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รูจักตัวเอง 
คุณคงเคยไดยินคํากลาวทีว่า "รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง" คํากลาวนีม้าจากตําราพชิัยสงคราม

ของซุนวทูี่มมีาแตโบราณและยังคงใชไดจริงจนถึงปจจุบันนี ้ซึ่งคํากลาวนี้ไมไดใชเพยีงเฉพาะเรื่อง

สงครามเทานัน้ แตแทบทุกเรื่องในชีวิตของคนเรา รวมทัง้การลงทนุในตลาดหลักทรัพยฯ ก็สามารถ

นํามาใชไดดวย โดยกอนที่จะรูเขาหรือรูใครได ส่ิงที่สําคญัที่สุดก็คือตอง "รูเรา" เสียกอน และเมื่อ "รูเรา" 

จนชัดเจนแลว การที่จะ "รูเขา" ก็งายขึ้น  

 

อยางแรก คุณจะตองถามตัวเองกอนวาคณุตองการลงทุนในหลกัทรพัยเพื่อผลตอบแทนแบบไหน 

เมื่อไร เทาไร ซึ่งเทากับเปนการวางเปาหมายที่ชัดเจนของคุณไว โดยคํานึงถึงรายได รายจาย และเงนิ

ออมของคุณเปนสําคัญ ส่ิงนี้แหละที่จะทาํใหคุณไมเปนพวก "แมลงเมาบินเขากองไฟ" อยางที่เขามัก

เปรียบเปรยถงึผูลงทุนที่ลงทุนตามสถานการณ เตนไปตามขาวลือโดยไมคํานงึถงึศักยภาพความพรอม

และความตองการของตนเอง แตหากคุณมีเปาหมายทีช่ัดเจน รูวาตนเองมีความพรอมที่จะลงทนุได

เทาไร และตองการผลตอบแทนมากนอยเพียงใด เมื่อใด คุณจะมีหลกัการพืน้ฐานทีแ่จมชัด  

 

อยางที่สอง คุณตองรูจักประเมินตวัเองวาจะมีเวลาใหกบัการลงทุนในหลักทรัพยมากนอยเพียงใด หาก

มีเวลามากคณุอาจติดตามการขึ้นลงของราคาและการเปลี่ยนแปลงอืน่ๆ ไดอยางเตม็ที ่ตัดสินใจซือ้

ขายไดบอยครั้ง แตถาคุณมีเวลานอย คุณคงตองมุงไปทีก่ารลงทุนที่มกีารเปลี่ยนแปลงไมมากนกั และ

มุงผลตอบแทนในระยะยาวมากกวาระยะสั้น  

 

อยางที่สาม คุณตองตอบตัวเองใหไดวาพรอมที่จะเสีย่งไดอยาง "สบายใจ" มากนอยแคไหน ซึ่งการที่

จะตอบคาํถามขอนี้ไดคุณตองเริ่มสํารวจความพรอมของคุณกอน จากนัน้ประเมินตัวเองวาพรอมที่จะ

เสี่ยงในปริมาณเงินมากนอยเพียงใดภายในระยะเวลาเทาใด นอกจากนัน้อาย ุฐานะทางการงาน และ

ครอบครัวก็มีสวนเกี่ยวของดวย เพราะถาคุณอายุยังนอย ความรับผิดชอบไมมาก คุณอาจจะเสี่ยงได

มาก โดยอาศัยการลงทนุทีม่ีการซื้อขายอยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ แตหากคุณอยูในวยักลางคน 

และตองการลงทนุเพื่อการเกษียณอาย ุคุณอาจตองเลอืกแผนการลงทุนที่มีความเสี่ยงนอย แตไดรับ

ผลตอบแทนคอนขางแนนอนและตอเนื่อง  

 

ส่ิงที่สําคัญไมนอยไปกวาการรูจักตัวเองกค็ือ คุณจะตองบอกเปาหมาย ความคาดหวัง และขอมูลอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของของคุณใหโบรกเกอรหรือเจาหนาที่ของโบรกเกอรที่คุณเปนลูกคาทราบดวย เพื่อทีเ่ขาจะได
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ใหคําแนะนําและการบริการที่เหมาะสม ซึ่งจะทําใหคุณไดรับประโยชนและผลตอบแทนในแบบที่คณุ

ตองการมากทีสุ่ด 
สํารวจความพรอมกอนลงทุน 

กอนตัดสินใจลงทนุในตลาดหลักทรพัยฯ ผูลงทนุที่ดีตองมีการวางแผนและจัดการกบัภาระทางการเงิน

ดานอื่นๆ ที่มีอยูในชีวิตใหเรียบรอยเสียกอน โดยเงนิทีน่ํามาลงทนุในตลาดหลักทรัพยฯ นั้น ควรเปน 

