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  หลักสูตร CONCISE Intelligent Investor หรือ CII ได้ถูกจัดขึ้นครั้งล่าสุดใน 
ปลายปี 2558 แล้วก็ได้ว่างเว้นมาจนถึงวันนี้
	 	 ความรูเ้รือ่งการวเิคราะห์หุน้และการลงทนุในหุน้	ปัจจบัุนได้รบัการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง	

ผูท้ีส่นใจจะพฒันาตวัเองให้กลายเป็นนกัลงทนุทีด่แีละประสบความส�าเรจ็	สามารถจะขวนขวายหาความ

รูไ้ด้อย่างไม่ยากจนเกนิไป	เมือ่เทยีบกบัในอดตี	แต่กแ็ปลกตรงทีค่นลงทนุหุน้ส่วนใหญ่ยงัขาดทุนจากการ

ลงทุน	พวกเขายังคงมีพฤติกรรมที่ชอบเข้าไปซื้อหุ้นตอนที่หุ้นก�าลังขึ้น	และก�าลังมีข่าวลือ	ซึ่งสุดท้ายก็

ให้ผลเป็นการติดหุ้น	เพราะเจ้ามือได้เทหุ้นขายทิ้งให้กับพวกเขาและคนอื่นๆ	หมดแล้ว

	 	 ท�าไมพวกเขาจึงไม่ยอมใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้ร�่าเรียนมา	 ว่าการจะตัดสินใจซื้อหุ้นซักตัว	ที่เงิน

กว่าจะหามาได้นัน้มนัยากล�าบาก	พวกเขาควรจะต้องท�าการบ้านกบัหุน้ก่อนตดัสนิใจซือ้	ไม่ใช่สุม่สีสุ่ม่ห้า

เข้าไปซื้อเพราะอิทธิพลของความโลภและความขี้เกียจท�าการบ้านกับหุ้น

	 	 พฤติกรรมการลงทุนตามที่กล่าวข้างต้น	 เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่ความโลภและการขาดวินัยใน

การลงทุนยงัมีอทิธิพลกบัจติใจของคนลงทนุอยู	่ท�าให้การลงทนุในหุน้ไม่ประสบความส�าเรจ็	ตกเป็นเหยือ่

ของเจ้ามือ

	 	 ดังนั้นหากจะสมมติว่า	นักลงทุนคนหนึ่งบังเอิญได้รู้จักกับเจ้ามือ	และเจ้ามือคนนั้นแทนที่จะบอกให้

ซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้	แต่กลับบอกวิธีการว่า	ถ้าเขาในฐานะเจ้ามือจะซื้อหุ้นซักตัวแล้วท�าก�าไรให้ได้ไม่ต�่ากว่า	

100%	ภายในเวลา	6	เดือนถึง	1	ปี	เขามีวิธีการอย่างไร	นักลงทุนคนที่เจอเจ้ามือจะสนใจใคร่ศึกษาวิธี

การหรือไม่

  วิธีการของเจ้ามือ มีสูตรตายตัวคือ 

	 	 1.	เข้าซือ้หุน้ให้ได้ปรมิาณมากๆ	ในขณะทีร่าคาหุน้ยงัไม่ขึน้	โดยเข้าไปท�าสญัญาณกราฟทางเทคนคิ

ให้ส่งสัญญาณขาย

	 	 2.	การเข้าไปซื้อหุ้นตามข้อ	1.	อาศัยข้อมูลภายใน	 (INSIDE)	ที่รู้ว่าอนาคตผลประกอบการและ/

หรือข่าวของกิจการจะออกมาดี	โดยเจ้ามือจะเข้าไปเก็บหุ้นที่ราคาต�่าสุดให้ได้มากที่สุด	มีระยะเวลาการ

หลักการและเหตุผล CONCISE II
Concise Intelligent investor (CII)
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CONCISE II
เก็บหุ้นหลายเดือน	และจะถือหุ้นรอเอาไว้อาจจะ	6	เดือนถึง	1	ปี	เพื่อรอข่าวดีที่จะเกิดขึ้น	ซึ่งถึงตอน

