


หลักสูตร “STARTUP VI”หลักสูตร “STARTUP VI”

บนความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนสอนเล่นหุ้น และ บริษัทหลักทรัพย์ เอ เอส แอล จำกัด 

ก้าวแรกสู่การเป็นนักลงทุน VIก้าวแรกสู่การเป็นนักลงทุน VI

 อาการลังเลสงสัย อาการเหมือนคนเดินหลงทางแล้วเกิดอาการใจเสียจะเกิดข้ึนกับเรา

สาเหตุเป็นเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะเห็นอนาคตของหุ้นได้ ว่าในอนาคต หุ้นจะขึ้นหรือ

จะลง แล้วถ้าข้ึนจะข้ึนไปได้ท่ีราคาเท่าไร และหากจะลง จะลงไหลรูดไปถึงท่ีราคาไหน พาให้เรา

ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย นอกจากเดาม่ัว กลายเป็นการเล่นหุ้นแบบเก็งกำไร แบบการพนัน ท่ีซ้ือหุ้น

แล้วหากขึ้นก็ขายทิ้ง ได้กำไรนิดหน่อยก็ดีใจ และถ้าหากลงก็ขายทิ้งเหมือนกัน เพราะกลัวว่า

หุ้นจะลงไปอีก

 การลงทุนหุ้นให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่มีความลับมาก คนจำนวนมากอยาก

จะลงทุนหุ้น แต่ก็ไม่รู้ว่า ตัวเองจะเริ่มต้นก้าวแรกอย่างไร

 เพราะอยากลงทุนหุ้นแต่ไม่รู้วิธีการที่ถูกต้อง จึงก้าวแรกออกไปลงทุน โดยอาศัยการ

แนะนำของคนอื่นที่เคยเล่นหุ้นมาก่อน ซึ่งคนอื่นที่ให้คำแนะนำนั้น เราไม่รู้เลยว่า เขาเก่งจริง 

เขาประสบความสำเร็จจริง และเหนือส่ิงอ่ืนใด เขาบอกวิธีการท่ีถูกทาง ถูกต้องแก่เราใช่หรือไม่

 แล้วถ้าเขาไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัติที่เราจะเชื่อถือเขาได้ หากเราตัดสินใจลงทุนไปตาม

วิธีการที่เขาบอก ใจของเราจะทุกข์ทรมานขนาดไหนยามที่ซื้อหุ้นแล้วหุ้นไม่ยอมขึ้น เปรียบ

เหมือนกับเราเดินตามเขาเข้าไปในที่มืด แล้วจู่ๆ เขาก็หายไป เราจะหาทางออกจากที่มืดมาได้

ด้วยวิธีการอย่างไร

จะรอให้หุ้นขึ้น หรือจะขายทิ้งตอนนี้เลย 

เพราะไม่รู้ว่า หุ้นจะขึ้นหรือจะลงกันแน่
“

”

หลักการและเหตุผล



 วิธีการลงทุนที่ขาดหลักการ ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก จึงเกิดคำถาม

ถามคนที่สนใจจะลงทุนหุ้นทุกคนว่า “วิธีการที่ถูกต้องแบบก้าวแรกออกไปแล้วไม่พลาดมีวิธี

การอย่างไร” 

 นี่คือที่มาของการเกิดขึ้นของหลักสูตร “STARTUP VI” เพื่อมุ่งสอนให้คนที่สนใจ

ลงทุนหุ้นแต่ยังไม่ได้ทำการลงทุนจริง และ/หรือคนท่ีลงทุนหุ้นอยู่แล้ว แต่ยังลงทุนหุ้นแบบไม่รู้ว่า 

หุ้นที่มีคนมาบอกว่า น่าซื้อ มันเป็นหุ้นดี มีอนาคต และน่าซื้อจริงหรือไม่ เมื่อซื้อแล้ว จะทำให้

เรารวยกลายเป็นเศรษฐีหรือไม่

หลักสูตร STARTUP VI 

คือ การสอนวิธีการลงทุนในแนว Value Investor (VI) ให้กับทุกคนที่สนใจคือ การสอนวิธีการลงทุนในแนว Value Investor (VI) ให้กับทุกคนที่สนใจ

• หลักสูตร STARTUP VI เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผู้เรียนทุกคน 

  โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) ก่อนการเรียน

• หลักสูตร STARTUP VI เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผู้เรียนทุกคน 

  โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) ก่อนการเรียน
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กรณีศึกษาการลงทุนหุ้นอย่าง VI
กรุงเทพธุรกิจ 6/9/59 (VI กับหุ้นมาม่า 20 ปี)

1. ลงทุน 1,000,000 หุ้น PAR 10 บาท ราคา 40 บาทต่อหุ้นใช้เงินลงทุน 40 ล้านบาท

2. มาวันน้ี ราคา 1,840 บาท PAR 10 บาท ขายท้ิง 1,000,000 หุ้นท้ังหมด ได้เงิน 1,840 ล้านบาท

3. นักเรียนรู้สึกอย่างไร จากข้อมูลข้อ 1 และ 2

4. VI คือการลงทุนหุ้นที่มี EPS เป็นบวกทุกปี พูดง่ายๆว่า กำไรทุกปี และทุกปีก็กำไรเพิ่มขึ้น 

   เพราะยอดขายโตข้ึน นักเรียนว่าหุ้นมาม่าจะมีวันท่ียอดขายลดลง? เพราะคนจะเลิกกินมาม่า 

