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คำนำสำนักพิมพ์

หนังสือเล่มนี้ ความลับของหุ้นเติบโต เหมาะ 
สำหรับใคร

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนหรือผู้ที่กำลัง 
จะก้าวเข้าสู่เส้นทางการลงทุน ที่กำลังมองหาองค์กรที่มี 
โอกาสเติบโตในระยะยาวที่เราจะเข้าไปลงทุนด้วย ซึ่ง 
การลงทุนในลักษณะนี้มิใช่การลงทุนแบบฉาบฉวย  
แต่เป็นการลงทุนที่มองเห็นโอกาส ความเป็นไปได้  
และความมั่นคงขององค์กรที่เราเลือกจะเข้าไปลงทุน

โชคดีที่เราได้ “นายแว่นลงทุน” นักเขียนที่ตอนนี้ 
เป็นนักลงทุนเต็มเวลาแล้วมาถ่ายทอดถึงความลับของ 
การลงทนุในลกัษณะนี ้ นายแวน่ลงทนุเปน็คนทีถ่า่ยทอด 
เนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก แต่ 
มุ่งสู่เป้าหมายได้ตามที่ต้องการ จึงรับประกันว่า คุณ 
ผู้อ่านจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างสนุกสนาน พร้อม 
รับแนวคิด เทคนิค และวิธีการลงทุนในหุ้นเติบโตได้ 
อย่างเข้าใจได้เป็นอย่างด ี



หากคุณอยากเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ 
ในการลงทุน จงรีบอ่าน  ความลับของหุ้นเติบโต  เล่มนี้  
ที่จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร 
ที่คุณเลือกเข้าลงทุนอย่างมั่นคงถาวร ไม่มีจังหวะไหน 
ที่จะเข้าลงทุนได้ดีเท่าจังหวะนี้อีกแล้ว ขอให้ทุกคน 
ประสบความสำเร็จในการลงทุนและมีอิสรภาพทาง 
การเงินได้ในเร็ววัน



คำนำผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาในช่วง  Golden  
Time หรือช่วงเวลาดั่งทองคำ นั่นคือช่วงต้นปี 2020 -  
2021 หรือช่วงที่เกิดวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบาดนั่นเอง 
ครับ

สาเหตุที่ผมกล่าวว่าช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลา 
ดั่งทองคำ นั่นก็คือ ช่วงเวลาแบบนี้มีหุ้นดี  ๆ  ลดราคา 
ลงมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หุ้นหลายตัวเคยเป็น  
“ดาวค้างฟ้า” คือ ราคาหุ้นอยู่ในระดับสูงลิบลิ่วติดต่อ 
มายาวนานเป็นทศวรรษ แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว หุ้น 
ดาวค้างฟ้าเหล่านั้นตกกระหน่ำลงมาอย่างไม่เคยเป็น 
มาก่อน สิ่งนี้ทำให้โอกาสครั้งใหญ่เปิดออกมา

อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงเวลาดังกล่าวกำลังจะ 
ผ่านพ้นไป แต่ผมยังเชื่อว่า ภายใน  10 ปีนับจากนี้  
ก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับคน 
ที่คิดฝันอยากมีอิสรภาพทางการเงิน และข่าวดีก็คือ  
ยังเหลือเวลาอีกหลายปีกว่าจะถึงจุดจุดนั้น



ผมเองเริ่มลงทุนปี 2010 และลาออกจากงาน 
มาเป็นนักลงทุนเต็มตัวในปี  2020 ระยะเวลาสิบปี  
ทำให้ผมมีอิสรภาพทางการเงินได้ และมั่นใจเต็มร้อย 
ที่จะเดินบนถนนสายการลงทุนนี้อย่างเต็มตัว ดังจะ 
เห็นได้จากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครับ

ผมหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะทำใหเ้พือ่น  ๆไดร้ว่มทาง 
สายเดียวกับผม คือ มีอิสรภาพทางการเงินภายใน  
10 ปี และสามารถเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงดูคน 
รอบข้างได้อย่างมีความสุข หวังว่าประสบการณ์ 
ของผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้คุณผู้อ่านประสบ 
ความสำเร็จได้จริง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอ 
นะครับ