นั้นราคาหุ้นจะขึ้นไปไม่น้อยกว่า	100%	พร้อมๆ	กับข่าวดีแพร่สะพัดเข้าหูนักลงทุนรายย่อย	เกิดปริมาณ

การซือ้ขายหุน้ทีค่กึคกั	เกดิสญัญาณกราฟทางเทคนคิส่งสญัญาณให้ซือ้หุน้	ซึง่เป็นฝีมอืของเจ้ามอื	ท�าให้

นักลงทนุรายย่อยเข้าซือ้หุน้	เจ้ามอืกจ็ะขายทิง้ออกมา	แล้วหยดุเทศกาลเล่นหุน้	รายย่อยจงึกลายสภาพ

เป็นหมูติดดอย	ที่ท�าหน้าที่พยุงราคาหุ้นให้กับกิจการไปโดยไม่รู้ตัว	เพราะรายย่อยมีสโลแกนในใจว่า	“ไม่

ขาย	ไม่ขาดทุน”

	 	 เมือ่เรารูว้ธิกีารของเจ้ามอื	เราจงึสามารถแกะรอยพฤติกรรมของเจ้ามอื	ตดิตามเจ้ามอืไปเพือ่รูข้ัน้

ตอนและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่เจ้ามือด�าเนินการได้

วัตถุประสงค์ของ CONCISE II : วิเคราะห์และเล่นหุ้นแบบเจ้ามือ
1.	 ต้องการให้รู้	เข้าใจ	และวิเคราะห์งบการเงินของหุ้นได้	เพื่อตอบค�าถามว่าหุ้นที่สนใจจะลงทุน

นั้นเป็นหุ้นที่ดีหรือไม่

2.		 ต้องการให้รู้	เข้าใจ	และวิเคราะห์งบการเงินของหุ้นได้	แบบใส่จิตวิญญาณเจ้าของกิจการ/เจ้า

มอื	เข้าไปร่วมวเิคราะห์กบัตวัเลขทกุตวัในงบการเงนิด้วย	เพือ่ท�านายอนาคตของกจิการ	และ/

หรือเหตุการณ์ที่เจ้าของกิจการ/เจ้ามือ	จะน�าไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการสร้างราคาหุ้น	 เพื่อ

ท�าก�าไรเป็นกอบเป็นก�า

3.		 ต้องการให้รู้วิธีประเมินราคาหุ้น	ว่างบการเงินตาม	1.	และ	2.	บวกกับโครงการลงทุนที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต	(ถ้ามี)	จะท�าให้ราคาหุ้นขึ้นไปได้สูงสุดที่เท่าไร

4.		 ต้องการให้รูว้ธิกีารลงทนุแบบเจ้ามอื	ว่าการเลอืกหุน้	การเกบ็หุน้	การไล่ราคาหุน้	การออกของ	

(หุน้)	ทีท่�าให้รายย่อยต้องเข้าไปซือ้ทีร่าคาสงูสดุ	มวีธิกีารอย่างไร	เพือ่สร้างรปูแบบการเล่นหุน้

แบบเจ้ามือให้ได้

CONCISE II : วิเคราะห์และเล่นหุ้นแบบเจ้ามือ 

มุ่งตอบโจทย์ว่า “ท�าอย่างไร ท่านจึงจะเล่นหุ้นแบบเจ้ามือได้”
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5.		 ต้องการให้วิเคราะห์หุ้นเป็น	ที่น�าไปสู่การเลือกหุ้นที่ดีลงทุน	อีกทั้งรู้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นไปที่เท่าไร	

เพื่อการขายหุ้นที่ได้ราคาสูงสุด

 ประโยชน์ที่ได้รับจาก CONCISE II : วิเคราะห์และเล่นหุ้นแบบเจ้ามือ
	 	 รู้จักหุ้น	 วิเคราะห์หุ้น	 เข้าใจหุ้น	 ตัดสินใจลงทุน	 (ซื้อ/ขาย)	 รู้เป้าหมายราคา	 แล้วพาให้เกิดก�าไร 

จากหุ้นจ�านวนมากๆ	แบบเจ้ามือ

หัวข้ออบรม CONCISE II : วิเคราะห์และเล่นหุ้นแบบเจ้ามือ

วันที่ หัวข้อ เวลา วิทยากร

3/6/61 •	หลักการลงทุนหุ้นแบบเจ้ามือ 09.00	–	10.30	น.