"เงนิสวนทีเ่หลอื" หลังจากทีคุ่ณไดเตรียมการขั้นพืน้ฐานสําหรับชีวิตไวเรียบรอยแลว ซึ่งรายจายสาํคัญ

ที่คุณควรจัดเตรยีมไวกอนเขามาลงทนุในหลักทรัพย ไดแก 

1. เงินสาํรองเผือ่ฉุกเฉิน เปนรายจายสวนแรกที่คุณควรจะกันออกจากรายได เพื่อใชลดความ

เสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งโดยทัว่ไปแลวคุณควรจะมีเงินสวนนี้ประมาณ 3-6 เทาของรายจายใน

ปจจุบันของคณุเอง และควรเก็บไวในรูปของสินทรัพยทีส่ามารถเปลี่ยนเปนเงนิสดไดงาย เชน 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ทองคํา เปนตน  

2. คาใชจายเพือ่การอุปโภคบริโภค เปนรายจายสวนใหญในการดําเนนิชีวิตของคุณและ

ครอบครัว โดยจะประกอบไปดวยสวนทีเ่ปนทัง้คาอาหาร คาเดนิทาง คาเสื้อผาเครือ่งแตงกาย 

คาพักผอนหยอนใจ เปนตน ซึ่งคาใชจายในหมวดนีจ้ะเปนคาใชจายที่หมดไป โดยไมได

แปรเปลี่ยนเปนสินทรัพยประเภทอื่น  

3. ภาระหนีส้ิน ในกรณีที่มกีารกูยืมเงนิ หนาที่ตามกฎหมายของคุณก็คอื การจายคืนเงินตนและ

ดอกเบี้ยตามสัญญาหรือขอตกลง เพราะหากคุณไมชาํระตามทีก่ําหนดไวในสัญญา เจาหนี้มี

สิทธิยึดทรัพยสินในครอบครอง หรืออาจถกูฟองลมละลายได ซึ่งหนี้สินมีทัง้หนี้สินระยะสั้น 

เชน หนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคผานบัตรเครดิต ระบบผอนชําระตางๆ ฯลฯ และหนี้สิน

ระยะยาว เชน หนี้จากการซือ้บานหรืออสังหาริมทรัพย หนี้จากการผอนรถยนต ฯลฯ ซึ่งหนี้สิน

ระยะยาวสวนใหญจะแปรเปลี่ยนเปนสินทรัพยของคุณในอนาคต  

4. คาเบี้ยประกนัภัย ชีวิตมีความไมแนไมนอน ทรัพยสิน และส่ิงที่ครอบครองหรือมีไวใชก็

เชนกนั ดงันัน้ กอนนาํเงินมาลงทนุในหลักทรัพย คุณควรทําประกนัชีวติ ประกันอุบัตเิหตุ 

ประกันสุขภาพ ประกนัรถยนต หรืออ่ืนๆ ทั้งแกตวัคุณเองและสมาชกิในครอบครัวใหเรียบรอย

เสียกอน เพื่อเปนหลกัประกนัความมัน่คงใหกับชีวิตและทรัพยสินของคุณและคนทีคุ่ณรัก 

นอกจากนี ้การประกันภัยยงัชวยในการออมเงนิระยะยาวไดอีกดวย โดยในปจจุบนัมกีรมธรรม
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ประกันชวีิตหลายๆ ประเภทที่มีลักษณะเปนการผสมผสานระหวางการประกันภัยกบัการออม

เงินในระยะยาว  

5. เงินสาํหรับแผนการในอนาคต เปนเงินออมอีกสวนหนึ่งที่คุณควรมไีวสําหรับแผนการใน

อนาคตของคณุเอง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความคดิ ความหวงั สถานการณ และความจาํเปนของคุณ 

แผนการในอนาคตอาจหมายถึง การศึกษาของคุณเอง การศึกษาของบุตร การมีบานหลงัใหม

ในอีก 3 ปขางหนา การตอเติมบาน การมเีครื่องอํานวยความสะดวกบางอยางเพิ่มข้ึน ฯลฯ 

หากคุณมีแผนการที่ชัดเจนเหลานี้อยูในใจก็ควรจะวางแผนเก็บเงินเพื่อแผนการนัน้ๆ ให

เรียบรอยเสียกอน ไมควรคิดวาจะใชเงินที่ไดจากการลงทนุในหลักทรัพยมาใชเพื่อแผนการใน

อนาคตเหลานัน้  

หลังจากที่คุณไดเตรียมความพรอมในเรื่องพืน้ฐานของชวีิตเรียบรอยแลว คุณก็จะสามารถกาวเขามา

ลงทนุในตลาดหลักทรพัยฯ ไดอยางสบายใจ มั่นใจ ปลอดโปรง แจมใส สุขุมรอบคอบมากขึ้น เพราะไม