จากใจ นายแว่นลงทุน
คณิต นิมมาลัยรัตน์



อะไรคือ
ความลับของ

หุ้นเติบโต

บทนำ



รวยเร็ว ๆ  
อาจเป็นไปได้
แต่รวยง่าย ๆ
ไม่มีอยู่จริง
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ช่วงปี 2010 เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติ  
“แฮมเบอร์เกอร์” ในห้วงเวลานั้นต้องบอกว่า ตลาดหุ้นไทยได้รับ 
ผลกระทบน้อย และเมื่อเกิดวิกฤติ ราคาของหุ้นไทยก็ดีดกลับมา 
อย่างรวดเร็ว และเป็นช่วงที่ผมเริ่มลงทุนในหุ้นเป็นครั้งแรกในชีวิต

ด้วยความที่ไม่ประสีประสาในการลงทุน ณ เวลานั้น ผมก็ยัง 
สามารถทำกำไรได้จากหุ้นตัวแรก ก็คือ KBANK โดยซื้อไปที่ราคา  
60 บาทต่อหุ้น และขายไปที่ราคา  70 - 75 บาทต่อหุ้น ทำกำไร 
ได้ในเวลาไม่นานนัก แม้เงินเริ่มต้นในตอนนั้นจะน้อยนิด แต่ผมเอง 
ก็รู้สึก  “ติดใจ”  กับตลาดหุ้นไทยเข้าให้แล้ว เหมือนเป็น  “รักแรกพบ”  
ก็คงจะไม่เป็นการกล่าวจนเกินไปนักนะครับ

แต่ในห้วงเวลาต่อมา รักครั้งแรกกับตลาดหุ้นไทยก็ทำผม 
เจ็บปวดแสนสาหัส ด้วยการที่ผมทุ่มเงินที่มีทั้งหมดไปซื้อหุ้นตัวเดียว  
“หุ้นพลาสติกบรรจุหีบห่อ” ถ้าผมจำไม่ผิด ผมได้ทุ่มเงินไปกับหุ้นตัวนี้ 
2 แสนบาท (โดยประมาณ) และราคาหุ้นก็ร่วงจาก 30 บาทต่อหุ้น  
เหลือราว 14 - 15 บาทต่อหุ้น ขาดทุนอย่างหนักเกิน 50 เปอร์เซ็นต์!
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ในเวลานั้นผมนอนไม่หลับ ทำอะไรไม่ถูก มือสั่น ใจสั่น  
คล้าย  ๆ  คนที่กำลัง  “อกหัก” สุดท้ายผมต้องยอมบอกเลิกแฟนคนนี้  
ด้วยการตัดใจขาย ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ถูกต้องอย่างยิ่ง เพราะ 
ราคาหุ้นดิ่งต่อเหลือต่ำสุด 7 บาทต่อหุ้นในเวลาต่อมา!

“รวยเร็ว ๆ อาจเป็นไปได้ 
แต่รวยง่าย ๆ ไม่มีอยู่จริง”

นั่นเป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวด แต่แทนที่ผมจะเข็ดขยาด  
ผมกลับฮึดสู้ต่อ หากผมไม่ฮึดสู้ต่อในวันนั้น ผมคงไม่มีวันนี้ วันที่ 
ผมได้มีอิสรภาพทางการเงิน ไม่ต้องทำงานประจำอีกต่อไป

หากจะตอบคำถามที่หลายคนอาจกำลังคิดอยู่ว่า “ผมกลับมา 
ได้อย่างไร” คำตอบก็คือ ผมเริ่มต้นทบทวนตัวเองเสียใหม่ และ 
หันมาศึกษาหุ้นจริงจังขึ้น ไม่เล่นตามข่าว แต่ลงทุนหุ้นตามพื้นฐาน 
ที่แท้จริงของกิจการ และหุ้นที่ผมสนใจเป็นพิเศษตลอดเวลาที่ผ่านมา 
ก็คือ “หุ้นเติบโต”