			ชาย	กิตติคุณาภรณ์

•	พักเบรค	1 10.30	–	10.45	น.

•	ท�าความเข ้าใจ/รู ้ลึกกับงบการเงิน 

			เพื่อการวิเคราะห์หุ้น

10.45	–	12.00	น.

•	พักกลางวัน 12.00	–	13.00	น.

•	วิเคราะห์หุ้นด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 13.00	–	14.30	น.

•	พักเบรค	2 14.30	–	14.45	น.

•	วิเคราะห์หุ้นด้วยอัตราส่วนทางการเงิน	 

			(ต่อ)

14.45	–	16.00	น.
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วันที่ หัวข้อ เวลา วิทยากร

10/6/61 •	กรณีศึกษาการวิเคราะห์หุ้นด้วยความรู ้

			ในวันที่	1

09.00	–	10.30	น.

				ชาย	กิตติคุณาภรณ์

				ดุษิต	จงสุทธนามณี

			ณรงค์	พันธ์โนราช

•	พักเบรค	1 10.30	–	10.45	น.

•	กรณีศึกษาการวิเคราะห์หุ้นด้วยความรู ้

			ในวันที่	1	(ต่อ)

10.45	–	12.00	น.

•	พักกลางวัน 12.00	–	13.00	น.

•	ภาคปฏิบัติต่อการประเมินราคาหุ้น 13.00	–	14.30	น.

•	พักเบรค	2 14.30	–	14.45	น.

•	ภาคปฏบิตัต่ิอการประเมนิราคาหุน้	(ต่อ) 14.45	–	16.00	น.

17/6/61 •	กรณีศึกษาการประเมินราคาหุ ้นด้วย 

			ความรู้ในวันที่	2

09.00	–	10.30	น.

•	พักเบรค	1 10.30	–	10.45	น.

•	กรณีศึกษาการประเมินราคาหุ ้นด้วย 

			ความรู้ในวันที่	2	(ต่อ)

10.45	–	12.00	น.

•	พักกลางวัน 12.00	–	13.00	น.

•	เทคนิคการหาหุ ้น/ค ้นคว ้าข ้อมูล/ 

			วิเคราะห์และคาดการณ์ราคาหุ้น

13.00	–	14.30	น.

•	พักเบรค	2 14.30	–	14.45	น.

•	เทคนิคการหาหุ ้น/ค ้นคว ้าข ้อมูล/ 

			วิเคราะห์และคาดการณ์ราคาหุ้น	(ต่อ)

14.45	–	16.00	น.
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วันที่ หัวข้อ เวลา วิทยากร

24/6/61 •	Workshop	การวิเคราะห์หุ้น 09.00	–	10.30	น.

			ชาย	กิตติคุณาภรณ์

		ณรงค์	พันธ์โนราช

•	พักเบรค	1 10.30	–	10.45	น.

•	Workshop	การวิเคราะห์หุ้น	(ต่อ) 10.45	–	12.00	น.

•	พักกลางวัน 12.00	–	13.00	น.

•	Workshop	การวิเคราะห์หุ้น	(ต่อ) 13.00	–	14.30	น.

•	พักเบรค	2 14.30	–	14.45	น.

•	Workshop	การวิเคราะห์หุ้น	(ต่อ) 14.45	–	16.00	น.

สถานที่อบรม

อบรม ณ อาคารวิทยบริการ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
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ค่าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• กรณีบุคคลธรรมดา  9,630  บาท
• กรณีนิติบุคคล  9,360  บาท (สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
   ในนาม บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จ�ากัด
   300/50 หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
   เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร 0125538007064

สิทธิพิเศษส�าหรับผู้เข้าอบรม

คู่มือลงทุนหุ้นแนว VI
(ฉบับหมดเปลือก)

1,800 บาท

1.
ได้รับหนังสือ

ส�าหรับท่านที่มีหนังสือเล่มนี้แล้ว 
และ ไม่ต้องการรับหนังสือ  

ราคาค่าอบรมจะลดลง 
จ�านวน 1,000 บาท

2.
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วิทยากร 

   ชาย กิตติคุณาภรณ์

 ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	คณะเศรษฐศาสตร์	

					 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์	

						มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
•	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอฟ	พี	เอ็ม	คอนซัลแท้นท์	จ�ากัด

