงเม่า”	 ที่ชอบพาตัวเอง 

ไปตายในกองไฟ	 เพราะจะถูกหลอกให้ซื้อหุ้นที่ถูกปั่นราคาจนสูงเกินความเป็นจริง	 และ 

เมื่อราคาหุ้นร่วงลงมาก็จะไม่ยอมขายทิ้ง	 ซึ่งเราจะเรียกอาการนี้ว่า	 “ติดดอย”	 ที่ทำาให้ 

นักเก็งกำาไรจำานวนมาก	กลายเป็นนักลงทุนระยะยาวแบบไม่ได้ตั้งใจ
เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 สำาหรับพวกเราที่มีเป้าหมายชัดเจนว่า	 ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ	 ต้องการ 

ผลตอบแทนทั้งที่เป็นเงินปันผล	และกำาไรจากการขายหุ้น	เพราะฉะนั้นระยะเวลาลงทุน

ไม่ใช่แค่	1-2	 วัน	 แต่จะต้องมากกว่า	1-2	 ปีขึ้นไป	 และอาจจะกลายเป็น	5-10	 ปี 

หรือนานกว่านั้น	 ถ้ามั่นใจว่า	 หุ้นที่เราลงทุนเป็นบริษัทท่ีดี	 จ่ายเงินปันผลสมำ่าเสมอ	 

และราคาหุ้นปรับเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง

	 อย่าเพ่ิงตกใจว่า	“ตั้ง	5	ปี	10	ปี	นานไปไหม”	เพราะถ้าเปรียบเทียบกับการลงมือ 

ทำาธุรกิจเอง	 เรายังต้องใช้เวลาหลายเดือน	 หรือหลายปี	 กว่าจะถึง	 “จุดคุ้มทุน”	 

และเมื่อเป็นเจ้าของกิจการที่ดี	 เราก็ต้องอยากเป็นเจ้าของธุรกิจของเราไปตลอดชีวิต	

หรือจนกว่าจะเจอธุรกิจที่ดีกว่า	เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้	“รักฉาบฉวย”	แบบนักเก็งกำาไร 

แต่เป็น	“รักแท้”	แบบนักลงทุนระยะยาว

	 ลักษณะหุ้นที่เหมาะกับเราก็น่าจะเป็นหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคง	 ทำากำาไรได้ดี	 

มกีารจ่ายเงนิปันผลสมำา่เสมอ	ราคาหุน้ไม่ผนัผวนมากนกั	โดยราคาอาจจะข้ึนๆ	ลงๆ	บ้าง	

แต่ไม่รุนแรง	 และที่สำาคัญ	 คือ	 ต้องเป็น	 “หุ้นดีราคาถูก”	 ซึ่งเราเรียกหุ้นลักษณะ 

นี้ว่า	 หุ้นคุณค่า	 (Value	Stocks)	 และเรียกนักลงทุนที่เน้นลงทุนหุ้นประเภทนี้ว่า	 

“นักลงทุนหุ้นคุณค่า”	หรือ	Value	Investor	(VI)	

	 นักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุนแบบ	VI	ที่ประสบความสำาเร็จมากที่สุด	คือ	อภิมหา

เศรษฐีระดับโลก	ที่ชื่อ	“วอร์เรน	บัฟเฟตต์”	ซึ่งถ้าอยากจะประสบความสำาเร็จแบบนั้น

บ้าง	เราสามารถหาหนังสือที่สอนวิธีคิดและวิธีการลงทุนของเขามาอ่านได้ไม่ยาก	

	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายอย่างไร	 เป็นนักลงทุนแบบไหน	 ลงทุนหุ้น

ลักษณะใด	ยอมรับความเส่ียงได้มากแค่ไหน	ก็ต้องไม่ลืมกระจายการลงทุน	ซึ่งจะช่วย

ลดความเส่ียงจากการลงทุนลงได้	 เพราะหลักการลงทุนที่ดี	 คือ	 อย่าใส่ไข่ทั้งหมดที่ม ี

ไว้ในตะกร้าใบเดียวกัน	 เพราะถ้าตะกร้าใบหนึ่งตกลงมา	 เราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้า 

ใบอื่นอยู่	

	 เราจึงไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดที่มีลงไปในหุ้นตัวเดียว	แต่ควรกระจายลงทุนในหลาย

อุตสาหกรรม	ในอุตสาหกรรมเดียวกันกระจายลงทุนหลายบริษัท	(การลงทุนหุ้นดีกว่า

การทำาธุรกิจเองก็ตรงนี้ล่ะ)	
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2.   เลือกหุ้นดีที่น่าลงทุน 

	 เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่า	 เราตั้งใจจะเป็นเจ้าของกิจการผ่าน

การลงทุนในหุ้น	 โดยการลงทุนระยะยาว	 เพราะฉะนั้นเราต้องเลือก	 

“หุ้นที่ดี”	มีอนาคต	แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า	ในบรรดาหุ้นที่มีอยู่มากกว่า	500	ตัว	

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ตัวไหน	หรือบริษัทไหน	จะเป็นหุ้นที่ดีน่าลงทุน

	 จริงๆ	แล้ว	มันก็คล้ายกับวิธีที่เราเลือก	“ธุรกิจ”	ที่เราอยากทำา	เพราะ

ตอ้งเริม่จากการศกึษาและวเิคราะหค์วามเปน็ไปได	้โดยประเมนิสภาพตลาด	

โอกาสการเติบโต	คู่แข่ง	อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น	รวมทั้งประเมินศักยภาพ

ของตัวเราเอง	จนแน่ใจว่า	ธุรกิจนั้นมัน	“เจ๋งจริง”	

	 ในการคัดเลือกหุ้นจะเรียกการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ว่า	“การวิเคราะห์

ปัจจัยพื้นฐาน”	(Fundamental	Analysis)	ซึ่งมีอยู่	3	ขั้นตอน	เริ่มจากการ

วิเคราะห์ภาพรวมทางเศรษฐกิจ	จากนั้นจึงวิเคราะห์ภาวะของอุตสาหกรรม	

แล้วจึงวิเคราะห์ตัวบริษัท	

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 แค่เห็นคำาว่า	“เศรษฐกิจ”	ก็เหมือนถูกวิชาเศรษฐศาสตร์ตามมาหลอกหลอน	แต่ไม่ต้อง 

ไดเ้กรด	A	ในวชิาเศรษฐศาสตร	์กส็ามารถมองออกวา่	ภาวะเศรษฐกจิในปจัจบุนัเปน็อยา่งไร 

และมีแนวโน้มว่าจะไปในทิศทางไหน	 เพียงแค่ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

และการลงทุนเป็นประจำา	

	 ตอนแรกๆ	 ก็อาจจะงงๆ	 อยู่บ้าง	(ไม่แปลกอะไร)	 แต่รับรองว่า	 ถ้าอ่านไปสักระยะ	 

ฟังไปสักพัก	จะเข้าใจได้ทะลุปรุโปร่งแน่นอน	

	 แต่ถ้ายังรู้สึกว่า	 เศรษฐกิจเป็นเรื่องไกลเกินกว่าจะเข้าใจ	 น่าจะลองนึกถึงเวลาไป 

เดินซื้อของแล้วได้ยินพ่อค้าแม่ค้าเขาบ่นว่า	 “ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลย	 ขายของไม่ค่อยได้”	

หรือ	พ่อแม่บ่นว่า	“ทำาไมของมันแพงอย่างนี้	เงิน	1,000	บาท	ซื้อของได้ไม่กี่อย่าง”	นั่นละ 

ภาวะเศรษฐกิจ	 ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้า	 หรือพ่อแม่เราเท่านั้น	 แต่ยังมีผลต่อ

ราคาหุ้นอีกด้วย

	 ถ้า	 “เศรษฐกิจไม่ดี”	 ราคาหุ้นก็มักจะลดลง	 เพราะนักลงทุนจะกลัวว่า	 คนมีรายได้ 

น้อยลง	หรือไม่กล้าใช้เงิน	บริษัทอาจจะขายของได้น้อยลง	จนทำาให้กำาไรลดลง	หรืออาจ

จะถึงขั้นขาดทุนเลยก็ได้	และเมื่อบริษัทขาดทุนก็คงจะไม่มีเงินมาจ่ายเงินปันผล	นักลงทุน 

จึงพากันขายหุ้นออกมา	จนทำาให้ราคาหุ้นลดลง

	 แต่ถ้า	 “เศรษฐกิจดี”	 ราคาหุ้นมักจะเพิ่มขึ้น	 เพราะนักลงทุนมั่นใจว่า	 คนมีรายได้ 

มากขึ้น	 บริษัทจะขายของได้ดีขึ้น	 กำาไรมากขึ้น	 และแน่นอนว่า	 จะต้องจ่ายเงินปันผล 

ได้สูงขึ้น	ทำาให้นักลงทุนพากันมาซื้อหุ้น	จนทำาให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น	

	 แต่ถ้าคิดจะเป็นเจ้าของกิจการ	(ไม่ว่า	จะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง	หรือ	ผ่านการ

ลงทุนหุ้น)	 ก็ควรต้องเรียนรู้ให้มากกว่า	 “คำาบ่น”	 ของคนทั่วๆ	 ไปและไม่ใช่แค่เศรษฐกิจ 

ในประเทศ	 แต่ต้องรู้ทั้งเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ	 โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้อง 

เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ	 เพราะภาวะเศรษฐกิจจะช่วยบอกได้ว่า	 อุตสาหกรรมไหนจะรุ่ง	

และ	อุตสาหกรรมไหนจะร่วง	
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	 การจะวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจให้	 “แม่น”	 ต้องรู้ว่า	 มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะบอกว่า	

เศรษฐกิจดี	หรือไม่ดี	ซึ่งมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน	เช่น	

ก�รวิเคร�ะห์อุตส�หกรรม

•	อัตราการว่างงาน 

(Unemployment	Rate)	

ถ้าอัตราการว่างงานสูง	 แสดงว่า	

เศรษฐกิจไม่ค่อยดี	 เพราะบริษัท

ไม่มีการจ้างพนักงานเพิ่ม	 แต่ถ้า

เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นอัตราการ 

ว่างงานจะลดลง		

•	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	

(Gross	Domestic	Product:	GDP)	

โดยปีไหนที่	GDP	 เพิ่มขึ้น	 แสดงว่า

เศรษฐกิจดีขึ้น	 แต่ถ้า	GDP	 ลดลง	

แสดงว่าเศรษฐกิจแย่ลง

•	อัตราเงินเฟ้อ	(Inflation	Rate)	

โดยถ้าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น	 แสดงว่า	

ราคาสินค้าและบริการแพงขึ้น	

ต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการซื้อของ

จำานวนเท่าเดิม		

•	อัตราดอกเบี้ย	(Interest	Rate)	

ซึ่งไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร	

แต่เป็นดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ประกาศ	

โดยถ้าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	 แสดงว่า	

ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจสูงขึ้น 

หรือมีภาระดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้น		

	 นอกจากนี้	 เรายังต้องติดตามนโยบายต่างๆ	 ของรัฐบาล	 เพราะจะมีผลต่อภาวะ

เศรษฐกิจเช่นกัน	ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี	รัฐบาลอาจจะมีนโยบายต่างๆ	ออกมาเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจ	 และไม่ใช่แค่รัฐบาลไทย	 แต่เป็นรัฐบาลประเทศอื่นๆ	 โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ	

เช่น	สหรัฐอเมริกา	กลุ่มประเทศยุโรป	และจีน

	 เมื่อประเมินภาพรวมเศรษฐกิจได้แล้ว	 สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไป	 คือ	 การวิเคราะห์

อุตสาหกรรม	ว่า	อุตสาหกรรมไหนน่าจะไปได้สวย	ในภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา	เพราะ

ไม่ใช่ว่า	 ในช่วงเศรษฐกิจแย่	 จะไม่มีอุตสาหกรรมไหนน่าลงทุน	 เพราะแต่ละอุตสาหกรรมจะ 

ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจในระดับที่แตกต่างกัน	

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

66



	 นอกจากนี้	 ในบางอุตสาหกรรมยังอาจจะขึ้นมาเป็นดาวเด่นในช่วงเศรษฐกิจซบเซา 

ได้อีกด้วย	 รวมทั้ง	 บางอุตสาหกรรมที่สามารถ	 “ขายได้เรื่อยๆ”	 ไม่ว่า	 เศรษฐกิจจะดี	 