อะไรคือ “ความลับ” 
ของหุ้นเติบโต

ที่จริงแล้วหุ้นเติบโตเป็นอะไรที่ทำให้นักลงทุนเก่ง  ๆ  หลายคน 
เปลี่ยนชีวิตกันมาอย่างมากมาย และแนวคิดการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ 
ก็มีแนวคิดที่ใช้ได้จริง กับแนวคิดที่ใช้ไม่ได้จริง อยู่ที่เราจะเลือก 
หยิบจับมาใช้และไม่เข้าใจผิด  ๆ ซึ่งจะทำให้เราลงทุนผิดทาง และ 
สร้างความเสียหายใหญ่หลวงอย่างที่ผมเคยเป็นมาในอดีต
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หากเราต้องการลงทุนหุ้นประเภทนี้ เราต้องทำการบ้านอะไร 
บ้าง ต้องมองหาตรงไหนจึงจะคลำถูกจุด และต้องคิดพิจารณา 
ปจัจยัอะไรทีเ่กีย่วขอ้งบา้ง หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปดิเผยสิง่ตา่ง ๆ ทีก่ลา่วมา 
ข้างต้นให้เราได้รับรู ้ จากประสบการณ์ตรงของผมเองครับ

ผมหวังไว้อย่างยิ่งว่า นักลงทุนทุกท่านที่เข้ามาศึกษาแนวคิดนี้ 
จะสามารถประสบความสำเร็จได้จริง และมีอิสรภาพทางการเงิน 
ภายในสิบปี ผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอ เพราะหากเราไม่หยุดน่ิง  
โอกาสก็ยังเกิดขึ้นได้ ก้าวแรกนำมาซึ่งก้าวต่อ  ๆ  ไป ติดตามเนื้อหา 
ในหนังสือเล่มนี ้ แล้วมาสู้ไปด้วยกันนะครับ



ทำไม
ต้องลงทุน

หุ้นเติบโต

Chapter

1



สาเหตุที่ผมคิดว่า
นักลงทุนควรลงทุนหุ้นเติบโต
เพราะการลงทุนหุ้นประเภทอื่น
แม้จะได้ผลตอบแทนที่ด ี
แต่เราต้องไวมาก ๆ คือ
จะถือนาน ๆ ยาว ๆ ไม่ได้
เราต้องเก่งในระดับหนึ่ง
จึงคิดลงทุนหุ้นแบบนี้
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บทนี้จะเป็นการแนะนำแนวทางการลงทุนหุ้นเติบโต เปรียบ- 
เทียบให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นเติบโตเป็นอย่างไร  
เมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ 

ย้อนกลับไปในช่วงปี 2010 เป็นปีที่ผมเริ่มต้นลงทุนหุ้น ตลาด 
หุ้นไทยสมัยนั้นมีหุ้นเติบโตแบบหลายเท่าตัวอยู่อย่างมากมาย เช่น  
หุน้รา้นคา้ปลกีสมยัใหม ่ หุน้หา้งสรรพสนิคา้ หุน้รถไฟฟา้ขนสง่มวลชน  
หุ้นโรงแรม เป็นต้น โดยหุ้นเหล่านี้ในเวลานั้นถือเป็นหุ้นราคาถูก 
มาก ๆ และน้อยคนนักที่คิดว่ามันจะกลายเป็นหุ้นเติบโตแบบหลาย ๆ 
เท่าตัวเมื่อเวลาผ่านไปสิบป ี (นับถึงป ี 2020)

คำถามก็คือ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้หุ้นเหล่านั้นเติบโต และ 
ในยุคต่อจากนี้ไป นับจากปี 2022 - 2032 หรือทศวรรษที่เรากำลัง 
ยืนอยู่ตรงนี้ “หุ้นอะไร” อุตสาหกรรมไหนจะกลายเป็นหุ้นเติบโต 
หลาย  ๆ  เด้ง หลาย  ๆ  เท่าตัว เหมือนดังในอดีตที่ผ่านมา สิ่งนี้ทำให้ 
ผมอดสงสัยอยากจะหาคำตอบให้ได้ และในปีที่ผมลงทุน คือปี   
2010 ในห้วงเวลานั้นผมยังเป็นพนักงานประจำธรรมดา  ๆ แต่พอ 
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เวลาผ่านมาสิบปี คือช่วงปี 2020 เป็นปีที่ผมลาออกจากงานประจำ 
มาเป็นนักลงทุนเต็มตัว หรือ Full Time Investor ได้สำเร็จ และ 
นั่นทำให้ผมมีเวลาในการศึกษาหุ้นในกลุ่ม “เติบโต” ได้มากขึ้นอีก