ตองเครียดหรือเปนกงัวลกบัเร่ืองอื่นๆ ในชวีิต 

 
ผลตอบแทน 

เมื่อตัดสินใจทีจ่ะลงทุนแลวนั้น คุณควรจะเขาใจถงึปจจัย 2 ประการที่สําคัญ นั่นคอื ความเสี่ยงและ

ผลตอบแทน เพราะไมวาคณุจะเปนนักลงทนุประเภทใด ตางกม็ุงหวงัในสิง่เดียวกนั นั่นคือ 

“ผลตอบแทนจากการลงทุน” ในอัตราที่นาพอใจและคุมคากับการลงทุน เพื่อจะไดนําเงินลงทุนและ

ดอกผลที่เกิดขึ้นไปใชในการอุปโภคบริโภคตามเปาหมายในอนาคต ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู

ลงทนุจะไดรับนั้น สามารถจาํแนกออกเปน 4 ประเภท ดังนี ้ 

1. เงินสด เปนผลตอบแทนที่ผูลงทนุที่ไดรับจากหลกัทรพัยที่ถือครอง เชน เงินปนผลทีไ่ดรับจาก

หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธ ิคูปองทีพ่ันธบัตรหรือหุนกูจายให เปนตน อยางไรก็ตาม 

ผลตอบแทนในรูปของเงนิสดนี้ จะตองนาํไปเสียภาษีเงนิไดดวย  

2. รายไดจากการนําเงินสดที่ไดรับไปลงทุนตอ เมื่อผูลงทนุไดรับผลตอบแทนในรปูของเงนิ

สดแลว ควรนาํเงนิไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดผลตอบแทนเพิ่มเติม โดยอาจนาํไปลงทุนใน

หลักทรัพยเดมิหรือหลกัทรพัยอ่ืนๆ แตไมควรเก็บไวเปนเงินสด เพราะเงินสดไมสามารถสราง

ผลตอบแทนสวนเพิ่มได  
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3. กําไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลกัทรัพยหรือกําไรจากสวนตางของราคา เปน

ผลตอบแทนทีไ่ดรับจากการที่ผูลงทุนสามารถขายหลักทรัพยไปไดในราคาที่สูงกวราคาที่ซื้อมา

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการลงทุน โดยผูลงทนุไมตองเสียภาษีจากกาํไรสวนตางของราคา ถา

หลักทรัพยนั้นเปนหลกัทรพัยจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ อยางไรก็ตาม ผลตอบแทน

ประเภทนี้จะไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได ข้ึนอยูกับสภาพการณของตลาดใน

ขณะนั้น รวมถึงเทคนิคในการลงทนุของผูลงทนุดวย  

4. สิทธใินการซือ้หลักทรพัยในราคาทีก่ําหนดไวกอนเปนการลวงหนา เกิดขึ้นในกรณีที่

บริษัทจดทะเบียนมกีารออกหุนสามัญเพิม่ทุน ซึ่งโดยทัว่ไปแลว ผูถือหุนเดิมจะไดรับการ

จัดสรรหุนกอนผุถือหุนรายใหม โดยจะกาํหนดเปนสิทธิในการซื้อหุนเพิม่ทุนในราคาที่ต่ํากวา

ราคาตลาด สวนการที่ผูถือหุนเดิมจะใชสิทธิหรือไมนั้น ยอมข้ึนอยูกับผลประโยชนทีไ่ดรับ ทั้ง

ในแงของผลตางระหวางราคาใชสิทธกิับราคาตลาดในขณะนั้น และความตองการรกัษา

สัดสวนการถอืครองหุนในบริษัท  

หลังจากที่คุณทราบถงึผลตอบแทนประเภทตางๆ จากการลงทนุแลว คุณควรจะประเมินผลตอบแทนที่

คาดหวงัจากการลงทนุในหลกัทรัพยหรือสินทรัพยใดๆ โดยการพิจารณาจากผลตอบแทนในอดีตที่ผาน

มาวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนัมีแนวโนมไปในทางใด เชน เพิ่มข้ึนหรือลดลง ซึ่งผลตอบแทนในอดีตจะ

เปนเพยีงขอมลูที่ชี้ใหเหน็ถึงผลตอบแทนทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคตเทานั้น ไมไดเปนเครื่องมือหรือส่ิงที่

รับประกันผลตอบแทนในอนาคตของคุณ ดังนัน้ ผูลงทนุ จึง ตองศกึษาหาขอมูลและใชผลงานวจิัยการ

ลงทนุตางๆ เปนเครื่องมือประกอบกอนการตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยหรือสินทรัพยตัวนัน้ๆ 