  ผลงานอย่างย่อ
•	 น�าบริษัท	เอฟ	พี	เอ็ม	คอนซัลแท้นท์	จ�ากัด	ร่วมพัฒนาวิชาการหลักสูตร	3	หลักสูตร	กับคณะ

เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ดังนี้

	 	 1.	 หลักสูตร	 Certificate	 of	 REAL	 ESTATE	 ENTREPRENEUR	 (CRE)	 สร้าง 

	 ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

	 	 2.	 หลักสูตร	 Certificate	 of	 BUSINESS	 ADVISOR	 (CBA)	 สร้างผู้ประกอบการและ 

	 ที่ปรึกษาธุรกิจ

	 	 3.	 หลักสูตร	 Certificate	 of	 INTELLIGENT	 INVESTOR	 (CII)	 สร้างนักลงทุนหุ้น 

	 มืออาชีพแนว	VI

•	 เป็นเจ้าของแฟนเพจ	โรงเรียนสอนเล่นหุ้น	และเป็นผู้เขียนบทความในโรงเรียนสอนเล่นหุ้น

•	 เป็นเจ้าของผลงานต�ารา	“คูม่อืลงทนุหุน้แนว	VI	(ฉบบัหมดเปลือก)”	และต�าราสอนการวเิคราะห์

และลงทุนหุ้นจ�านวนมาก

•	 เป็นเจ้าของผลงานต�าราทางการเงิน	กฎหมาย	บญัช	ีภาษ	ีและการบรหิารจดัการธรุกจิมากกว่า	

200	รายการ

•	 เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
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   ดุษิต  จงสุทธนามณี  

ประวัติการศึกษา 
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(MBA)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร					

ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน
•	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	–	บริษัท	ดีโอดี	ไบโอเทค	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 ประธานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	-	บริษัท	ดีโอดี	ไบโอเทค	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการการเงิน/เลขานุการบริษัท	-	บริษัท	แพรนด้า	จิวเวลรี่	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 ประธานกรรมการบริหาร	–	บริษัท	ทรัพย์สินสิริ		จ�ากัด

•	 ประธานกรรมกรรมการ	-	บริษัท	คิน	ออเทอร์	จ�ากัด				

•	 วิทยากรหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรที่ปรึกษาทางธุรกิจ	 (Certificate	 of	 BUSINESS	 

ADVISOR)	โดยคณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ร่วมกับ	บริษัท	เอฟ	พี	เอ็ม	

เซอร์ทิฟิเคต	จ�ากัด	

•	 วิทยากรหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรนักวิเคราะห์โครงการและนักลงทุนมืออาชีพ	 

(Certificate	 of	 INTELLIGENT	 INVESTOR)	 โดยคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ร่วมกับ	บริษัท	เอฟ	พี	เอ็ม	เซอร์ทิฟิเคต	จ�ากัด	

•	 วิทยากรหลักสูตรอบรมที่ปรึกษาทางธุรกิจ	(Concise	of		BUSINESS	ADVISOR)	โดย	บริษัท	

เอฟ	พี	เอ็ม	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด

•	 วิทยากรหลักสูตรอบรมนักลงทุนมืออาชีพ	(Concise	of		INTELLIGENT	INVESTOR)	โดย	

บริษัท	เอฟ	พี	เอ็ม	คอนซัลแทนท์	จ�ากัด

สาขาที่เชี่ยวชาญ
•	 ด้านกลยุทธ์	บริหารการเงิน	และการลงทุนโครงการส�าหรับองค์กร	

•	 ด้านน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทจดทะเบียน	

•	 ด้านการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา
•	 ผลงานหนังสือ

•	 ชื่อหนังสือ	“บันไดสู่ความร�่ารวย	เล่ม	1	และ	เล่ม	2”

•	 ชื่อหนังสือ	“ห้องเรียนโรงเรียนสอนเล่นหุ้น”

•	 ชื่อหนังสือ	“สร้าง…วิเคราะห์งบกระแสเงินสดด้วยตนเอง”