หรือ	 แย่	 ซึ่งในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี	 หุ้นแบบนี้ค่อนข้างจะเนื้อหอม	 แต่ในช่วงเศรษฐกิจดี 

อาจจะถูกหุ้นตัวอื่นๆ	บดบังรัศมีไปบ้าง

	 และไม่ ใช่แค่ภาวะเศรษฐกิจเท่านั้นที่มีผลต่อกลุ่มอุตสาหกรรม	 เพราะแต่ละ

อุตสาหกรรมยังมี	 “วงจรชีวิต”	 ของตัวเองอีกด้วย	 ซึ่งทำาให้ไม่ว่า	 เศรษฐกิจจะดี	 หรือ	

เศรษฐกิจจะแย่	แต่จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่ง	ดาวร่วง	หรือดาวค้างฟ้า	ได้เหมือนกัน	

โดยที่ช่วงชีวิตของแต่ละอุตสาหกรรม	จะแบ่งเป็น	4	ช่วง	

ช่วงถดถอย	 ลองคิดถึงอุตสาหกรรมฟิล์มที่ ใช้กับกล้องถ่ายรูปแบบเก่า	 

ซึ่งทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครใช้แล้ว	 ทำาให้อุตสาหกรรมนี้ถดถอย	 และจากไป

ในที่สุด	 ถ้าไม่มีการพัฒนาสินค้าอื่นๆ	 ขึ้นมาทดแทน	 เพราะฉะนั้นจึงไม่ควร

จะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้		

ช่วงบุกเบิก	 หรืออุตสาหกรรมที่เพิ่ง 

เริ่มก่อตั้งใหม่	 ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะต้อง

ใช้ทั้งเงินและเวลาในการพัฒนาสินค้า	

ขณะที่กลุ่มลูกค้าก็อาจจะยังจำากัด	 แต่

ก็มีคู่แข่งไม่กี่ราย	เช่น	เมื่อก่อนที่กล้อง

ดิจิตอลถือกำาเนิดขึ้นมาแข่งกับกล้อง

ถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์ม	เพราะฉะนั้นการลงทุน

ในอุตสาหกรรมนี้จะต้องรอเวลา

ช่วงเจริญเติบโต	 หลังจากพัฒนามา 

ระยะหนึ่งแล้ว	สินค้าเริ่ม	“ติดตลาด” 

ทำาให้ยอดขายเพิ่มขึ้น	 คู่แข่งมากขึ้น 

และต้องลงทุนผลิตสินค้ามากขึ้น

ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า	

เพราะฉะนั้นบริษัทจึงอาจจะแบ่ง 

กำาไรมาจ่ายเงินปันผลบ้าง	 แต่ยัง 

ไม่สูงนัก

ช่วงเติบโตเต็มที่	 หรือจะเรียกว่า	 “เป็นหนุ่มสาวเต็มตัว”	 ใครๆ	ก็สนใจเข้ามา 

แข่งขัน	 ทำาให้มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูงขึ้น	 แต่ยังสามารถทำากำาไร 

ได้อยู่	แม้ว่า	จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเติบโต	และสำาหรับนักลงทุนที่ต้องการ

ผลตอบแทนจากเงินปันผล	ในช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะเก็บเกี่ยว	เพราะการ

จ่ายเงินปันผลจะมากขึ้น

1. 2. 

3. 

4. 
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	 นอกจากนี้	เรายังต้องวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอีกด้วยว่า	มีมากน้อย

แคไ่หน	ซึง่คนทีอ่ยากเปน็เจา้ของกจิการของตวัเอง	นา่จะยงัจำาได	้เราเคยวเิคราะหล์กัษณะนี้

แล้ว	ในช่วงที่เราประเมินว่า	“ธุรกิจนี้น่าสนใจแค่ไหน”	เพราะจะใช้หลักในการวิเคราะห์
แบบเดียวกัน	คือ	

• เจ้าของกิจการรายใหม่ 

เขา้มาในตลาดไดย้ากหรอืงา่ย

แค่ไหน	 ถ้าเจ้าของกิจการ 

รายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม

ได้ง่าย	 ก็ยิ่งเพิ่มการแข่งขัน

ให้สูงขึ้นไปอีก	 และเท่ากับ

เป็นการเพิ่มคู่แข่งมาแย่ง

ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน	

	 เมื่อวิเคราะห์และเลือกได้แล้วว่า	อุตสาหกรรมไหนเข้าตากรรมการ	ก็จะช่วยให้เบาแรง

ในการเลือกหุ้นลงไปเยอะ	เพราะจากหุ้นหลายร้อยตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก็อาจจะเหลือแค่

ไม่กี่สิบตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราสนใจเท่านั้น

• ในอุตสาหกรรมนั้นมี 

การแข่งขันรุนแรงแค่ไหน	

โดยอุตสาหกรรมที่มีการ

แข่งขันรุนแรง	 โอกาสที่จะ

มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งกำาไร

เป็นกอบเป็นกำาแทบจะไม่มี	

และยิ่งในอุตสาหกรรมนั้น 

แข่งขันกันด้วยการ	“ตัดราคา” 

ก็ยิ่งไม่น่าสนใจ

• ลูกค้ามีอำานาจที่จะต่อรอง

ราคามากแค่ไหน	 ถ้าเป็น

อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน

รุนแรง	ลูกค้ามีสิทธิต่อราคา

ได้มาก	 ทำ าให้ขายสินค้ า 

ได้ยาก	หรือได้กำาไรน้อยกว่า

ที่คาดก็ได้		

• อำานาจการต่อรองของ 

คนขายวัตถุดิบมีมากน้อย 

แค่ไหน	หรือต้องพึ่งพิงแหล่ง

วัตถุดิบเพียงไม่กี่รายหรือไม่ 

เพราะถ้ ามีแหล่ งวัตถุดิบ 

ไม่กี่ราย	 อาจจะทำาให้ต้นทุน

การผลิตสูงขึ้น	 เพราะต้อง

ยอมซื้อวัตถุดิบในราคาสูง

• มีสินค้าหรือบริการอื่นๆ	 ที่สามารถทดแทนสินค้าหรือ

บริการได้ไหม	 ในอุตสาหกรรมที่ลูกค้าสามารถใช้สินค้า

อื่นแทนได้	 จะยิ่งทำาให้มีการแข่งขันสูงขึ้น	 เพราะนอกจาก

จะต้องแข่งขันกันเองในอุตสาหกรรมแล้ว	 ยังต้องแข่งกับ 

อุตสาหกรรมอื่นๆ	อีก
เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 คราวนี้ก็ถึงเวลา	 “ค้นหาบริษัทที่น่าลงทุน”	 ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เจาะลึก	 ดูทุกซอก 

ทุกมุม	ตั้งแต่หน้าตาผู้บริหาร	รูปแบบการทำาธุรกิจ	ความสามารถในการแข่งขัน	ศักยภาพ

ในการทำากำาไร	และล้วงไปจนถึงผลประกอบการของบริษัท	

	 การวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	การวิเคราะห์โดยพิจารณาจากข้อมูลทั่วๆ	ไป 

ที่ไม่ใช่ตัวเลข	 และการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคิดเลข	 โดยนำาข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาบวก	 ลบ	

คูณ	 หาร	 แล้วจึงจะตัดสินใจได้ว่า	 ดีหรือไม่ดี	(บอกแล้วว่า	 ถ้าคิดจะเป็นเจ้าของกิจการ	 

อย่าได้รังเกียจ	 “ตัวเลข”	 เพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขที่น่าปวดหัว	 มันคือ	 โอกาสที่จะ

สร้างผลตอบแทน)

	 ในท้ายที่สุด	ต้องนำาผลการวิเคราะห์ทั้งสองส่วนมาประกอบการกัน	ถึงจะตัดสินใจว่า	

หุ้นตัวไหนน่าลงทุน	

	 การวิเคราะห์ที่ดูจากข้อมูลทั่วๆ	 ไปของบริษัท	 ก็คือ	 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 

ซึ่งสามารถนำาหลักการวิเคราะห์บริษัทที่เรียกว่า	SWOT	มาใช้	เพื่อพิจารณาว่า...	

ก�รวิเคร�ะห์บริษัท

• แล้วมีอะไรที่จะเป็น	 อุปสรรค	

(Threats)	 ที่บริษัทจะต้องหาวิธี

รับมือหรือไม่

• บริษัทมี	จุดแข็ง	(Strengths)	

อะไรบ้างที่เหนือกว่าคู่แข่ง	และ

ทำาให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

• แล้ว	จุดอ่อน	(Weaknesses) 

ของบริษัท	 ที่ควรจะปรับปรุง	

หรือนำาไปแก้ไข	มีอะไรบ้าง

• มีอะไรบ้างที่น่าจะเป็น	โอกาส	

(Opportunities)	ดีๆ 	ทีจ่ะสง่เสรมิ 

ให้ บ ริ ษั ท แข็ ง แกร่ ง ม ากขึ้ น	 

ได้ประโยชน์มากขึ้น

SWOT
หลักการ
วิเคราะห์บริษัท

S W O T
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	 ถ้าบริษัทไหนมีจุดแข็งที่โดดเด่น	เช่น	เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม	มีสินค้า

หลากหลายยีห่อ้ดงั	ไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้	แตก่ย็งัพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่ง

ต่อเนื่อง	ทั้งยังมีโอกาสดีๆ	รออยู่ข้างหน้า	ซึ่งเอื้อต่อการทำาธุรกิจ	ก็น่าจะเข้า

ข่าย	“น่าลงทุน”	มากกว่าบริษัทที่มีแต่จุดอ่อน	แถมยังมองไปทางไหนก็เห็น

แต่อุปสรรค	ที่ไม่รู้ว่า	บริษัทจะรับมืออย่างไร	

	 นอกจากนี้	 สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ตัวบริษัท	 คือ	 “ผู้บริหาร”	

เพราะเราในฐานะผู้ถือหุ้นจะต้องฝากกิจการของเราให้	 “มืออาชีพ”	 บริหาร	

เพราะฉะนัน้จะตอ้งพจิารณาดว้ยวา่	บรษิัทนัน้มผีูบ้รหิารเกง่แคไ่หน	จะสามารถ 

นำาพาบริษัทให้เติบโต	ทำากำาไรต่อเนื่อง	และเหนือกว่าคู่แข่ง	รวมทั้งต้องฝ่าฟัน

วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้บริหารที่ชาญฉลาด	 ยังไม่น่าพอใจเท่ากับ	 บริษัทที่มี 

ผู้บริหารที่ซื่อสัตย์	ไม่คดโกง	เพราะคนเก่งแค่ไหนก็ทำาให้บริษัทดีๆ	พังลงมา

ได้	ถ้าไม่มีธรรมาภิบาล

	 ทนีีก้ม็าถงึการวเิคราะหจ์ากตวัเลข	หรอืเรยีกวา่	การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ	

ซึ่งโชคดีที่พวกเราเรียนรู้เรื่องงบการเงินกันมาบ้างแล้วในขั้นตอนการทำาแผน

ธุรกิจว่า	งบการเงิน	ประกอบด้วย	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบกระแสเงินสด	

และงบแสดงฐานะการเงิน	 และยังรู้อีกว่า	 งบการเงินแต่ละอันสามารถบอก

อะไรเราได้บ้าง				

	 เพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะรู้ว่า	บริษัทมี	“ฐานะทางการเงิน”	แข็งแกร่ง

แค่ไหนในช่วงที่ผ่านมา	 เราจะต้อง	 “อ่านงบการเงิน”	 ให้เป็น	 โดยต้องรู้ว่า	

ตัวเลขแต่ละตัวที่อยู่ในงบการเงินนั้นหมายความว่าอย่างไร	

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 และที่พลาดไม่ได้เลย	 คือ	 หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน	ที่จะช่วยอธิบายเพิ่มเติม