ตลอดจนกําหนดกลยทุธการลงทุนตางๆ ใหชัดเจน ซึ่งผลตอบแทนทีเ่ราไดคาดหวงัไวจากการลงทนุใน

หลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึง่ อาจจะเหมือนกนัหรือแตกตางกนัก็ได จะมากหรือนอยก็แลวแต

รายละเอียดตางๆ ที่ใชประกอบการวิเคราะหและความสามารถของผูบริหารในการทํากาํไรในอนาคต

ของบริษัทนั้นๆ  

อยางไรก็ด ีผูลงทนุอาจจะตองเผชิญกับความเสีย่งบางประการทีท่ําใหไมไดรับผลตอบแทนตามที่

คาดหวงัไว ดังนั้น คุณควรจะเขาใจถงึความสัมพนัธระหวางระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได และ

ผลตอบแทนทีจ่ะไดรับจากการลงทนุ เพื่อจะไดเลือกหลกัทรัพยหรือสินทรัพยใดๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง 

 
ความเสี่ยงและการยอมรบัความเสี่ยง 
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ประเภทของความเสี่ยง  
 

ความเสีย่งจากการลงทนุเปนตัวแปรสําคญัซึ่งผูลงทุนจะตองพิจารณาควบคูไปกับผลตอบแทนทีค่าด

วาจะไดรับจากการลงทนุเสมอ โดยเมื่อกลาวถงึ “ความเสี่ยง” คนสวนใหญมักจะนึกถงึการขาดทุน

หรือผลในทางลบเทานัน้ แตหากพิจารณาจากทฤษฎีการลงทุนแลว “ความเสี่ยง” คือ การที่

ผลตอบแทนจริงที่ไดรับจากการลงทุน เบี่ยงเบน หรือ แตกตาง ไปจากผลตอบแทนที่ผูลงทนุคาดหวัง

ไว ซึ่งไมวาจะเปนไปในทางบวกหรือลบก็ถอืวาเปนความเสี่ยงดวยกนัทัง้นัน้  

 

ความเสีย่งในการลงทุนแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก  

1. ความเสี่ยงจากปจจยัมหภาค เปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยที่บริษัทไมอาจควบคุมหรือ

คาดการณลวงหนาได และสงผลกระทบตอทุกๆ หลักทรัพยในตลาดหลักทรพัยฯ ซึ่งไม

สามารถทําใหลดลงหรือทาํใหหมดไปดวยการกระจายการลงทนุ ความเสี่ยงประเภทนี้

ประกอบดวย  

o ความเสี่ยงจากอํานาจซื้อลดลงหรือความเสีย่งจากภาวะเงินเฟอ (Purchasing 
Power Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินคาโดยทั่วๆ 

ไปซ่ึงจะทาํใหอัตราผลตอบแทนที่แทจริงลดลง  

o ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือนโยบายเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและการเงนิ (Political Risk) หมายถงึ ความเสี่ยงทีม่ักเกิดขึ้นเมื่อมกีาร

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจและการเงนิ นักลงทุนจงึมกัระงับการลงทุนเพื่อรอดูทาทีของรัฐบาลใหม

เสมอ  

o ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหวาง
ประเทศ (Currency Risk) มักเกิดขึ้นกับกรณีของการลงทนุขามประเทศและเมื่อผู

ลงทนุนาํเงินลงทนุกลับไปยงัตนทาง หรือโยกยายไปยังแหลงลงทนุอื่น  

o ความเสี่ยงที่เกิดจากเปลีย่นแปลงในระดับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
ความเสีย่งประเภทนี้จะมีผลทําใหราคาหลักทรัพยเปลีย่นแปลงไปในทิศทางตรงกนั
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ขาม เชน เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน ราคาหลักทรัพยจะลดลง ซึง่การที่ดอกเบี้ยขึน้-ลง 

มีผลกระทบตอเงินที่จะนําไปลงทนุ  

o ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) เมื่อราคาหรือผลตอบแทนของตราสาร

ทางการเงินทีม่ีอยูในตลาดมีการปรับตัว ผันผวน อันเปนผลมาจากปจจัยตางๆ 

มากมายที่มากระทบ ไมวาจะเปนเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในระดับมหภาค ความผนั

ผวนของคาเงนิ อัตราดอกเบี้ย กระแสทางการเมือง หรือเหตุการณตางๆ เชน สงคราม 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน เหลานี้เปนลักษณะความเสี่ยงที่กอใหเกิดความไม

แนนอนของผลตอบแทนจากการลงทนุ แตการลงทุนทีก่ระจายอยูในหลักทรัพย

หลายๆ ตัวสามารถชวยบรรเทาไมใหความเปลี่ยนแปลงของปจจัยเหลานี ้มีผลอยาง

รุนแรงตอการลงทนุของคุณ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของปจจัยอยางหนึง่อาจ

สรางผลกระทบตอตราสารทางการเงนิแตละประเภทไดแตกตางกนัออกไป  

2. ความเสี่ยงจากปจจยัจลุภาค เปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในบริษัท ซึ่งเปนความ

เสี่ยงเฉพาะตวัของแตละบริษัท (Firm-specific Risk) ที่คุณลงทุนไว ซึ่งบริษัทที่มีระบบการ

จัดการภายในที่ดี จะทําใหบริษัทมีโอกาสประสบความสําเร็จมากและมีความเสี่ยงต่ํา โดย

ความเสีย่งประเภทนี้สามารถลดลงไดดวยการกระจายการลงทนุ (Diversification) ที่

เหมาะสม ความเสี่ยงประเภทนี้ประกอบดวย  

o ความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงในการดาํเนินงานของบริษทั (Business 
risk) หมายถงึ  

ความเสีย่งที่เกิดจากความผันแปรของรายไดของบริษัท อันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการ

บริหารงานหรอืการดําเนินงานของแตละบริษัท (Operating Leverage) วาจะรับมอื

กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงนัน้ๆ ไดอยางไร เชน การบริหารตนทนุ เปนตน  

o ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk) หมายถงึ ความเสี่ยงทีเ่กิดจากความผนั

แปรของรายไดของบริษัทอนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงนิของ

บริษัท (Financial Leverage) เชน การระดมทุนจากแหลงเงนิทนุแตกตางกนั เปนตน  
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ความเสีย่งทั้งหมดทีก่ลาวมาขางตนนี้เปนเพียงความเสีย่งโดยรวมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนใน

หลักทรัพยทุกๆ ประเภท แตอยางไรก็ตาม อาจมีความเสีย่งบางประเภทที่เปนความเสี่ยงเฉพาะของ

หลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งผูลงทนุตองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตอไป  

 

การยอมรบัความเสี่ยง  

ดังที่กลาวมาแลววา การลงทนุในหลักทรัพยเปนรูปแบบหนึง่ของการลงทนุที่ใหผลตอบแทนสงู แตก็มี

ความเสีย่งรวมอยูดวย โดยระดับความเสีย่งนัน้มีความสัมพันธใน ทิศทางเดยีวกนั กับระดับ

ผลตอบแทนทีค่าดหวงั กลาวคือ หากระดบัความเสีย่งทีผู่ลงทนุสามารถยอมรับไดนัน้สูง ระดับอัตรา

ผลตอบแทนทีผู่ลงทนุคาดหวังกย็อมสูงตามไปดวย หรือที่เราคุนเคยกนัดีวา "High Risk, High 

(Expected) Return" นั่นเอง ซึ่งคุณเทานั้นที่จะเปนผูบอกไดวาผลตอบแทนขนาดไหนทีเ่รียกวาสูง 

และความเสีย่งที่คุณสามารถยอมรับไดอยูที่ระดับไหน เมื่อพูดถงึจุดนี ้เราคงตองยอนกลับไปเนนที่

จุดเริ่มตนของการตัดสินใจลงทนุ นั่นคือ เปาหมายของการลงทุนวาคณุตองการผลตอบแทนมากนอย

เพียงใด และรับความเสีย่งไดมากนอยแคไหน เพราะหากขาดเปาหมายแลวคุณจะไมมีทางรูไดเลยวา

การลงทุนของคุณประสบความสําเร็จหรือไม  

 

 

การประเมนิความเสีย่งเปนเรื่องสลับซับซอน เนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวของมากมายแตกตางกนัไปตาม

การลงทุนแตละประเภทหรือหลักทรัพยแตละแบบ ผูลงทนุตองทําความเขาใจและวิเคราะหหลายแง

หลายชั้น เราขอยกตัวอยางเรื่องความเสีย่งและความไมแนนอนเรื่อง ผลตอบแทนมาใหคุณลองคดิ 

ดังนี ้ 

• ไมแนวาการลงทนุที่ดูเหมือนมั่นคงปลอดภัย จะตองจบลงดวยผลตอบแทนตามที่คาดหวงัไว

เสมอไป ตัวอยางเชน คุณอาจเลือกลงทนุในพนัธบัตรหรือหลักทรพัยของกิจการที่มคีวาม

มั่นคงแตใหผลตอบแทนคอนขางนอย โดยเชื่อวาในที่สุดเมื่อคิดรวมๆ แลวจะใหผลตอบแทน

พอสมควร แตความเปนจริงที่เกิดขึ้นขณะนี้ ก็บอกเราวาเหตุการณในระยะยาวหาป สิบป หรือ

ยี่สิบปอาจทําใหผลตอบแทนทีว่านั้นแทบไมมีความหมายเลยก็ได ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจผันแปร

ไดงายเชนทกุวันนี ้และหากรวมอัตราเงนิเฟอเขาไปคิดคํานวณดวยแลวผลตอบแทนที่ไดก็

เกือบ "ถูกกนิ" เสียหมดเลยทเีดียว  
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• การลงทุนที่มคีวามเสีย่งสงูในขณะนี ้อาจทําใหดูเหมือนหมดเงนิไปไดในชั่วขามวนัขามคืน แต

ในระยะยาวการลงทนุนั้นอาจใหผลตอบแทนเฉลีย่คอนขางสูงก็เปนได เชน หากคณุลงทนุใน

หุนสามัญของกิจการบางประเภทที่ประสบผลขาดทุนในชวงหนึง่ แตในระยะเวลาสามสี่ป

หลังจากนั้นกจิการนัน้อาจฟนตัวและใหผลตอบแทนแกคุณไดมากพอสมควรเลยทเีดียว  

• มีหุนหรือหลกัทรัพยประเภทหนึง่ทีเ่รียกกนัวา "บลูชิป" (Blue Chip) ไดแก หุนของกิจการที่

คาดกันวาจะเติบโตหรือทํากาํไรอยางสม่าํเสมอ แมผลตอบแทนจะไมมากเทากับหุนที่มีความ

เสี่ยงสงูอื่นๆ ประเด็นนีก้็มีความไมแนนอนเชนกันเพราะมีหุนบลูชิปจํานวนไมนอยที่มีอัตรา

การเติบโตสม่าํเสมอในชวงหาป หรือสิบปแรก แตราคากลับตกฮวบฮาบในชวงตอมา ซึ่งอาจมี

สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนตัวผูบริหาร ไปจนถึงการบริหารงานที่

ผิดพลาด  

ดวยเหตนุี้ ไมวาคุณจะเลือกลงทนุในหลกัทรัพยอะไร ส่ิงสําคัญที่สุด คือ คุณตองไมประมาท หรือ

ทึกทักเอาวาการลงทนุนั้นจะใหผลตอบแทนแนนอนตายตัว หรือไมมีความเสีย่งแฝงอยูเลย ทุกครัง้ที่

คิดจะลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ คุณตองถามตัวเองทกุครั้งวา  

1. " หากเสี่ยงลงทุนไป เราจะไดหรือเสียมากนอยแคไหน" และ  

2. " หากเสี่ยงแลวพลาด เราจะตองสูญเสยีอะไรบาง"  

ยิ่งถาการลงทนุมีความเสี่ยงมากๆ แลว คุณยิ่งตองตอบคําถามในขอที่สองใหชัดเจนยิ่งขึน้ และชัง่ใจให

จงดีกอนตัดสนิใจ เชน ถาผลลัพธของการสูญเสียหมายถึงการสูญเสียเงินลงทนุที่มีอยูไปกวาครึ่ง คุณ

อาจตองทบทวนยทุธศาสตรการลงทนุของคุณเสียใหม  

 

คําถามขอแรก เปนการถามเพื่อประเมนิอตัราความเสีย่งที่เกี่ยวของกบั "ตัวเลข" เงนิลงทุนและ

ผลตอบแทนเฉพาะกรณี แตคําถามที่สองเปนคาํถามทีเ่กี่ยวของกับปจจัยและสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ใน

ชีวิตคุณ ที่อยูนอกเหนือการลงทนุในกรณีนั้น  

 

 

นอกเหนือจากการประเมนิกาํลังเงินและความพรอมดานตางๆ แลว ผูลงทนุในตลาดหลักทรพัยฯ ยัง

ตองรูจิตวิทยาของตัวเองดวยวา ตนเปนคนประเภทไหน กลาไดกลาเสยีเพียงใด เร่ิมตนดวยการยอนดู

ประสบการณที่ผานมาในชวีติของคุณเอง โดยเฉพาะอยางยิง่ในเรื่องงาน และการเงนิ บางคนอาจกลา
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ขับรถดวยความเร็วสูงแตไมกลาตัดสินใจเรื่องการเงนิเลยก็ได หากที่ผานมาคุณกลาเปลี่ยนงานบอยๆ 

โดยไมตองชั่งใจวาจะไดรับผลตอบแทนคุมกับที่ออกจากงานเกาหรือเปลาคุณก็มีแนวโนมที่จะยอมรับ

ความเสีย่งไดสูง แตถาคุณเปนคนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อสักตัว ตองคิดหนาคิดหลัง สอบถามราคา

จากรานคาอยางนอย 3-4 ราน ก็แสดงวาคุณคอนขางจะระมัดระวังในเรื่องเงินทองสูงมากทีเดยีว เร่ือง