•	 ชื่อหนังสือ	“ตัวอย่าง	การเขียนแผนธุรกิจและแบบฟอร์ม”

•	 ชื่อหนังสือ	“กรณีศึกษา	วิเคราะห์งบการเงินและการบริหารการเงิน”

•	 ชื่อหนังสือ	“กรณีศึกษา	การก�าหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน”			

•	 ชื่อหนังสือ		“เขียนแผนธุรกิจ	สร้างงบการเงินด้วยตนเอง”	

•	 ชื่อหนังสือ	“เลือกหุ้น	เล่นหุ้น	ประเมินราคาหุ้นด้วยตนเอง”	

•	 ชื่อหนังสือ	“ไขปริศนาความรวย	ด้วยเลข	“สอง””

•	 ชื่อหนังสือ	“คู่มือ…หาเงินท�าธุรกิจ”	

•	 ชื่อหนังสือ	“คู่มือ…กู้เงินท�าธุรกิจ	SMEs	ด้วยตนเอง”

•	 วิทยากรโครงการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองของผู้สอบบัญชีภาษีอากร	 และวิชาชีพของผู้ท�าบัญชี	

(CPD	–	CPA)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์

•	 วิทยากรหลักสูตรการเงินภาคปฏิบัติส�าหรับผู ้ประกอบการของบริษัท	 เอฟ	 พี	 เอ็ม	 

คอนซัลแท้นท์	จ�ากัด

•	 วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดท�าประมาณการกระแสเงินสด	ของส�านักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	

•	 วิทยากรพิเศษบรรยายการสร้างแผนธุรกิจให้กับผู้ว่า	CEO	ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

•	 จัดท�างบการเงินพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานบริษัมหาชน	

•	 ศึกษาความเป็นไปได้	(Feasibility	Study)	ส�าหรับการลงทุนใหม่ของบริษัมหาชน

•	 จัดหาแหล่งเงินกู้	(Term	and	Working	Capital	Loan)	ให้กับบริษัทมหาชน

•	 จัดท�าแผนฟื้นฟูกิจการ	(Viability	Review)	ของบริษัทมหาชน

•	 จัดท�ารายงานการประเมินมูลค่าหุ้น	(Valuation	Report)	ของบริษัทมหาชน	

•	 ก�ากับดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	ให้กับบริษัทมหาชน

•	 การขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง	(Private	Placement)	ให้กับธุรกิจขนาดกลาง

•	 การบริหารสภาพคล่อง	(Liquidity	Management)	ให้กับธุรกิจขนาดกลาง

•	 จัดท�าแผนธุรกิจ	(Business	Plan)	ให้กับธุรกิจขนาดกลางและย่อม	(SMEs)
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ณรงค์ พันธ์โนราช

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท	สาขาการเงิน	วิทยาลัยการจัดการมหิดล

ประวัติการท�างาน
วิศวกร	บริษัท	ทีซีซี	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

ผู้จัดการทั่วไป	ธุรกิจคอนกรีต	กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)

	 ปัจจุบัน	เป็นนักลงทุนอิสระ	อดีตลูกศิษย์อาจารย์ชาย	ที่สร้างพอร์ตการลงทุนโตมากกว่า	100	เท่าตัว	

จากพนกังานออฟฟศิที่มเีงนิเกบ็หลักแสน	กลายเปน็พอรต์แปดหลักตลอดการลงทนุระยะยาว	เปน็เวลา	

10	ปี	ในตลาดหุ้นไทย	

	 ผู้เขียน	#ภารโรงหุ้น	แชร์ความรู้การลงทุนในเพจโรงเรียนสอนเล่นหุ้น	

	 เคยลงทุนหุ้น	wave	 เมื่อปี	 2554	 โดยใช้เงินเกือบทั้งหมดที่มี	 ซื้อจนติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

ต้นทุนเฉลี่ย	11	บาท	เป็นเวลา	1	ปี	ครึ่ง	ก่อนที่จะขายออกไปหมดที่ราคาเฉลี่ย	60	บาท	และเป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ใน	tcmc	เมื่อปี	2558	ผ่านไป	1	ปีครึ่ง	มีก�าไรมากกว่า	100%