วา่	ตวัเลขในงบการเงนินัน้มทีีม่าที่ไปอยา่งไร	

นอกจากนี้	ยังต้องอ่าน	รายงานผู้สอบบัญชี	

ซึง่บอกวา่	ขอ้มลูในงบการเงนิมคีวามถกูตอ้ง

หรือไม่	

	 นอกจากนี้	 เรายังใช้	 การวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน	มาวิเคราะห์ความสามารถ

ของบริษัทในด้านต่างๆ	 เช่น	 สภาพคล่อง	

ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงาน	ความสามารถ 

ในการทำากำาไร	 และความสามารถในการ

ก่อหนี้	 ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน	 จะช่วยให้

เข้าใจตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินง่ายขึ้น	 และ

สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ	ได้

ง่ายขึ้นด้วย	

	 อย่างไรก็ตาม	 อัตราส่วนทางการเงิน	 

มีอยู ่หลายตัว	 และแต่ละตัวจะบอกข้อมูล 

แตกต่างกัน	 ซึ่งบางตัวควรจะมีค่าตำ่าๆ	 ถึง 

จะดี	 เช่น	 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	 (D/E)	 

แต่บางตัวค่าที่ได้ย่ิงสูงยิ่งดี	 เช่น	 อัตราผล

ตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น	(ROE)	นอกจากนี ้

ในแต่ละอุตสาหกรรมอาจจะให้ความสำาคัญ

กับอัตราส ่วนคนละตัวกัน	 เพราะฉะนั้น 

ก่อนจะหยิบตัวไหนมาใช้ต้องศึกษาให้เข้าใจ	

ไม่อย่างนั้นอ่านค่าผิดแย่แน่ๆ		

	 วิธีการเลือกหุ้นแบบนี้	 ที่วิเคราะห์มา

ตัง้แตส่ภาพเศรษฐกจิ	ทีม่ผีลตอ่อตุสาหกรรม	

แล้วค่อยมาวิเคราะห์รายบริษัท	 เป็นการ

วิเคราะห์แบบ	“บนลงล่าง”	

	 แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจว่า	 เศรษฐกิจจะเป็น

แบบไหน	อุตสาหกรรมอะไรจะเด่น	แต่	“รู้สึก”	

ว่าบริษัทนี้น่าสนใจ	 เพราะเดินผ่านหน้าร้าน

เมื่อไร	 ขายดีตลอด	 จนอยากจะไปร่วมเป็น

เจ้าของกิจการ	ก็ไม่ผิดกติกาอะไร	

	 เพียงแต่ก่อนจะตัดสินใจลงทุนก็ต้อง

วิเคราะห์ตัวบริษัทให้ละเอียดกันอีกที	 เพื่อให้

มั่นใจว่า	 “ความรู้สึก”	 กับ	 “ความเป็นจริง”	

มันไปในทิศทางเดียวกัน	 เพราะบางทีที่เรา

เห็นว่ามีลูกค้าเยอะ	 แต่จริงๆ	 แล้ว	 บริษัท 

อาจจะกำาลังถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องอยู่ก็เคยมี 

ให้เห็นมาแล้ว	 เพราะฉะนั้นอย่าใช้ความรู้สึก

เป็นตัวตัดสิน	
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	 หลังจากเลือก	“บริษัทที่น่าลงทุน”	ได้แล้ว	อย่าเพิ่งใจร้อนรีบวิ่งไปซื้อหุ้น	เพราะบางทีบริษัท

ที่ดี	ก็อาจจะไม่ใช่	“หุ้นที่น่าซื้อ”	เสมอไป	เพราะในตอนนั้นมันอาจจะเป็นหุ้นที่ราคาแพงเกินไป 

การซื้อหุ้นแพง	ก็เหมือน	ซื้อของแพง	ที่มีแต่คำาว่าเจ็บ	ทั้งเจ็บใจ	(ใครรู้เข้าอายเขาแย่เลย)	แต่นั่น 

ยังไม่มากเท่ากับเจ็บตัว	เพราะซื้อของแพง	จะไปขายต่อให้ใครก็ไม่มีใครสนใจ	หรือถ้าอยากขาย

ก็ต้องยอมขายขาดทุน	เพราะฉะนั้นต้องมาประเมินมูลค่าหุ้นกันก่อนว่า	ราคาหุ้นของบริษัทที่เรา

สนใจ	ถูก	หรือแพง	

	 แต่ไม่ใช่ว่า	 หุ้นราคาหุ้นละ	1	บาท	 จะเป็นหุ้นราคาถูก	 และหุ้นราคาหุ้นละ	500	บาท	 จะ 

เป็นหุ้นราคาแพง	เพราะส่ิงที่จะบอกได้ว่า	หุ้นตัวนั้นถูก	หรือแพง	ต้องนำา	“ราคาหุ้น”	ในตอนนั้น	

มาชั่งนำ้าหนักกับ	“มูลค่าที่แท้จริง”	ซึ่งเป็นมูลค่าที่ควรจะเป็นของหุ้นตัวนั้น	ว่าอันไหนมากกว่ากัน

	 แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า	“มูลค่าที่แท้จริง”	ของหุ้นตัวนั้นควรจะเป็นเท่าไร...	

	 เรื่องนี้ไม่ยากและไม่ต้องเดา	 เพราะการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น	 มีอยู่หลายวิธี	 

(แล้วแต่ว่า	ใครจะถนัดแบบไหน)	แต่วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด	จะมีอยู่	2	วิธี	คือ

3.   ราคาน่าซื้อ หรือ แพงเกินไป

	 แต่ถ้า	มูลค่าที่แท้จริงน้อยกว่าราคาหุ้น

ในตอนนั้น	 แสดงว่า	 หุ้นตัวนั้นราคาสูงกว่า

ที่ควรเป็น	 ก็	 “ไม่ควรจะซื้อ”	 และถ้ามีหุ้น 

ตัวนั้นอยู่ ในมือก็	 “ควรจะขาย”	 ออกไป	

เพราะราคาแพงเกินไป

	 ถ้ามูลค่าท่ีแท้จริง	 มากกว่า	 ราคาหุ้น 

ในตอนนั้น	ก็แสดงว่า	หุ้นตัวนั้นราคาตำ่ากว่า

ที่ควรเป็น	ถึงจะ	“น่าซื้อ”	เพราะราคาถูก

มูลค่าที่แท้จริงราคาหุ้น

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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ประเมินมูลค่�หุ้นด้วยก�รเปรียบเทียบ

	 วิธีการนี้	 เป็นการนำาราคาหุ้นไปเปรียบเทียบกับตัวเลขทางบัญชี	 เช่น	 นำาราคาหุ้นไป

เปรียบเทียบกับ	“กำาไรต่อหุ้น”	หรือนำาราคาหุ้นไปเปรียบเทียบกับ	“มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น”  

	 นักลงทุนมักจะเรียกสั้นๆ	ว่า	P/E	Ratio	หรือถ้าส้ันกว่านั้นก็เหลือแค่	P/E	ซึ่งมีวิธีคิด

ตรงตามชื่อเรียกเป๊ะ	เพราะเป็นการนำาราคา	ซึ่งคือ	P	(ย่อจากคำาว่า	Price)	มาหารด้วย 

กำาไรต่อหุ้น	 ซึ่งคือ	E	(ย่อจากคำาว่า	Earnings)	 และผลที่ออกมาจะบอกว่า	 นักลงทุน 

ยอมจ่ายเงินซื้อหุ้นเป็นเงินกี่เท่าของกำาไรที่บริษัททำาได้	

	 ตัวอย่างเช่น	ถ้าบริษัทที่เราสนใจ	มีกำาไร	1	บาทต่อหุ้น	และราคาหุ้นอยู่ที่	10	บาท	

แปลว่า	นักลงทุนยอมควักกระเป๋าซื้อหุ้นด้วยราคาที่สูงกว่ากำาไรที่บริษัททำาได้	ถึง	10	เท่า	

และถ้าบริษัทสามารถทำากำาไรได้ปีละ	1	บาทไปเรื่อยๆ	นักลงทุนต้องรอถึง	10	ปี	กว่าที่จะ 

ได้ทนุคนื	เพราะฉะนัน้		ถ้าบริษัทม	ี	P/E	Ratio	ตำา่	แปลว่า	ราคาหุน้ยังตำา่กว่าความสามารถ

ในการทำากำาไรของบริษัท	 รออีกไม่กี่ปีก็จะได้ทุนคืน	 แต่ถ้าค่า	P/E	Ratio	 สูง	 แสดงว่า 

ราคาหุ้นสูงเกินไปเมื่อเทียบกับความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท	 และต้องรออีก

หลายปีเลยกว่าที่จะคุ้มทุน	 เมื่อเป็นแบบนี้	 เราก็ควรจะเลือกซื้อหุ้นที่มี	P/E	Ratio	 ตำ่า	 

ดีกว่า	ซื้อหุ้นที่	P/E	Ratio	สูง	

	 แต่เพ่ือความยุติธรรม	 เราจะต้องนำาค่า	P/E	Ratio	 ท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย

ของอุตสาหกรรม	หรือบริษัทคู่แข่ง	ด้วยว่า	บริษัทที่เราสนใจ	มีค่า	P/E	Ratio	มากกว่า	

หรือน้อยกว่า	 เพราะถ้าเป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่มีลักษณะการทำาธุรกิจ	 

อัตราการเติบโต	และความเส่ียงคล้ายๆ	กัน	ก็ควรเลือกซื้อบริษัทที่	P/E	Ratio	ตำ่ากว่า	

เพราะราคาถูกกว่า	

	 อย่างไรก็ตาม	หุ้นที่มี	P/E	Ratio	สูงก็อาจจะเป็นหุ้นที่น่าลงทุนได้เหมือนกัน	ถ้าเรา

เชื่อมั่นว่า	บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีกำาไรสูงขึ้นในอนาคต	จึงยอมที่จะจ่ายมากขึ้น	 เพ่ือหวัง

กำาไรและเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ	 และหากบริษัททำากำาไรได้เพ่ิมขึ้นจริงๆ	 ค่า	P/E	

Ratio	 จะลดลงในที่สุด	 เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาอัตราการเติบโตของกำาไรประกอบ

กันด้วย	

•  อัตราส่วนราคาต่อกำาไรต่อหุ้น	(Price	to	Earnings	Ratio)		
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	 แนวคิดคล้ายๆ	กับ	P/E	Ratio	เพียงแต่เปลี่ยนจากการเปรียบเทียบราคากับกำาไร	

มาเป็นการเปรียบเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชี	 เพราะฉะนั้น	PBV	 จะบอกได้ว่า	 

นักลงทุนยอมจ่ายเงินซื้อหุ้นเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	

	 มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	คือ	ส่วนของผู้ถือหุ้น	หารด้วย	จำานวนหุ้น	เพราะฉะนั้นน่าจะ 

พอบอกได้ว่า	มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น		เป็นการบ่งบอกถึงความมั่งคั่ง	หรือมูลค่าที่แท้จริง 

ของบริษัท	 (แต่เป็นความมั่งค่ังตามหลักการทางบัญชีเท่านั้น	 ซึ่งกิจการบางอย่าง 

อาจจะมีมูลค่าอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากที่บันทึกลงในบัญชี	เช่น	มูลค่าของตราสินค้า)

	 เพราะฉะนั้น	 ถ้าบริษัทที่เราสนใจมีค่า	PBV	 ตำ่า	 ก็หมายความว่า	 เราสามารถ 

ซื้อหุ้นได้ในราคาถูก	 เพราะซื้อด้วยราคาที่ตำ่ากว่ามูลค่าทางบัญชี	 แต่ในทางกลับกัน 

ถ้า	PBV	สูง	แสดงว่า	เราซื้อหุ้นแพง

	 อย่างไรก็ตาม	PBV	 อาจจะเหมาะกับบางหุ ้นในบางกลุ่มเท่านั้น	 เพราะบาง

อุตสาหกรรม	 เช่น	 ในธุรกิจด้านการบริการ	 อาจจะมีมูลค่าทางบัญชีตำ่ากว่ามูลค่า 

ที่แท้จริงของกิจการ	 ดังนั้นจึงนิยมนำา	PBV	 มาใช้กับอุตสาหกรรมที่มูลค่าทางบัญชี

สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการ	เช่น	กลุ่มธนาคาร	

	 และต้องไม่ลืมนำาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม	หรือบริษัท