แบบนี้นอกจากตัวคุณเองแลว คนใกลชิดอาจชวยออกความเห็นดวยก็ไดวาคุณเปนคนที่ยอมรับความ

เสี่ยงไดมากนอยแคไหน  

 

 

การรูจักตนเองวาเปนคนกลาเสี่ยงมากนอยแคไหนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเลอืกและตัดสินใจ

ลงทนุในตลาดหลักทรพัยฯ ขอพึงระวงัสําหรับคนกลาเสีย่ง ก็คือ คุณตองตั้งขีดจํากัดของความสูญเสีย

ที่คุณสามารถรับไดอยางชัดเจน มีวิธีเตือนตัวเองและคิดทบทวนอยางสม่ําเสมอ ในทางตรงขาม หาก

คุณเปนคนชางวิตกกงัวลจะลงทนุอะไรสักอยางตองคิดทบทวนหลายรอบ สงวนทาทีอยูเปนเวลานาน 

คุณสมบัติขอนี้ในแงดีคือ ทาํใหคุณเปนคนไมประมาท แตผลเสียก็คือคุณอาจเสียโอกาสหรือไมเปด

โอกาสใหตวัเองมีทางเลือกในการลงทนุแบบใหมๆ ผูที่เสี่ยงเกนิกาํลัง และผูที่ระมัดระวังเกินเหต ุมกัจะ

ไมไดตั้งเพดานหรือขีดจํากดัความเสี่ยงหรือการสูญเสียในการลงทนุไวทาํใหการควบคุมการตัดสินใจ

และการกําหนดทางเลือกในการลงทุนไมดเีทาที่ควร  

 

 

ทั้งนี้และทัง้นัน้ คุณเปนคนเดียวที่จะรับผิดชอบตอการตัดสินใจและเปนผูรับผลลัพธแหงการตัดสินใจ

นั้น นอกจากนีช้ีวิตคุณยังมีอีกหลายดานทีต่องคํานงึถงึ อยาใหการลงทุนมาเปนตนเหตุทําใหคุณตอง

เปนโรคกระเพาะหรือเปนโรคนอนไมหลับเปนอันขาด  

 
ขอแนะนําเพิม่เติมในการลงทุน 

ไมมีสูตรสําเร็จสําหรับการลงทนุในตลาดหลักทรัพยฯ เพราะถามีจริง ผูที่คนพบหรือรูจริงก็คงไมอยาก

บอกใครเพราะการบอกใหคนอื่นรูจะทําใหคนเหลานัน้เปลี่ยนพฤติกรรมมาลงทนุในแบบที่เขาเปนอยู 

ซึ่งจะทําใหสูตรสําเร็จนั้นไมมีความหมายไปโดยปริยาย คํากลาวที่วา "ผูรูไมพูด ผูพูดไมรู" จึงใชไดดี

สําหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ส่ิงที่เกดิขึ้นในตลาดหลักทรัพยฯ เปนผลจากการ

ตัดสินใจและการกระทําของผูลงทุนแตละคนที่เขามาลงทนุ ซึง่มีเปาหมาย ความคาดหวงั วิธีการลงทนุ 

ทัศนคติตอความเสี่ยง และจติวิทยาเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกัน วิธีการและแผนการลงทนุในตลาด
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หลักทรัพยฯ ที่เหมาะกับผูลงทุนรายหนึง่อาจไมเหมาะกับผูลงทนุรายอืน่ๆ ดวยเหตุผลที่กลาวมา

ขางตน ทั้งนีย้งัไมรวมถงึขอเท็จจริงที่วาสถานการณแวดลอมทางเศรษฐกิจในปจจุบนัที่เปลีย่นแปลง

อยางรวดเร็วในทกุวนิาท ี 

อยางไรก็ตาม ในตอนนีเ้ราอยากใหขอแนะนําเบื้องตนบางประการใหคุณทราบเพื่อประกอบการ

พิจารณาลงทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ คําแนะนาํเหลานี้รวบรวมจากประสบการณของผูลงทุนชัน้นาํ

หลายคุณ อาจไมไดบอกวาคุณควรจะซื้อหรือขายหลกัทรัพยอะไร เมือ่ไร อยางไร แตอาจบอกคุณไดวา

พฤติกรรมการลงทนุทีม่ีแนวโนมนาํคุณไปสูความสาํเร็จมอีะไรบางและอะไรคือพฤติกรรมการลงทนุที่