ทำไมต้องลงทุนหุ้นเติบโต

คำถามนี้ที่จริงแทบไม่ต้องตอบ แต่มันเป็น  “ภาคบังคับ” คือ  
การเป็นนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนระยะยาว หรือ Long Term  
Investor ควรจะลงทุนเฉพาะหุ้นเติบโตเท่านั้น ไม่ควรลงทุนหุ้น 
ประเภทอื่น ที่จริงแล้วประเภทหุ้นที่ผมแบ่งตามประสบการณ์ของ 
ผมเองก็มีอยู ่ 5 ประเภท

1.	 หุ้นเติบโต - แบ่งเป็น หุ้นโตเร็ว และหุ้นโตช้า
2.	 หุ้นวฏัจกัร - หุน้แบบนีจ้ะมกีารเตบิโตในชว่งระยะเวลาใด 

เวลาหนึ่ง คือ ช่วงวัฏจักรขาขึ้น
3.	 หุ้นพลิกฟื้น  - เป็นหุ้นที่พลิกจากขาดทุนมาทำกำไรได้  

เวลาพลิกได้ ราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นแรงมาก
4.	 หุ้นปันผล  - เป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่อิ่มตัวแล้ว  

การแข่งขันน้อย แต่ไม่เติบโต
5.	 หุ้นสินทรัพย์แฝง  -  เป็นหุ้นที่มีสินทรัพย์มาก รอวัน 

ปลดล็อก ซึ่งจัดว่าเป็นหุ้นที่เล่นยากที่สุดในมุมมอง

หุ้นเติบโต ถือเป็นหุ้นที่ลงทุนง่ายที่สุดในกลุ่มหุ้นที่กล่าวมา  
โดยเฉพาะหุ้นเติบโตที่มีแววจะโตอย่างชัดเจน แต่ข้อสำคัญก็คือ เรา 
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ต้องมั่นใจในการเติบโต และต้องไม่ซื้อหุ้นในราคาสูงเกินไป หรือเป็น 
ราคาที่ “กินอนาคต” การเติบโตไปไกลลิบลิ่ว เพราะหากเป็นแบบนั้น 
เราจะ “ติดดอย” อย่างไม่ต้องสงสัย

หุ้นโตเร็ว เป็นหุ้นที่ผมชอบมาก เพราะถ้าเราลงทุนตั้งแต่ 
ต้นทาง เราจะได้ผลกำไรจากการเติบโตรวดเร็วมาก  ๆ หลายครั้ง 
ผมเองก็แปลกใจว่าทำไมหุ้นถึงขึ้นเร็วขนาดนี้ ยกตัวอย่างเช่น ใน 
ช่วงปี  2021 ผมเจอหุ้น  “ตู้กดกาแฟสด” และคิดว่านี่คือต้นทาง 
แห่งการเติบโต พอซื้อไปหุ้นก็ขึ้นแทบจะทันที

หุ้นโตช้า หุ้นแบบนี้ราคามักไม่ไปเร็วนัก แต่ด้วยความที่ธุรกิจ 
ยังเติบโตอยู่ ทำให้โอกาสที่เราจะได้ส่วนต่างราคาหุ้นก็ยังคงอยู่ หุ้น 
ประเภทนี้บางทีซื้อแล้วเราจะขาดทุน (เล็ก  ๆ) อาจเป็นเพราะความ 
ที่ยังไม่ชัดเจนและไม่โตระเบิด แต่พอคนเห็นการเติบโตชัดเจนขึ้น  
ก็จะกลับมาซื้อ และราคาหุ้นจะตอบรับในเวลานั้นเอง