คู่แข่ง	ด้วย

	 นอกจากนี้	บริษัทที่มี	PBV	ตำ่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจ	หรือ	

ราคาถูก	เพราะการที่บริษัทมี	PBV	ตำ่า	อาจจะเป็นเพราะความสามารถในการทำากำาไร

ไม่ค่อยดี	หรือบริษัทอาจจะกำาลังมีปัญหาในการดำาเนินงานอยู่ก็ได	้

	 ในทางกลับกันบริษัทที่มี	PBV	 สูง	 อาจจะแสดงว่า	 บริษัทกำาลังมีแนวโน้มที่จะ 

ทำากำาไรและมีอัตราการเติบโตที่ดีก็ได้	 เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทที่เราสนใจ	 มี	PBV	 สูง 

ก็อย่าเพ่ิงตกใจ	เพราะถ้าเราพิจารณาปัจจัยอื่นๆ	เช่น	P/E	Ratio	ประกอบเข้าด้วยกัน

แล้วมั่นใจว่า	 “น่าซื้อ”	 ก็ยังน่าลุ้น	 เพียงแต่ต้องเตรียมใจไว้หน่อยว่า	 ความเส่ียง 

อาจจะสูงสักหน่อย

• ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	(Price	to	Book	Value	หรือ	PBV)

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยว่า	 การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีการนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่า 

วิธีการแรก	 แต่เป็นวิธีที่นักวิเคราะห์เชื่อกันว่า	 เป็นการประเมินที่มองรอบด้านมากที่สุด	 

และมูลค่าหุ้นที่ได้จะสมเหตุสมผลมากที่สุด		

	 การประเมินมูลค่าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล	 คือ	 การนำาเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากหุ้นตลอดช่วงที่เรายังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่	และราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้	มาคำานวณให้เป็น

มูลค่าปัจจุบัน	 โดยใช้อัตราคิดลด	(Discount	Rate)	 เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ 

จากการลงทุนในหุ้นนั้น

	 เพราะฉะนั้น	ถ้าจะหามูลค่าหุ้นด้วยวิธีการนี้จะต้องมีตัวเลข	3	ตัวอยู่ในใจ	(เป็นตัวเลข

ที่	“ต่างคนต่างคิด”	จึงไม่มีใครถูก	ไม่มีใครผิด)	นั่นคือ

ประเมินมูลค่�หุ้นโดยก�รคิดลดเงินปันผล 
(Dividend Discounted Model: DDM)

โดยที่

V
t
		 คือ	มูลค่าของหุ้นสามัญ	ณ	เวลา	t

D
t+1		

คือ	มูลค่าของหุ้นสามัญ	ณ	เวลา	t+1

k
e
		 คือ	อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากหุ้นสามัญ

g		 คือ	อัตราเติบโตของเงินปันผล

V
t 
  =   

D
t+1

k
e 
- g

เงินปันผลที่คิดว่าน่าจะได้รับ	

โดยต้องประเมินว่า	 บริษัท

จะจ่ายเงินปันผลออกมาปีละ

เท่าไร	 และในอนาคตจะจ่าย

เท่าเดิมไปตลอดเลยไหม	หรือ	

จะจ่ายเพิ่มขึ้น

 

ราคาหุ้นที่คาดว่าจะขายได้	

เมือ่เราตอ้งการจะเลกิลงทนุ

อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ 

จากการลงทุนหุ้นตัวนั้น

1. 2. 3. 

จากนั้นจึงนำาตัวเลขทั้ง	3	ตัว	ไปคำานวณ	“ตามสูตร”
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	 เพียงเท่านี้ก็จะได้	 “มูลค่าหุ้นที่แท้จริง”	 ตามราคาปัจจุบันออกมา	 แล้วจึงนำาไปเปรียบ

เทียบกับราคาหุ้นในตอนนั้น	โดยถ้ามูลค่าที่แท้จริงสูงกว่าราคาหุ้นในตอนนั้นก็ถือว่า	เป็นหุ้น

ราคาถูก	แต่ถ้ามูลค่าที่แท้จริงตำ่ากว่า	แสดงว่า	หุ้นตัวนั้นราคาแพงเกินไป

	 วิธีการไม่ยุ่งยากอะไร	แต่อยากให้เข้าใจว่า	ทำาไมต้อง	“คิดลด”	และแบบไหนที่เรียกว่า	

“คิดลด”

	 เชื่อไหมว่า	มูลค่าเงินในวันนี้	จะไม่เท่ากับ	เงินในอนาคต	

	 ถ้าไม่เชื่อลองถามตัวเองดูก็ได้ว่า	ถ้ามีคนบอกว่า	จะให้เงิน	100	บาท	แต่ต้องเลือกว่า

จะรับเงิน	100	บาทวันนี้	หรือรอไปอีก	5	ปี	เราจะเลือกแบบไหน...	

	 คงไม่ต้องคิดนาน	 เพราะใครๆ	 ก็ต้องเลือกที่จะได้เงินวันนี้	 เพราะเราสามารถนำาเงิน	

100	บาทที่ได้รับวันนี้ไปลงทุน	และมันจะงอกเงยขึ้นมามากกว่า	100	บาทที่ได้รับมา

	 แต่คนที่จะให้เงินเขาก็รู้เหมือนกัน	 เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากให้เรามีเงิน	100	 บาท	 

ในอีก	5	ปีข้างหน้า	 เขาก็ไม่จำาเป็นต้องให้เงินครบทั้ง	100	บาท	ก็ได้	 เพราะถ้าเรานำาเงิน

ที่เขาให้ไปลงทุน	 เงินก็งอกเงยขึ้นมาเป็น	100	 บาทได้เช่นกัน	 แต่เขาต้องไป	 “คิด”	 ว่า	 

จะ	“ลด”	จำานวนเงินให้เหลือกี่บาทถึงจะทำาให้เรามีเงิน	100	บาทในอีก	5	ปีข้างหน้า	

	 จำานวนเงินจะลดไปมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า	 ผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้ 

ในช่วง	5	ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

	 ยิ่งผลตอบแทนสูงๆ	จะยิ่งทำาให้เงินที่จะได้รับในวันนี้	“ลดลง”	ไป	เช่น	ถ้าผลตอบแทน

ในช่วง	5	 ปีข้างหน้าเท่ากับ	4%	 ต่อปี	 เงินที่จะได้	100	 บาทในอีก	5	 ปีข้างหน้าจะลด 

เหลือ	82	 บาทในวันนี้	 แต่ถ้าผลตอบแทนเพิ่ม	5%	 ต่อปี	 เงินที่จะได้วันนี้จะลดลงไปอีก 

เหลือเพียง	78	บาท

จะเลือกรับเงินวันนี้	หรือ	รอไปอีก	5	ปี

วันนี้ อีก 5 ปี

100 บาท 100 บาท

เงินทองต้องวางแผน 
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	 การประเมินมูลค่าหุ้นก็เช่นเดียวกัน	จำานวนเงิน	100	บาท	คือ	เงินปันผลที่คิดว่าจะได้รับ 

บวกกับราคาหุ้นที่จะขายได้	ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่า	เรา

ต้องใช้เงินกี่บาทในวันนี้ถึงจะงอกเงยขึ้นมาเป็น	100	บาทใน	5	ปีข้างหน้า	ก็จะขึ้นอยู่กับว่า	

เราต้องการผลตอบแทนจากหุ้นตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์	

	 ถ้าต้องการผลตอบแทน	4%	 มูลค่าที่แท้จริงจะเท่ากับ	82	 บาท	 แต่ถ้าเราต้องการ 

ผลตอบแทน	5%	มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนี้ไม่ควรเกิน	78	บาท

	 แต่ถ้าใครยังมึนๆ	งงๆ	ไม่ต้องตกใจ	เพราะถ้าเราสนใจลงทุนหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่	

ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนัก	 เพราะมีนักวิเคราะห์เป็นเพื่อน	 คอยทำาหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลให้ 

ตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจ	ภาวะอุตสาหกรรม	และวิเคราะห์เจาะลึกในตัวบริษัท	ไปจนถึงการ

ประเมินมูลค่าหุ้น	เราก็เพียงนำาข้อมูลนั้นมาพินิจพิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะตัดสินใจลงทุน

แต่ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็ก	อาจจะต้อง	“ทำาการบ้าน”	พวกนี้ด้วยตัวเอง	

ผลตอบแทน	5%	ต่อปี

วันนี้ อีก 5 ปี

78 บาท 100 บาท

เงิน 100 บาทในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่า 78 บาทในปัจจุบัน
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	 อุตส่าห์ค้นจนเจอ	“หุ้นในดวงใจ”	แล้ว	และรู้แล้วว่า	มูลค่าที่แท้จริงเป็นเท่าไร	

แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า	เมื่อไรถึงควรจะซื้อ	และเมื่อไรถึงควรจะขาย	เพราะราคาหุ้น 

ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ไม่ได้ยืนนิ่งๆ	 ถ้านำาราคาหุ้นมาเขียนเป็นกราฟ

เส้นจะเห็นชัดเลยว่า	เส้นกราฟจะขึ้นๆ	ลงๆ	อยู่ตลอดเวลา

	 เพราะฉะนั้นเพื่อให้รู้จังหวะการลงทุน	 ก็ต้องมาเรียนรู้	 “การวิเคราะห์ปัจจัย

ทางเทคนิค”	 อีกอย่างหนึ่ง	 เพื่อช่วยให้การลงทุนมีโอกาสประสบความสำาเร็จ 

มากยิ่งขึ้น

	 การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค	 เป็นการศึกษาพฤติกรรมของราคาหุ้น	 หรือ	

ตลาดหุ้น	 โดยเชื่อว่า	 ราคาหุ้นที่ขึ้นๆ	 ลงๆ	 อยู่ตลอดเวลานั้น	 เป็นการสะท้อนถึง

ข่าวดี	 และข่าวร้าย	 รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ	 ที่เข้ามามีผลต่อตลาดไว้หมดแล้ว	 และ 

การเคล่ือนไหวของราคาหุ ้นจะมีรูปแบบคล้ายกับพฤติกรรมในอดีต	 จึงทำาให้ 

คาดการณ์อนาคตได้	เพราะ	“ประวัติศาสตร์มักจะซำ้ารอยเดิม”	

	 เพราะฉะนัน้	การวเิคราะหป์จัจยัทางเทคนคิ	จะชว่ยใหค้าดการณไ์ดล้ว่งหนา้วา่ 

ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไปทางไหน	 และนักลงทุนที่สามารถคาดการณ์ได้แม่นยำา	 

จะสามารถวางกลยุทธ์ในการลงทุนได้ดี	 เพราะจะกำาหนดว่า	 เมื่อไรควรจะซื้อหุ้น	

และเมื่อไรควรจะขายหุ้นออกไป	ตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น

4.   หาจังหวะลงทุน

news

news
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แนวโน้มร�ค�

	 แม้ว่า	เส้นกราฟราคาหุ้นจะซิกแซกขึ้นลง	แต่ถ้ามองให้ดีๆ	จะเห็นว่า	มันมี	“แนวโน้ม”	

ที่จะเป็น	 “เส้นตรง”	 ในระยะยาว	 เพียงแต่จะเป็นเส้นตรงที่เหมือนการเดินขึ้นบันได	 หรือ	

เส้นตรงที่กำาลังวิ่งลงบันได	หรืออาจจะเป็นเส้นตรงในแนวราบไม่ได้ขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน	

	 นอกจากนี้	 ในแนวโน้มใหญ่	 ซึ่งต้องมองกันยาวๆ	 และอาจจะกินเวลาหลายปี	 จะมี 

แนวโน้มรองและแนวโน้มย่อย	 แทรกอยู่ในนั้นด้วย	 ซึ่งนักลงทุนที่มีเป้าหมายในการลงทุน

ระยะสั้นและระยะกลาง	สามารถใช้แนวโน้มรองและแนวโน้มย่อย	ให้เป็นประโยชน์ได้	

	 เพราะการขึ้น	 หรือลงบันไดติดต่อกันนานๆ	 มันก็ต้องเหนื่อยกันบ้าง	 เพราะฉะนั้นใน 

บางช่วงเวลาเราจะได้ยินคำาว่า	 “พักฐาน”	 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาพักเหนื่อย	 อยู่นิ่งๆ	 สักพัก	 