คุณพึงหลกีเลีย่ง  

ผูลงทุนที่ประสบความสาํเร็จมักจะ  

1. ตั้งเปาหมาย กําหนดระยะเวลา แนวทางการลงทุนและวาง เคาโครงพอรตการลงทนุไวอยาง

ชัดเจน  

2. เชื่อมั่นในตัวเอง ไมใชเพราะอัตตาแหงตน แตเพราะมคีุณสมบัติตามขอ 1 อยางครบถวนและ

ยึดถือเปนแนวทางในการลงทนุอยางสม่าํเสมอ  

3. มีความอดทนพอที่จะคนพบดวยตัวเองวาแนวทางการลงทนุที่ตนวางไว ถูกหรือผิดอยางไร  

4. ยอมรับความถูกตองและความผิดพลาดในการตัดสินใจของตนอยางตรงไปตรงมา โดยไมโยน

ความผิดใหใคร  

5. กระตือรือรนทีจ่ะเรียนรูและทําความเขาใจสิ่งใหม และพรอมที่จะปรับทิศทางการลงทนุ 

หลังจากไดไตรตรองอยางรอบคอบแลว  

6. มีเวลาใหกับการลงทนุของตนเพยีงพอ เหมาะสมกับลักษณะและวิธกีารลงทนุที่ตัวเองเลือกใช  

7. มี "แผนสอง" ไวรองรับอยูเสมอ หากสถานการณไมเปนไปตามที่คาดหวังไว จะมีแผนที่ชัดเจน

วาควรปรับเปลี่ยนพอรตการลงทุนของตนอยางไร  

8. รูจักอารมณความรูสึก และขีดความกลาไดกลาเสียของตน โดยไมปลอยใหมนัเปนนายแตก็ไม

เก็บกดมนัไวรูจักเรียนรูและใชมันใหเกิดประโยชนตามสถานการณ  

9. ละเอียดรอบคอบในการบนัทึก ติดตามขอมูล เก็บรักษา เอกสารและหลักฐานตางๆ  
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10. คํานึงถึงการขาดทุน การสญูเสีย ความผดิพลาด อันอาจเกิดจากการตัดสินใจแตละครั้งพอๆ 

กับที่เห็นลูทางของผลตอบแทนและความสําเร็จ  

สิ่งที่ผูลงทุนที่ดีพึงหลกีเลี่ยง ไดแก  

1. ไมตื่นตูมตามขาวลือ แมวาในบางครั้ง ขาวลือจะมีมูลความจริงอยูบางก็ตาม  

2. ไมโออวด หรือเปดเผยแผนการลงทนุของตนใหผูอ่ืนทราบ  

3. ไมฝากการลงทุนของตนใหใครดูแลตัดสินใจ หรือทาํการแทน ( ยกเวนในกรณีที่ใหโบรกเกอร

หรือบริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทนุ รวมชวยดูแลตามจํานวนเงนิลงทุนและระยะเวลาที่ไดตก

ลงกันไว)  

4. ไมนําเอาอคติหรือความพอใจหรือไมพอใจสวนตัวใดๆ ทีไ่มเกี่ยวของกบัการลงทุนมา

ประกอบการตดัสินใจ เชน เลือกถือหุนบางตัวไวเพราะบริษัทนัน้สนับสนุนพรรคการเมืองที่ตน

ชอบ  

5. ไมลงทนุแบบ "ทุมสุดตัว" หรือ "เทหมดหนาตัก" ใหกับการลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรือ

การตัดสินใจครั้งใดครั้งหนึง่  

6. ขวนขวายหาความรู และไมหลงเชื่อสูตรสาํเร็จ ไมวาจะมาจากมืออาชีพ นักเศรษฐศาสตร 

หรือนักโหราศาสตรก็ตาม  

7. ตองไมคิดวาการลงทนุแบบใด หรือหุนตัวใดเปน "ของแน" โดยเฉพาะในระยะเวลาทีย่าวนาน

ออกไป  

8. ไมนําผลการลงทนุของตนไปเปรียบเทียบกบัผูอ่ืนในลักษณะพิสูจนความเกงกลา  

9. ไมยดึติดกับรูปแบบหรือวิธกีารลงทุนที่เคยทําใหตนเองพลาดพลัง้หรือสูญเสีย  

10. ไมลงทนุในสิง่ที่ตัวเองไมเขาใจ ถาไมเขาใจ ก็ตองพรอมที่จะ ยอมรับวาไมรู และกลาซักถาม

จนเกิดความเขาใจอยางถองแท  

ในทายที่สุด เรามีคติพจนในภาษาละตนิบทหนึ่ง ซึ่งผูรูและผูลงทนุชัน้นําในระดับสากลจํานวนมาก

ยอมรับและแนะนาํใหเขียนติดไวในที่เก็บเอกสารหรือทีท่าํงานของผูลงทุนทั้งหลายวา “Caveat 

emptor” (Let the buyer beware) แปลเปนภาษาไทยงายๆ วา “ผูลงทุน ตองไมประมาท” 