สาเหตุที่ผมคิดว่านักลงทุนควรลงทุนหุ้น 
เติบโต เพราะการลงทุนหุ้นประเภทอื่น แม้จะ 

ได้ผลตอบแทนที่ดี แต่เราต้องไวมาก  ๆ คือจะถือนาน  ๆ  
ยาว ๆ ไม่ได้ เราต้องเก่งในระดับหนึ่งจึงคิดลงทุนหุ้นแบบนี้ 
แต่สำหรับหุ้นเติบโต ถ้าเราเข้าถูกจังหวะ เกาะการเติบโต 
ตั้งแต่ต้นทาง เราก็ไม่ต้องรีบเข้า ๆ ออก ๆ ทำให้การลงทุน 
ของเรา  “นิ่งได้” “เย็นเป็น” เรียกว่าถ้าเรา  “อยู่เป็น”  เรา 
ก็จะพบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลวค่อนข้างจะแน่นอน 
ทีเดียวเชียวครับ



หุ้นเติบโต
คืออะไร

Chapter

2



นิยามของหุ้นเติบโต
ควรเป็นหุ้นที่รายได้โต
กำไรขั้นต้นโต
และกำไรสุทธิโต
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ผมได้รู้จักกับหุ้นเติบโตครั้งแรกตามเว็บบอร์ดเรื่องหุ้นในสมัย 
ก่อน เช่น ห้องสินธรในพันทิป เว็บกระทิงเขียว และในหนังสือ 
หลายต่อหลายเล่ม และพอจะเข้าใจว่า หุ้นเติบโต หมายถึงหุ้นที่ 
ราคาหุ้นจะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ และนั่นเป็นความเข้าใจเบื้องต้นที่ 
ผมรับรู้มาในสมัยก่อน

แต่เมื่อผมมาศึกษามากขึ้นเรื่อย  ๆ ผมก็ได้เจอนักลงทุนเก่ง  ๆ   
หลายท่านที่ลงทุนในหุ้นประเภทนี้ นักลงทุนที่ผมยึดเอาเป็นต้นแบบ  
ได้แก่ วอร์เรน บัฟเฟตต์, ปีเตอร์ ลินช์, ฟิลิป ฟิชเชอร์ และ 
นักลงทุนที่เป็นคนไทย ได้แก่ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร วีไอระดับ 
ตำนานของบ้านเรานั่นเองครับ

แนวคิดของการลงทุนหุ้นเติบโต

ถ้าบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าคือ เบนจามิน เกรแฮม  
(อาจารย์ของวอร์เรน บัฟเฟตต์) แล้วละก็ บิดาแห่งการลงทุนหุ้น 
เติบโต (ในใจผม) คงหนีไม่พ้น ฟิลิป ฟิชเชอร์ ที่เป็นนักลงทุนหุ้น 
เติบโตระดับตำนาน และเป็นผู้เขียนหนังสือทฤษฎีที่เกี่ยวกับหุ้น 
เติบโตอันโด่งดัง

นิยามของหุ้นเติบโตในแนวทางของฟิลิป  ฟิชเชอร์  ที่ผม 
ได้เรียนรู้มาจากการอ่านหนังสือ ติดตามงานของรุ่นลูก คือ เคน  
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ฟิชเชอร์ ขอสรุปออกมาดังต่อไปนี้นะครับ

ประการแรก “หุ้นที่มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”
นิยามแบบนี้คือ จุดสังเกตหุ้นเติบโตในระยะต้น  ๆ การที่ 

กิจการใดกิจการหนึ่งมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นสัญญาณดี 
มาก  ๆ  สำหรับผม และสำหรับนักลงทุนหุ้นเติบโตที่จะไปขุดคุ้ยหา 
สาเหตุกันต่อไปว่า เกิดอะไรในทางที่ดีขึ้นกับกิจการหรือไม ่

โดยในมุมมองของนักลงทุนหุ้นเติบโต หรือ Growth Investor 
มักจะใช้อัตราส่วนทางการเงินตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าถูกคิดค้นโดยเคน  
ฟิชเชอร์ คือ อัตราส่วน PSR (Price per Sale Ratio) อัตราส่วนนี้ 
มีสูตรดังต่อไปนี้