ก่อนที่จะตัดสินใจว่า	จะไปตามแนวโน้มเดิม	หรือ	เปลี่ยนใจกลับไปอีกทางหนึ่ง

	 ถ้าเราเห็นว่า	 ราคาหุ้นมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้น	 เราก็ใช้เป็นจังหวะที่จะซื้อหุ้นได้	 

แต่ถ้าเห็นว่า	แนวโน้มกำาลังจะเป็นขาลง	เราก็ขายหุ้นตัวนั้นออกไปก่อน

	 ถ้ามองไปที่กราฟราคาหุ้น	ไม่ว่า	จะเป็น

หุ้นที่อยู่ในแนวโน้มแบบไหน	 เราจะสามารถ

ลากเส้นขนานโดยเส้นหนึ่ ง เป็นเพดาน	 

(เรียกว่า	 แนวต้าน)	 สำาหรับราคาหุ้น	 และ 

อกีเสน้หนึง่เปน็พืน้	(เรยีกวา่	แนวรบั)	สำาหรบั

ราคาหุ้น	 ซึ่งจะเห็นได้ชัดมากขึ้นถ้าเป็น 

แนวโน้มในแนวราบ

แนวรับ-แนวต้�น

	 เพราะฉะนัน้	การเลอืกจงัหวะการลงทนุ 

ก็ควรจะซื้อ	เมื่อราคาอยู่แถวๆ	แนวรับ	และ

ขายออกไปเมื่อราคาขึ้นถึงบริเวณแนวต้าน

	 แต่ถ้าไม่มั่นใจว่า	 เมื่อไรควรจะซื้อ	

หรือพูดง่ายๆ	 ว่า	 ไม่รู้	 “จุดซื้อ”	 ก็แนะนำา

ให้ใช้วิธีการซื้อเป็นประจำา	(Dollar	Cost	

Averaging)	ซึ่งเป็นการทยอยซื้อไปเรื่อยๆ	

โดยไม่ต้องไปสนใจว่า	ราคาตอนนั้นจะเป็น

อย่างไร	 ตราบเท่าที่เรายังมั่นใจว่า	 บริษัท

ที่เราลงทุนอยู่นั้นเป็นบริษัทที่ดี	 นอกจากนี้	 

ยังเหมาะกับนักลงทุนที่ยังมีทุนไม่มาก	

เพราะเป็นการซื้อน้อยๆ	แต่ซื้อบ่อยๆ	ค่อยๆ	

สะสมไปเรื่อยๆ

แนวรับ	คือ	ระดับที่ราคาหุ้นจะไม่ลงไป 

ตำา่กว่านีอ้กี	 เพราะถ้าตำา่กว่านี	้ นกัลงทนุ 

จะเข้ามาซือ้	(เพราะเหน็ว่าราคาตำา่แล้ว)	 

ก็จะทำาให้ราคาไม่ลดลงไปอีก	

แนวต้าน	คอื	ระดบัทีร่าคาหุน้จะไม่ข้ึนไป 

สงูกว่านีอ้กี	เพราะถ้าสงูกว่านี	้นกัลงทนุ 

ที่มีหุ้นนี้อยู่ในมือจะขายออกมา	(เพราะ 

คิดว่า	ได้กำาไรมากพอแล้ว)	ทำาให้ราคา 

ขยับขึ้นไปต่ออีกไม่ได้แล้ว
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	 นอกจากนี้	 สิ่งที่นักลงทุนต้องพึงระลึกไว้เสมอ	 คือ	 เมื่อไรจะขาย	 หรือที่เรียกกันว่า	

กำาหนด	“จุดขาย”	โดยต้องตั้งเป้าราคาที่ต้องการขายไว้ตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อ	ซึ่งมี	2	กรณีคือ	

ขายเพราะขาดทุน	และขายเพราะกำาไร

	 กรณีขายเพราะขาดทุน	 จะเกิดเมื่อราคาหุ้นลดลงมามากจนเกินระดับความเสี่ยงที่เรา 

ยอมรับได้	 หรือเรียกง่ายๆ	 ว่า	 “เกินจะทนขาดทุนไหว!”	 เราก็ควรจะตัดสินใจขายเพื่อ 

หยุดขาดทุน	หรือ	“Stop	Loss”	ซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็นมาก	เพราะนักลงทุนหลายคนที่	“ซื้อเป็น	

แต่ขายไม่เป็น”	 แม้ว่า	 ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นที่ถืออยู่จะเปลี่ยนไปแล้ว	 ขาดทุนไปแล้ว	 ก็ยัง	

“หวังลมๆ	แล้งๆ”	ว่าวันหนึ่งมันจะกลับมา	แต่มันก็ไม่เคยกลับมา

	 ส่วนกรณีขายเพราะกำาไร	 จะเกิดเมื่อราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นจนถึงราคาเป้าหมายที่เรา 

ตั้งไว้	เราก็ควรจะขายเพื่อทำากำาไร	แต่ถ้าวิเคราะห์ดูแล้วว่า	ราคาหุ้นยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น	

เราอาจจะไม่จำาเป็นต้องขายหุ้นตามเป้าหมายเดิมที่ตั้งใจไว้ก็ได้	เพราะเราสามารถเพิ่มราคา

เป้าหมายที่จะขายขึ้นไปเรื่อยๆ	เรียกว่า	Let	Profit	Run

5.   ตัดสินใจซื้อขาย

	 เย้!	ในที่สุดก็พร้อมแล้วที่จะได้เป็น	“เจ้าของกิจการ”	กันจริงๆ	แล้ว		
	 แตอ่ยา่ไดเ้ดนิไปทีอ่าคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	แลว้บอกวา่	“จะมาซือ้หุน้” 

เด็ดขาด	 เพราะการซื้อขายหุ้นต้องทำาผ่านบริษัทหลักทรัพย์	 ซึ่งนักลงทุนมักเรียกว่า	

โบรกเกอร์	เท่านั้น	

	 เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรก	 คือ	 ต้องไป	 “เปิดบัญชี”	 กับโบรกเกอร์กันก่อน	 โดยควร 

จะเลือกโบรกเกอร์ที่เรามั่นใจว่า	 มีฐานะการเงินมั่นคง	 ให้บริการที่ดี	 และเหมาะกับเรา 

มากที่สุด	 เพราะโบรกเกอร์แต่ละแห่งอาจจะมีเงื่อนไขวงเงินขั้นตำ่าในการเปิดบัญชี	 และ 

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายแตกต่างกันไป	 ซึ่งนักลงทุนสามารถหาข้อมูลโบรกเกอร์ 

สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th หน้าสินค้าและบริการ	 

หัวข้อบริษัทสมาชิก

โบรกเกอร์

เงินทองต้องวางแผน 
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	 เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ 

“เครดิตดี”	เพราะการอนุมัติวงเงินจะพิจารณา

จากหลักฐานทางการเงิน	 ซึ่งจะประเมิน 

ได้ว่า	 เราเป็นคนที่ฐานะดี	 มีหลักประกัน	

และมีความสามารถในการชำาระหนี้	หรือไม	่

	 นอกจากนี้	 ก่อนซื้อขายหุ้นจะต้องฝาก

เงินสด	(หรือฝากหุ้นก็ได้)	 เพ่ือเป็นหลัก

ประกันไว้ที่โบรกเกอร์	 20%	 ของวงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติ	 เช่น	 ถ้าได้รับอนุมัติวงเงิน	

500,000	บาท	ต้องวางหลักประกันเป็นเงิน	

100,000	บาท	แต่สามารถซ้ือขายหุ้นได้สูงถึง	

500,000	บาท	 เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกเปิด

บัญชีประเภทนี้ต้องมีวินัยในการลงทุน	และ

มั่นใจว่า	มีเงินสดพร้อมที่จะนำามาจ่ายค่าหุ้น

ภายใน	2	วัน

บัญชีแบบไหน ที่ใช่เร�

บัญชีเงินสด	(Cash	Account)	

1. 

	 บัญชีประเภทนี้	 เป็นแบบ	 “ซื้อก่อน	 

จ่ายทีหลัง”	เพราะเราสามารถส่ังซ้ือหุ้นไปก่อน	

แล้วค่อยนำาเงินไปจ่ายค่าหุ้นภายใน	2	 วัน	

หรือที่เรียกว่า	T+2	โดยที่	T	หมายถึงวันที่

สั่งซื้อหรือขาย	แล้วบวกไปอีก	2	วันทำาการ	

(ไม่นับวันหยุด)	

	 แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดบัญชีประเภท

นี้ได้	 หรือจะซื้อขายเท่าไรก็ได้ตามใจชอบ	

เพราะโบรกเกอร์จะเป็นผู้อนุมัติว่า	 ใครที่

เหมาะจะใช้บัญชีประเภทนี้	 และวงเงินที่

สามารถซื้อขายได้

	 บญัชสีำาหรบัการซือ้ขายหลักทรพัย์	 

มีอยู่	3	แบบ	ซึ่งแต่ละแบบจะมีเงื่อนไข	

ข้อกำาหนด	ที่แตกต่างกัน	เพราะฉะนั้น

ก่อนตัดสินใจว่า	จะเปิดบัญชีแบบไหน	

ต้องมาดูกันก่อนว่าบัญชีแบบไหนที่

เหมาะกับเรา

บัญชี
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	 บัญชีประเภทนี้จะต้องนำาเงินสดไป 

ฝากไว้กับโบรกเกอร์	 และจะซื้อหุ้นไม่เกิน

จำานวนเงินท่ีฝากไว้กับโบรกเกอร์	เพราะฉะน้ัน	

“มีเงินแค่ไหน	ซื้อได้แค่นั้น”	และถ้าอยากจะ

ซ้ือมากกว่าจำานวนเงินท่ีฝากไว้	ก็ง่ายนิดเดียว	

เพียงแค่โอนเงินเข้าไปในบัญชีเพิ่ม	

	 เพราะฉะนั้นบัญชีประเภทนี้จะเหมาะ

กับคนท่ีทุนน้อย	 เพราะไม่ต้องใช้หลักฐาน

ทางการเงนิในมลูคา่สูงๆ	เทา่กับบญัชเีงินสด	

หรือเหมาะกับคนที่ต้องการจำากัดวงเงิน

ลงทุน	ไม่ให้เกินกว่าเงินที่มีอยู่ในกระเป๋า	

	 บัญชีประเภทนี้จะเป็นการซื้อหุ้นโดยไม่ต้องใช้เงินของเราทั้งหมด	เพราะใช้เงินสดของ

เราส่วนหนึง่	และอกีส่วนหนึง่เป็นเงินกู	้ทีกู่จ้ากโบรกเกอร์	แต่ต้องมเีงนิสด	หรอืหุน้	มาวางเป็น 

หลักประกันตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์กำาหนดไว้เสียก่อนถึงจะสามารถซื้อหุ้นได้	

	 แต่เมือ่ใช้เงนิกูเ้ขาแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ด้วย	 เพราะฉะนัน้การซือ้หุน้ด้วยบญัชปีระเภทนี้

จะมี	“ต้นทุน”	เพิ่มขึ้น	

	 นอกจากนี้	วงเงินกู้ยืมอาจจะเพิ่มขึ้น	หรือลดลงก็ได้	ตามราคาหุ้นที่นำามาวางเป็นหลัก

ประกัน	ซึ่งโบรกเกอร์จะคอยคำานวณมูลค่าของหลักประกันทุกวัน	

	 ในกรณีที่ราคาหุ้นเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ	 ก็ไม่มีปัญหาอะไร	 แต่ถ้าเมื่อไรราคาหุ้นลดลงมากๆ	

จนมูลค่าหลักประกันตำ่ากว่าระดับที่กำาหนดไว้	โบรกเกอร์จะเรียกให้เราหาหลักประกัน	หรือ

เงนิสด	มาเพ่ิม	แต่ถ้าเราไม่สามารถเพ่ิมหลักประกันตามทีโ่บรกเกอร์บอก	กอ็าจจะถกูบงัคับ

ให้ขายหุ้นที่มาวางเป็นหลักประกัน	หรือเรียกว่า	Forced	Sell	โดยไม่สนใจว่า	ตอนนั้นราคา

หุ้นจะเป็นเท่าไร

	 เพราะฉะนั้น	 โบรกเกอร์จะเปิดบัญชีประเภทนี้ให้กับคนที่มีความสามารถในการลงทุน	

และมีความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดีเท่านั้น	นอกจากนี้	ยังอนุญาตให้ซื้อขายได้เฉพาะหุ้น

บางตัวเท่านั้น

บัญชีแคชบาลานซ์	(Cash	Balance)	

2. 

3. 

บัญชีมาร์จิ้น	(Margin	Account)	หรือเครดิตบาลานซ์	(Credit	Balance)

	 และเมื่อซื้อหุ้นมาแล้ว	 มีหุ้นอยู่ในบัญชี	

อยากจะขาย	ก็ส่งคำาสั่งขายได้	จะขายเท่าไร

ก็ได้	 ไม่มีข้อห้าม	 เพราะมันเป็นหุ้นของเรา

แล้ว	

	 นอกจากนี้	เงินที่ฝากไว้กับโบรกเกอร์ก็

จะไดด้อกเบีย้เหมอืนการฝากเงนิกบัธนาคาร	

แต่อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ

แต่ละโบรกเกอร์	



	 ตื่นเต้นๆ	 จะได้เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

แล้ว	 ซึ่งขั้นตอนในการเปิดบัญชีก็ง่ายๆ	

ไม่ยุ่งยาก	และใช้เวลาไม่นาน	แต่เพื่อให ้

การเปดิบญัชเีปน็ไปอยา่งราบรืน่	เราตอ้ง 

เตรียมเอกสาร	 ประกอบการเปิดบัญชี

ไว้ให้พร้อม	

ได้เวล�ไปเปิดบัญชี

	 แน่นอนว่า	บัญชีแบบนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่	และ	“ว่าที่เจ้าของกิจการ”	อย่าง

เราๆ	เพราะฉะนั้นก็เหลือให้เลือกแค่	2	แบบ	คือ	บัญชีเงินสด	กับ	บัญชีแคชบาลานซ์

	 หลังจากนั้น	 ก็ต้องเขียน	 “ใบคำาขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์”	 ซึ่งตอนนี้หลายแห่ง 

ให้กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้เลย	พอกรอกข้อมูลต่างๆ	เรียบร้อยแล้วก็แค่ส่งเอกสาร

ไปทางไปรษณีย์	หรือจะหอบหิ้วเอกสารแล้วไปเขียนใบคำาขอเปิดบัญชีที่โบรกเกอร์เลยก็ได	้

• สำ า เนาบัตรประจำ าตั วประชาชน	

สำาเนาใบสำาคัญคนต่างด้าว	 หรือสำาเนา

หนังสือเดินทาง	ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ

• สำาเนาทะเบียนบ้าน

• สำาเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร	

(Bank	Statement)	หรอืสำาเนาสมดุคูฝ่าก 

บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง	6	เดือน
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ประกอบด้วย

	 เลือกกันได้แล้วหรือยัง...	 ถ้ายังเลือกไม่ได้

แนะนำาใหเ้ริม่จาก	“บญัชแีคชบาลานซ”์	จะดกีวา่ 

เพราะใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่มาก	 สามารถเปิด

บัญชีได้ง่ายกว่า	และดูเหมือนว่า	โบรกเกอร์เอง

ก็ชอบให้เราเปิดบัญชีแบบนี้ด้วย
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	 เรียบร้อยแล้ว	 ทีนี้ก็ต้องกลับมานั่งรอ	 เพราะโบรกเกอร์จะใช้เวลาในการพิจารณา	

ประมาณ	1-2	สปัดาห	์(แตร่ะหวา่งนีถ้า้คนัไมค้นัมอืจะไปทดลองลงทนุดว้ยโปรแกรมจำาลอง

การลงทุน	ซึ่งโบรกเกอร์หลายแห่ง	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมทั้งในสังคมออนไลน์	มีให้

ทดสอบฝีมือกันก่อนก็ได้)

	 เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว	 เราจะได้รับเลขที่บัญชี	 หรือ	 รหัสประจำาตัวลูกค้า	 และรหัสลับ	

(PIN	Code)	ที่ใช้ในการส่งคำาสั่งซื้อขาย	และติดต่อกับโบรกเกอร์	 เพราะฉะนั้นต้องเก็บ

รหัสเป็นความลับ	 เพราะถ้ามีผู้ไม่หวังดี	 นำารหัสไปใช้อาจจะทำาให้เกิดความเสียหายได้ 

ที่เหลือก็แค่โอนเงินเข้าบัญชี	 แล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุน 

ในหุ้น	หรือจะเรียกเท่ๆ	ว่า	พร้อมแล้วที่จะเป็น	“นักลงทุน”	

	 เราสามารถส่งคำาสั่งซื้อขายหุ้น

ได้	2	ช่องทางหลัก	ส่วนใครจะเลือก

แบบไหนก็แล้วแต่ความชอบ	 และ	

ความถนัด	

ช่องท�งก�รลงทุน

ลงทุนผ่านผู้แนะนำาการลงทุนของโบรกเกอร์ 

	 ช่องทางแรก	 เราสามารถส่งคำาส่ังซื้อขาย 

ผ่านผู้แนะนำาการลงทุน	โดยจะคุยกันทางโทรศัพท์	

หรอื	จะไปพบหนา้กนัที	่“หอ้งคา้”	ซึง่โบรกเกอร์

จัดไว้ให้นักลงทุนก็ได	้

	 ในช่วงแรกๆ	 ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจการลงทุน

ในหุน้มากนกั	และกลัววา่	จะส่งคำาส่ังผดิพลาดก็

อาจจะเริ่มจากการส่งคำาสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำา

การลงทุน	ก่อนก็ได้	เพราะอย่างน้อยๆ	เขาก็น่าจะ

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการลงทุนได้ด้วย

1. 

ความชอบ ความถนัด 

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 แต่ถ้าชอบจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอง	ส่ง

คำาส่ังซือ้ขายด้วยตวัเอง	และทีส่ำาคญัไม่ต้องเขิน	

ถ้าอยากจะซื้อหุ้นแค่	100	หุ้น	(ซึ่งเป็นจำานวน

หุ้นขั้นตำ่าในการซื้อแต่ละครั้ง)	 ก็ต้องไปใช้

ช่องทางการลงทุนทางอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งเป็น

โปรแกรมในการซื้อขายหุ้นออนไลน์	ที่ใช้ได้

ทั้งคอมพิวเตอร์	แท็บเล็ต	และสมาร์ทโฟน

2. 

ลงทุนด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ต

	 นอกจากนี	้การซือ้ขายหุน้ทางอนิเทอร์เนต็

ยังมค่ีาธรรมเนยีมการซือ้ขาย	หรอื	ค่านายหน้า 

ที่ต้องจ่ายให้โบรกเกอร์ตำ่ากว่าการซื้อขาย

ผ่านผู ้แนะนำาการลงทุน	 (ค่าธรรมเนียม 

การซื้อขาย	0.25%	ของมูลค่าการซื้อขาย)

	 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะเก็บเป็นแบบขั้นบันได	ในอัตราตั้งแต่	

0.15	 -	0.20%	 ของมูลค่าซื้อขาย	 แต่บางโบรกเกอร์อาจจะกำาหนดเป็นจำานวนเงิน 

ค่าธรรมเนียมข้ันตำ่าต่อวันเอาไว้ด้วย	 เช่น	 กำาหนดข้ันตำ่าไว้วันละ	50	 บาท	(โปรกเกอร์ 

บางแห่งอาจจะกำาหนดไว้	100	บาท)

	 ถ้าเราซือ้หุน้	บรษิัท	ABC	ทีร่าคา	20	บาท 

จำานวน	100	 หุ้น	 เราต้องจ่ายค่าหุ้นเป็นเงิน	

2,000	 บาท	 บวกกับค ่าธรรมเนียมอีก 

0.20%	ของมลูค่าซือ้ขาย	และ	ภาษมีลูค่าเพ่ิม 

อีก	7%	 ของค่าธรรมเนียม	 เพราะฉะนั้น 

ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่	4	บาท	แต่โบรกเกอร์ 

กำาหนดค่าธรรมเนียมขั้นตำ่าไว้ที่	 50	 บาท 

ต่อวัน	เราก็ต้องจ่ายทั้งหมด	2,053.50	บาท

	 เพียงเท่านี้เราก็ได้เป็นเจ้าของกิจการ	

บริษัท	ABC	ได้อย่างที่ต้ังใจกันแล้ว	

ตัวอย่างเช่น
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	 แตท่กุครัง้ทีเ่ราซือ้	และ	ขายหุน้	ควรจะจดบนัทกึรายการซือ้ขายเกบ็ไวท้กุครัง้	วา่ 

เราซื้อมาราคาเท่าไร	จำานวนกี่หุ้น	คิดเป็นมูลค่าเท่าไร	และจ่ายค่านายหน้าไปกี่บาท	

ซึ่งจะทำาให้เรารู้ว่า	 ต้นทุนที่แท้จริงเป็นเท่าไร	 และเมื่อตัดสินใจขายก็ต้องบันทึกไว้

เช่นกัน	และเราจะรู้ว่า	เรากำาไรหรือขาดทุนเป็นเงินเท่าไร	

	 ทั้งยังนำามาใช้ในการวิเคราะห์และติดตามการลงทุนได้อีกด้วย	(เหมือนกับการ

ทำาบัญชีรายได้	-	ค่าใช้จ่าย)	

	 แต่	 “คนทันสมัย”	 อย่างเรา	 อาจจะไม่ชอบ

การจดบันทึกลงในกระดาษ	 ก็สามารถเข้าไป

บันทึกรายการซื้อขายหุ้นผ่านบริการ	“พอร์ตลงทุน

จำาลอง”	ได้ใน www.settrade.com ซึ่งยังสามารถ

ดูสัดส่วนการลงทุน	และติดตามสถานะการลงทุน	

เพื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดได้ด้วย

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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6.   ติดตามผลการลงทุน

	 ถ้าจำาได้	“แผนธุรกิจที่ดี”	จะต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ	เพราะเมื่อเวลา

ผ่านไปกจิการบางอย่างทีเ่ราคิดว่า	“สดุยอด”	อาจจะไม่ได้มอีนาคตทีด่อีกีแล้ว	เพราะฉะนัน้ 

ก็อาจจะต้องถึงเวลาปรับแผนกันใหม่

	 การลงทุนในหุ้นก็เช่นเดียวกัน	 เพราะเมื่อสถานการณ์ต่างๆ	 เปล่ียนไปอาจจะมี 

ผลกระทบในทางลบต่อตัวบริษัท	หรือราคาหุ้นอาจจะว่ิงแรงเกินความเป็นจริง	จนทำาให้ 

กลายเป็นหุ้นที่ราคาแพงเกินไป	

	 ดังนั้น	 หลังจากที่เราซื้อหุ้นไปแล้วจะต้อง	 “ติดตามผล”	 อย่างสมำ่าเสมอ	 โดยหมั่น

ตรวจสอบสถานะการลงทุนว่า	 ยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่	 แต่คงไม่ใช่

ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกันแบบรายวัน	เพราะเราไม่ใช่	“นักเก็งกำาไร”	และ

เป้าหมายการลงทุนของเราเป็นการลงทุนระยะยาว	

	 ถ้าพบว่า	อะไรๆ	เริ่มไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ก็ต้อง	“ปรับพอร์ตการลงทุน”	ซึ่งหาก

ภาพรวมทางเศรษฐกจิไม่เปลีย่น	เรากอ็าจจะเปล่ียนแค่ตวับรษิัท	แต่ถ้าภาพรวมเศรษฐกจิ

เปล่ียนไปจนทำาให้อุตสาหกรรมที่เราลงทุนอยู่ได้รับผลกระทบ	 ก็อาจจะต้องกลับไปเริ่ม

ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้ังแต่ภาวะเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และบริษัทกันอีกคร้ัง	