PSR = Market Cap / Revenue 

นี่คือการนำเอาขนาดของกิจการมาหารด้วยรายได้ที่กิจการ 
ทำได้ ยกตัวอย่างเช่น ผมเคยลงทุนหุ้นเดินเรือตัวหนึ่ง ตอนนั้นมี 
ขนาดกิจการราว  1,200  ล้าน และมียอดขาย  12,000  ล้านบาท  
นำมาหารจะได้เท่ากับ 1200/12000 = 0.1 เท่า! ซึ่งถือว่าต่ำมาก  
ในนิยามของหุ้นเติบโต หากค่าค่านี้ต่ำกว่า 3 เท่า ถือว่าน่าสนใจ 
ติดตามว่าทำไมหุ้นตัวนี้ราคาถึงได้ถูกแสนถูก มีอะไรที่เราต้องระวัง 
หรือไม่ แต่ในเวลาต่อมา หุ้นก็ขึ้นจนมีขนาดกิจการราว 20,000  
ล้านบาท หรือขึ้นมาเกิน 10 เด้ง! ในขณะที่ยอดขายก็เติบโตทะลุ  
20,000 ล้านบาท รู้แบบนี้ไว้เรามาติดตามในรายละเอียดกันต่อไป 
นะครับ

ประการที่สอง “การเติบโตของกำไรขั้นต้น”
จุดสังเกตอีกประการของนักลงทุนหุ้นเติบโตก็คือ การที่กำไร 
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ขั้นต้นเติบโต ในช่วงปี 2021 ผมเจอหุ้นตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ 
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบอร์ด PCBA ผมสังเกตเห็นว่า  
Gross Margin หรือกำไรขั้นต้นของกิจการโตจากราว 4 - 5 เปอร์- 
เซ็นต์ไปเป็น 12 - 13 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน  ๆ  มา ทำให้ 
ผมรู้สึกสนใจอย่างมาก 

จากความสนใจดังกล่าว ผมได้เริ่มลงทุนไปในช่วงราคาราว  
3 บาทต่อหุ้น และพอสิ่งที่คิดเป็นจริง ราคาวิ่งทะลุ 6 - 7 บาทต่อหุ้น 
ในเวลาแค่ครึ่งปีเศษเท่านั้น หรือขึ้นมา 100 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 เด้ง  
(ในรายละเอียดจะกล่าวกันในช่วงกรณีศึกษาหุ้น) และนี่คือจุดสังเกต 
ที่คุ้มค่าน่าสนใจทีเดียว

ประการสุดท้าย “การเติบโตของกำไรในบรรทัดสุดท้าย”
กำไรบรรทัดสุดท้าย หรือ Net Margin เป็นอะไรที่สร้างความ 

สนใจได้เสมอสำหรับนักลงทุนทั่ว  ๆ  ไป เพราะมันเหมือนสิ่งที่  “โผล่ 
พ้นน้ำ” ออกมาแล้ว และนั่นจะทำให้ราคาหุ้น “วิ่ง” อย่างไม่ต้องสงสัย 
ซึ่งแน่นอนที่สุดว่า ผมเองก็สนใจ แต่สนใจต่อเนื่องจากมูลเหตุที่ 
กล่าวมาข้างต้น

สำหรับผม นิยามของหุ้นเติบโตสรุปได้ว่า  
ควรเป็นหุ้นที่รายได้ โต กำไรขั้นต้นโต และ 

กำไรสุทธิโต ถ้าคุณเจอหุ้นลักษณะนี้แล้วราคายังไม่ไปไหน 
ผมว่าคุณอาจเจอขุมทรัพย์แล้วละครับ แต่มันเป็นเรื่องยาก 
ที่หุ้นดี ๆ แบบนี้จะถูกมองข้ามจากสายตามหาชนนักลงทุน  
ทว่าเรื่องยาก ๆ ย่อมคู่ควรกับคนที่ประสบความสำเร็จได้จริง  
คิดว่าใช่มั้ยล่ะครับ