	 เพียงเท่านี้	 เราก็มีโอกาสเป็น	 “เจ้าของกิจการที่ประสบความสำาเร็จ”	 โดยไม่ต้อง

ออกแรง	(มากนัก)
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 เส้นทางการเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง...	ก็รู้แล้ว	
	 ทางลัดที่จะทำาให้เป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น...	ก็รู้แล้ว  
	 และก็ยังรู้อีกด้วยว่า	 ไม่มีเส้นทางไหนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ	 เพราะไม่ว่าจะเป็น

เจ้าของกิจการของตัวเอง	หรือเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น	ก็ต้องอาศัยความรู ้

และความเข้าใจด้วยกันทั้งนั้น	

	 แตส่ิง่ทีท่ำาใหก้ารเปน็เจา้ของกจิการผา่นการลงทนุในหุน้ไดเ้ปรยีบกวา่และนา่สนใจกวา่ 

การเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง	คือ	“การลงทุน” และ “การลงแรง” 

บทส่งท้�ย
 Learn and Earn

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 เงินทุน	20,000-30,000	บาท	คงแทบจะไม่มีความหวัง	

	 เพราะฉะนั้นถ้า	“บ้านไม่รวย”	ไม่มีเงินทุนจากครอบครัวสนับสนุน	คงต้องเก็บความฝัน

ใส่ล้ินชัก	แล้วไปเป็นมนุษย์เงินเดือน	เพ่ือที่จะเก็บเงินมาเดินตามความฝันกันต่อในอนาคต	

	 แต่เงินลงทุนเพียงเล็กน้อยก็ทำาให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้	โดยไม่ต้องรอ

	 และเพราะการเปน็เจา้ของกจิการผา่นการลงทุนในหุน้	แทบจะไม่ต้องออกแรงใหเ้หนือ่ย

เหมือนกับการเริ่มต้นทำาธุรกิจด้วยตัวเอง	ที่รับรองได้เลยว่า	เหนื่อย	หนัก	แน่นอน	

	 ขณะที	่“งานหนกั”	ทีส่ดุของการเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทนุในหุน้	คอื	การคดัเลือก 

หุ้นดีที่น่าลงทุน	 และหาจังหวะที่จะลงทุน	 ส่วนงานอื่นๆ	 ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ	 

“ผู้บริหารมืออาชีพ”	ที่จะทำาให้บริษัทมีกำาไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	

	 นอกจากนี้	การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้น	ยังมีความเส่ียงตำ่ากว่า	 เพราะ

บรษิัททีจ่ะเข้ามาจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรพัย์ฯ	จะต้องมกีำาไรมาแล้วอย่างน้อย	2-3	ปี	 

ซึ่งทำาให้พอเบาใจได้ว่า	บริษัทได้ผ่านการพิสูจน์ฝีมือมาแล้ว	เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาลุ้นเหมือน

การต้ังบริษัทข้ึนใหม่ว่า	จะล้มลุกคลุกคลานกันไปอีกกี่ปี

	 เพราะการเป็นเจ้าของกิจการ

ผ่านการลงทุนในหุ้น	 ใช้เงินทุนน้อย

มากเมื่อเทียบกับเงินทุนที่ต้องใช้ใน

การก่อร่างสร้างกิจการ	 ลองคำานวณ

กันเล่นๆ	 ว่า	 ถ้าอยากจะเป็นเจ้าของ

ธนาคารต้องใช้เงินสักกี่ร้อยกี่พันล้าน	

แล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลจะสักกี่สิบ 

กี่ร้อยล้าน	หรือลองคิดดูว่าต้องใช้เงิน

กี่บาทสำาหรับธุรกิจที่เราสนใจ
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	 แม้ว่า	การเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้นจะลงทุนน้อย	และไม่ต้องใช้แรงเยอะ	

แต่สิ่งที่ได้รับกลับมา	“มันยิ่งใหญ่มาก”	เพราะข้อดีของการลงทุนในหุ้นก็คือ	ได้เรียนรู้และ

ได้รับผลตอบแทน	หรือถ้าจะพูดให้ดูเท่ๆ	ขึ้นมาอีกนิดก็คือ Learn and Earn 

 

	 ถ้าเป็นเมื่อก่อน	 (ก่อนที่เราจะเจอกัน)	 เราจะทำาอย่างไร	 ถ้าความฝันที่จะเป็น 

เจ้าของกิจการ	มันใหญ่กว่า	“เงินทุน”	ที่เรามี		

ทิ้งความฝัน 

(ซึ่งมันเป็นเรื่อง

ที่น่าเศร้ามาก)

ดันทุรังเดินหน้ามันต่อไป 

(แต่สุดท้ายก็ไปไม่ไหว

เพราะเงินทุนไม่มากพอ)

เก็บเงินให้มากพอ 

(ซึ่งไม่รู้ว่า	เมื่อไรจะถึง

วันนั้น)	

	 แล ะ เ ชื่ อ ว ่ า 	 ใ น จำ า น วนบริ ษั ทที ่

จดทะเบียนอยู ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ที่มี

มากกว่า	500	 บริษัท	 จะต้องมีสักบริษัทที่ 

ทำาธุรกิจเดียวกับที่เราฝัน	(หรืออย่างน้อย 

ก็ทำาธุรกิจคล้ายๆ	 กัน	 หรือเก่ียวข้องกัน)	 

ให้เลือกลงทุน	 ไม่ว ่าจะเป็น	 ปั ๊มนำ้ามัน	 

ห้างค้าปลีก	 ธุรกิจอาหาร	 ร้านหนังสือ	

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	จิวเวลรี่	เป็นต้น

	 เมื่อเจอบริษัทที่ดี	 ที่ทำาธุรกิจแบบที ่

เราอยากทำา	 ก็เลือกลงทุนได้เลย	 แล้วเรา 

จะได้เริ่มต้น	Learn	 กันอย่างจริงจัง	 เพราะ

เราสามารถใช้สิทธิในฐานะของผู ้ถือหุ ้น 

ศึกษาวิธีการบริหารงาน	 แบบมืออาชีพ 

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Learn and Earn

Learn

ก. ข. ค. 

	 แต่ตอนนี้	เราเจอกันแล้ว	เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำา	จะเป็นข้อ	ง.	คือ	รักษาความฝัน 

นั้นไว้	 และค่อยๆ	 ก้าวไปให้ถึงเป้าหมาย	 ด้วยการเริ่มต้นลงทุนหุ้นของบริษัทที่เราสนใจ	

เพื่อจะศึกษาการทำาธุรกิจ	(เพราะมันเท่กว่ากันเยอะเลย)
เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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	 แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่คนทั่วๆ	 ไปจะสามารถ	 “เข้าถึงตัว”	 ผู้บริหารบริษัท 

ในระดับท็อปของประเทศได้	แต่ในฐานะผู้ถือหุ้นเราสามารถทำาได้	เรามีโอกาสที่

จะพบผูบ้รหิารแบบตวัเปน็ๆ	มโีอกาสพดูคยุ	แลกเปลีย่นความคดิเหน็	และผูบ้รหิาร

ก็มักจะยินดีตอบคำาถามที่เป็นประโยชน์	จากผู้ถือหุ้นเสมอ

	 ดังนั้นสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลย	คือ	การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยปกติบริษัท

จะจัดขึ้นปีละ	1	ครั้ง	เพื่อสรุปสถานการณ์ในปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นเจ้าของ

กิจการตัวจริงได้รับฟัง	พร้อมท้ังมองไปข้างหน้าด้วยว่า	บริษัทจะเดินไปในทิศทางไหน	

	 อีกรายการหนึ่งที่ไม่ควรพลาด	คือ	กิจกรรม	“บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” 

หรือ	Opportunity	Day	 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำา 

ทุกไตรมาส	เพื่อให้ผู้บริหารได้มีโอกาสให้ข้อมูลกับนักลงทุน	

	 นอกจากนี้	ยังต้องอ่าน รายงานประจำาปี เพราะในนั้น	“ซ่อนของดี”	ไว้เพียบ	

แต่นักลงทุนส่วนใหญ่จะไม่หยิบขึ้นมาเปิดอ่าน	แต่สำาหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการ	

พลาดไม่ได้เด็ดขาด

	 เพราะเรียนจากตำาราหรือจะสู้เรียนรู้จาก

ประสบการณ	์และการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์

คนอื่น	 ช่วย	 “ย่นระยะเวลา”	 ที่จะไปให้ถึง 

เป้าหมายให้สั้นลง	

	 เพราะเราไม่ต้อง	“ลองผิด”	
	 แต่เดินหน้า	“ทำาสิ่งที่ถูก”	ได้ทันที
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Earn

	 นอกจากการเรียนรู้กลยุทธ์การบริหารงานของผู้บริหารบริษัทชั้นนำาในประเทศ

แล้ว	 “นกตัวที่สอง”	 ที่เรายิงได้จากการลงทุนหุ้นเพียงอย่างเดียว	 คือ	 “รายได้”	 

ซึ่งเป็นรายได้จากเงินปันผล	หรือกำาไรส่วนต่างจากการขายหุ้น	

	 หลายคนอาจจะคิดว่า	 เงินปันผลจากหุ้นไม่กี่ร้อยหุ้นจะได้สักกี่บาทกันเชียว	 

แต่สำาหรับ	 “เจ้าของกิจการ”	 แล้ว	 พวกเขาไม่เคย	 “ดูหมิ่นเงินน้อย”	 เพราะแม้ว่า	

เงินปันผลที่ได้ในวันนี้อาจจะดูว่า	“เล็กน้อย”	แต่เมื่อเวลาผ่านไป	เราทยอยสะสมหุ้น

ไปเรื่อยๆ	จากร้อยหุ้น	เป็นพันหุ้น	เป็นหมื่นหุ้น	หรือเป็นแสนหุ้น	ในวันนั้นเงินปันผล

ที่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ	อีกแล้ว	

	 และที่ลืมไม่ได้เลย	 คือ	 เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนมันเป็นรายได้ที่เราไม่ต้อง

ลงแรง	 เพราะเรา	 “ให้เงินทำางาน”	 แทนเรา	 ซึ่งเงินจะไม่หยุดทำางาน	 แม้ว่า	 เราจะ

หยุดทำางานไปแล้วก็ตาม

	 นีต่่างหากทีเ่ปน็	“อสิรภาพทางการเงนิ”	และ	“อสิรภาพทางเวลา”	ทีพ่วกเราฝนัถงึ 

	 นอกจากนี้	 ในระหว่างที่เราเฝ้ารอให้บริษัทเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 สิ่งที่ตามมา	 คือ	

“ราคาหุ้น”	 จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	 และถ้าเราเฝ้ารอมันนานพอ	 หุ้นจะทำากำาไรให้เรา

เป็นกอบเป็นกำา	 เหมือนกับเรา	 ออมเงินไว้ในหุ้น	 และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม	
เงินก้อนนั้นยังเป็นทุนในการเริ่มต้นความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการของ 
ตัวเองได้ด้วย	
	 และในวันหนึ่งข้างหน้า	 ธุรกิจเล็กๆ	 ของเราอาจจะกลายเป็น	 “บริษัทมหาชน”	 

ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก็ได้	ใครจะไปรู้	

	 เมื่อวันนั้นมาถึง	เราก็รู้จักขั้นตอน	กระบวนการ	อย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

92



	 คนที่มี	“จิตวิญญาณ”	ของความเป็นเจ้าของกิจการอยู่ในตัว	ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะ

ประสบความสำาเร็จในฐานะนักลงทุน	 เพราะเจ้าของกิจการที่ประสบความสำาเร็จก็มีบุคลิก

แบบเดียวกันกับนักลงทุนที่ประสบความสำาเร็จ	นั่นคือ

ความสำาเร็จรออยู่ข้างหน้า

	 และการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ในการเปน็เจา้ของ

กจิการผา่นการลงทนุในหุน้ไม่ใชเ่รือ่งยากเลย	

เพราะมี	“ผู้ใหญ่ใจดี”	คอยให้การสนับสนุน	

	 ไม่ว่าจะเป็นความรู้และกิจกรรมจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 กิจกรรม

สำาหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่บริษัทหลักทรัพย์ 

หลายแห่งจัดข้ึน	การสัมมนาให้ความรู้	ไปจนถึง 

การทดลองลงทนุแบบเหมอืนจรงิ	แตไ่มต่อ้งใช ้

เงนิจรงิ	เพือ่ใหไ้ดล้องภมูกินักอ่นลงสนามจรงิ

	 เพราะการเป็นเจ้าของกิจการผ่านการ

ลงทุนในหุ้นนั้นไม่ใช่เรื่องยาก	 ซึ่งผู้ที่สนใจ

สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้

	 นอกจากนี้	คนที่ไม่ได้คิดจะเป็นเจ้าของ

กจิการกส็ามารถลงทนุไดเ้ชน่เดยีวกนั	เพราะ

การลงทุนทำาให้	“มนุษย์เงินเดือน”	มีโอกาส

รวยได้แบบเจ้าของกิจการ

• มีเป้าหมายในการลงทุน

		ที่ชัดเจน		

• ยินดีที่จะทุ่มเทแรงกาย

		และแรงใจเพื่อก้าวไปสู่

		ความสำาเร็จ

• อดทนที่จะรอดูการเติบโต

			ของกจิการทีเ่ราเปน็เจา้ของ	

• มี	“แผนสอง”	ไว้รองรับ

			สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดเสมอ

• พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
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ภ�คผนวก

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้งานได้เป็น	5	ลักษณะ	คือ

	การวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน	
	(Liquidity	Analysis)

	การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	
	(Efficiency	Analysis)

	การวิเคราะห์ความสามารถในการทำากำาไร	
	(Profitability	Analysis)

	การวิเคราะห์นโยบายทางการเงินของบริษัท	
	(Financial	Policy	Analysis)

	การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น	
	(Per	Share	Analysis)	

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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1.   อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

(Current Ratio)

อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์

เป็นเครื่องชี้ฐานะทางการเงิน

ระยะสัน้ของธรุกจิ	ถา้อตัราสว่นนี ้

มีค่ายิ่งสูง	 ยิ่งแสดงว่าบริษัทมี

ความคล่องตัวมาก	เจ้าหน้ีระยะส้ัน 

จะให้ความสำาคัญต่ออัตราส่วน 

นี้มาก	 เพราะแสดงถึงโอกาสที่

จะได้รับชำาระหนี้ว่ามีอยู่มากหรือ

น้อยตามค่าอัตราส่วน

ใช้วัดความสามารถของธุรกิจใน

การชำาระหนี้สินหมุนเวียนจาก

สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพ

คล่องสูงและแปลงเป็นเงินสด 

ได้เร็ว	ได้แก่	เงินสดและรายการ 

เทยีบเทา่เงนิสด	เงนิลงทนุชัว่คราว 

และลูกหนี้การค้า	 อัตราส่วนนี้ 

ยิ่งมีค่ามาก	 ยิ่งแสดงว่าธุรกิจมี

สภาพคล่องสูง

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 

(Quick Ratio)

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่า	+	ลูกหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียน
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อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 

(Total Assets Turnover)

อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์

แสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทเพื่อ

สร้างยอดขาย	อัตราส่วนนี้ยิ่งสูง 

ย่ิงด	ีเพราะแสดงว่าบรษิัทสามารถ 

ใช้ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อก่อให้เกิดรายได้

แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ยอดขายสุทธิกับลูกหนี้การค้า

เฉลีย่	ถา้อตัราการหมนุเวยีนยิง่สงู 

แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถ 

ในการบริหารลูกหนี้การค้าได้ดี 

และเปล่ียนลกูหนีเ้ปน็เงนิสดไดเ้รว็

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า 

(Receivable Turnover)

ยอดขายสุทธิ

ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย

ยอดขายสุทธิ

สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

2.   วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 

(Inventory Turnover)

อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์

ใช้อัตราการหมุนเวียนของสินค้า

คงเหลือ	 เพื่อให้ทราบถึงความ

คล่องตัวของสินค้าว่าสามารถ

จำาหน่ายสินค้าได้ เร็วเพียงใด  

ถ้าอัตราส่วนน้ีย่ิงมีค่าสูงย่ิงแสดงว่า 

สินค้าของบริษัทสามารถขาย 

ได้เร็ว	 แสดงถึงประสิทธิภาพใน 

ด้านการบริหารงานขายของบริษัท

ใช้วัดอัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้ 

การค้า	เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถ

ในการชำาระเงินให้แก่ เจ้ าหนี้ 

การค้า	 ถ้าอัตราส่วนนี้ยิ่งมีค่าสูง 

ยิ่งแสดงว่าบริษัทสามารถจ่าย 

ชำ าระห น้ี ใ ห้แ ก่เ จ้าห น้ีการ ค้า 

ได้เร็ว	 แสดงถึงประสิทธิภาพใน 

ด้านการบริหารจัดการเจ้าหน้ีการค้า 

อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า 

(Payable Turnover)

ต้นทุนขาย

เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย

ต้นทุนขาย

สินค้าคงเหลือเฉลี่ย
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อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์

แสดงถึงความสามารถในการทำา 

กำาไรขั้นต้น	 (Gross	 Profit)  

ของกิจการ	 อัตราส่วนนี้ยิ่งสูง

แสดงว่าบริษัทสามารถบริหาร

จัดการต้นทุนขาย/ผลิตได้ดี

อัตรากำาไรขั้นต้น 

(Gross Profit Margin)

กำาไรขั้นต้น

ยอดขายรวม

แสดงถึงความสามารถในการ

ทำากำาไรจากการดำาเนินงานของ

กิจการ	 (Operating	 Profit)	

อัตราส่วนนี้ยิ่งสูง	แสดงว่าบริษัท

สามารถบริหารจัดการต้นทุน

ในการดำาเนินงาน	(Operating	

Costs)	 เช่น	 ต้นทุนขาย/ผลิต	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ	ฯลฯ	ได้ดี

แสดงถึงความสามารถในการ

ทำ ากำ าไรสุทธิ 	 (Net	 P ro f i t )	

ของกิจการ	 อัตราส่วนนี้ยิ่งสูง 

ยิ่งแสดงว่าบริษัทสามารถบริหาร

จัดการต้นทุนในการดำาเนินงาน	

(Operating	Costs)	รวมถึงต้นทุน

เงินทุน	(Capital	Costs)	ประเภท

ดอกเบี้ยได้ดี

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน 

(Operating Profit Margin)

อัตรากำาไรสุทธิ 

(Net Profit Margin)

กำาไรสุทธิ

ยอดรายได้รวม

กำาไรจากการดำาเนินงาน

ยอดขายรวม

3.   อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำากำาไร

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์

EBITDA

ยอดรายได้รวม

กำาไรสุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

กำาไรสุทธิ

สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

สะท้อนถึงอัตราการทำากำาไรที่มา

จากการดำาเนินงานที่ยังไม่นำาต้นทุน

ทางการเงิน	 รวมถึงค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจำาหน่าย	 เข้ามาคิดด้วย	

EBITDA	 สามารถนำาไปประยุกต์

ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินได้

หลายแง่มุม	เช่น	การประเมินมูลค่า

กิจการ	ฯลฯ

ใช้ ในการวิ เ คราะห์ เพื่ อ วั ดผล

ตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 เพื่อ

สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ 

ในการบริหารงานเพ่ือให้ผลตอบแทน

แก่ผู้ถือหุ้นที่ เป็นเจ้าของกิจการ	

อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี	 เพราะแสดง

ให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนที่สูง 

ที่ผู้ถือหุ้นได้จากการลงทุน

ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ เ พื่ อ วั ด ผล

ตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วมของกจิการ	

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ

ในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำาไร	

อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี	 เพราะแสดง

ให้เห็นถึงความสามารถในการใช้

สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

เพื่อสร้างผลกำาไรให้แก่กิจการและ

ผู้ถือหุ้น

อัตราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(Return on Equity: ROE)

อัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์รวม 

(Return on Assets: ROA)

อัตรากำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย 

(EBITDA Margin)
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อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 

(Debt-to-Total Assets Ratio)

ใช้วัดว่าสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการ

สนับสนุนเงินทุนจากการกู้ยืมจาก

ภายนอกและเจ้าหนี้การค้าเป็นสัดส่วน

เท่าใด	 นอกจากนั้น	 ยังแสดงถึงความ

สามารถในการชำาระหนี้ของบริษัท	 

ถ้าอัตราส่วนน้ีสูงแสดงว่าบริษัทมีภาระหน้ี 

สงู	ทำาใหบ้รษิัทมคีวามเสีย่งทางการเงนิ 

(Financial	Risk)	สูงตามไปด้วย	ถ้าหน้ีสิน

ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	

(Interest-Bearing	Debt)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(Debt-to-Equity Ratio)

แสดงถึงโครงสร้างเงินทุน	 (Capital 

Structure)	ของกิจการว่ามีสัดส่วนของ

หนี้สินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับส่วน

ของผูถ้อืหุน้เปน็เทา่ใด	หรอืเปน็การวดัวา่ 

ธุรกิจใช้เงินทุนจากภายนอก	(การกู้ยืม) 

เมื่อเทียบกับทุนภายในของธุรกิจว่ามี

สัดส่วนเท่าใด	 ซึ่งหนี้สิน	 (โดยเฉพาะ

หนี้สินทางการเงิน)	 เป็นแหล่งเงินทุน

ที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	 ไม่ว่าผลการ

ดำาเนินงานของกิจการจะเป็นอย่างไร	

ถ้าอัตราส่วนนี้สูงก็แสดงว่าบริษัทมี

ความเสี่ยงทางการเงินสูงด้วยเช่นกัน	

เพราะเงินกู้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีภาระ

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์

หนี้สินรวม

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

4.  	การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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อัตราส่วนวัดความสามารถ

ในการจ่ายดอกเบี้ย 

(Interest Coverage Ratio)

อัตราการจ่ายเงินปันผล 

(Dividend Payout Ratio)

แสดงถึงความสามารถในการ

ชำาระดอกเบี้ยเงินกู้ของธุรกิจ	

โดยวิเคราะห์เพื่อหากำาไรก่อนหัก

ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ว่า

เป็นกี่เท่าของภาระดอกเบี้ยจ่าย	

อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งสร้างความ

มั่นใจให้แก่เจ้าหนี้ในการที่จะได้

ชำาระดอกเบี้ย	 และหากลดลงก็

อาจเป็นเพราะภาระดอกเบี้ยของ

กิจการเพิ่มขึ้นและ/หรือกำาไร 

ก่อนดอกเบี้ยและภาษีลดลง

ใช้พิจารณาว่าธุรกิจมีนโยบาย 

ในการจ่ ายเงินปันผลอย่างไร	 

ถ้าอัตราส่วนนี้ยิ่ งสูงก็แสดงให้

เห็นว่ากำาไรส่วนใหญ่ของธุรกิจ

ใช้ไปเพื่อตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น

หรือเจ้าของกิจการ	 โดยการจ่าย

เงินปันผล	และคงเหลือกำาไรเพียง 

บางสว่นไวเ้พ่ือใชใ้นการขยายธุรกจิ

เงินปันผลจ่าย

กำาไรสุทธิ

กำาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์
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	การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น	(Per	Share	Analysis)

อัตราส่วน ความหมายของการวิเคราะห์

แสดงถึงกำาไรสุทธิต่อหุ้นหรือ

ความสามารถในการทำากำาไรของ

กิจการ	ถ้า	EPS	ยิ่งสูง	ก็ยิ่งแสดง

ให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำากำาไร

สุทธิต่อหุ้นได้ดี	ซึ่งก็อาจหมายถึง 

เงนิปนัผลจา่ยตอ่หุน้ไดด้	ีซึง่กอ็าจ

หมายถึงเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นที่

เพิ่มขึ้นด้วย

แสดงถึงส่วนของเจ้าของต่อหุ้น

ของกิจการ	 โดยถ้า	BPS	 ยิ่งสูง

ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่ากิจการ

มีกำาไรจากการดำาเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง	 ทำาให้มีกำ าไรสะสม 

เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	หรอือาจเปน็เพราะ

กิจการมีการเพิ่มทุนทำาให้ทุนที่

ชำาระแล้วเพิ่มขึ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

(ฺBook Value per Share: BPS)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 

(Earning per Share: EPS)

กำาไรสุทธิ

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้วของกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้วของกิจการ

5.   การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต่อหุ้น

เงินทองต้องวางแผน 
ตอน ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
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