   หันไปกินอย่างอื่น

5. ถ้า EPS ของหุ้นมาม่ายังโตต่อเนื่อง ราคายังจะขึ้นต่อไปอีกหรือไม่ 

6. หุ้นมาม่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ให้นักเรียนไปควานหาหุ้นที่เป็นเหมือนหุ้นตัวนี้ เพื่อนักเรียนจะได้

   ถือยาว แล้วกลายเป็นมหาเศรษฐี
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ประวัติ FPM และ ASL

FPM CONSULTANT (FPM) 

 เป็นบริษัทที ่ดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญเรื่องหลักวิชาและหลักปฏิบัติที่ใช้เพื่อการ

ลงทุนหุ้น และยังเป็นเจ้าของ      โรงเรียนสอนเล่นหุ้น ท่ีมีผู้สนใจติดตามเกือบ 40,000 คนโรงเรียนสอนเล่นหุ้น
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บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

มีประวัติและวิสัยทัศน์ ดังนี้

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โดยการเร่ิมก่อต้ังของ นายชาญชัย กุลถาวรากร และ

  ทีมงานผู้บริหารซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความชำนาญทางด้านธุรกิจ หลักทรัพย์ ธุรกิจวาณิชธนกิจ มากกว่า 

  30 ปี โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 550 ล้านบาท

• ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ก ในวันที่ 5 

  สิงหาคม 2557 ตามความในมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  พ.ศ.2535 ซึ่ง อนุญาตให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558

• ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามความในมาตรา 9 และมาตรา 16 

  แห่งพระราชบัญญัติซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 จาก คณะกรรมการกำกับ

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แบบ ส-1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยอนุญาต 

  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558

• ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการตลาด

  หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้หมายเลขสมาชิก 50 และใช้ช่ือย่อว่า “ASL” เร่ิมส่งคำส่ัง

  ซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานะ สมาชิก ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

• ด้วยทีมงานผู้บริหารมืออาชีพทางด้านตลาดทุน ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบการซ้ือ

  ขายออนไลน์ นักวิเคราะห์ ตลอดจนระบบปฏิบัติการหลักทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ
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วิสัยทัศน์ของ ASL

 ASL มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาระบบการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet อย่างต่อเน่ือง 

ผ่านช่องทางและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้โปรแกรม

การซ้ือขายหลักทรัพย์ ASLOnNet.com เป็นระบบ Single Sign On (SSO) ท่ีบริษัทพัฒนา

ขึ้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมของนักลงทุนในการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานได้

อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยรองรับทั้งระบบ iOS และ 

Android และ PC ซ่ึงลูกค้าสามารถซ้ือขายหลักทรัพย์ ศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

การลงทุนผ่านกราฟด้วยระบบ Real time รวมท้ังธุรกรรมการฝากถอนเงินอย่างง่ายดายเพียง

ปลายนิ้วสัมผัส

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ด้วยทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท

บริษัท เวนเจอร์ แค็ป จำกัด

นายชาญชัย กุลถาวรากร  

นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ  

นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ  

นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ  

นางสาวสมิตา เจียรไพฑูรย์ 

55.0%

5.0%

14.0%

10.5%

10.5%

5.0%
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วัตถุประสงค์ของ “STARTUP VI”

1. ต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุนรู้และเข้าใจวิธีการลงทุนอย่างนักลงทุน VI (Value Investor)

   ที่ถูกต้อง ตามแนวทางของวอร์เรน บัฟเฟตต์ และปีเตอร์ ลินซ์

2. ต้องการบอกภาคปฏิบัติของการลงทุนหุ้นจริงๆ ว่าดำเนินการกันอย่างไร โดยเปิดพอร์ต

   การลงทุนให้กับทุกท่านที่เข้าเรียน

3. ต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นรู้และเข้าใจวิธีการลงทุนด้วยการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์

   ทางเทคนิค

4. ต้องการให้เกิดการเริ่มลงทุนในหุ้นด้วยปัญญา เพื่อให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก “STARTUP VI”

1. รู้จักหุ้น วิเคราะห์หุ้น เลือกหุ้นลงทุน ตัดสินใจลงทุน (ซื้อ/ขาย) รู้เป้าหมายราคา เพื่อให้เกิด

   กำไรจากการลงทุนหุ้น

2. มีพอร์ตการลงทุนหุ้นเป็นของตนเอง โดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) จะเปิด

   พอร์ตการลงทุนหุ้นให้ก่อนการเรียน

3. สามารถสร้างรายได้เสริมที่มาจากการลงทุนหุ้นได้ โดยยึดแนวทางของวอร์เรน บัฟเฟตต์ 

   และปีเตอร์ ลินซ์
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หัวข้ออบรม “STARTUP VI”

Easy Methed / Best Benefit

(ในแนวทางของวอร์เรน บัฟเฟตต์ และปีเตอร์ ลินซ์)

วันที่

8 ตุลาคม 2559 4.5 ชั่วโมง

โรงเรียน

สอนเล่นหุ้น

(อ. ชาย

กิตติคุณาภรณ์)

- เข้าใจตัวแปรทางเศรษฐกิจ

  เพื่อรู้ทิศทางราคาหุ้น

- เข้าใจทุกรายละเอียดของหุ้น

- ตรงไหนคือหุ้นที่เอามาเล่นกัน

- ทำไมราคาจึงสูงเกินมูลค่าที่

  ลงทุนตอนต้น

- ซื้อขายไม่กระทบงบการเงิน 

  เพราะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

- หุ้นขึ้น ได้อย่างไร / ลงได้อย่างไร

- เคล็ดไม่ลับการลงทุน ซื้อหุ้น

  ที่ EPS โตขึ้น

- มารู้จัก P/E , P/BV , EPS 

  และ D

- การหาราคาหุ้นจาก P/E , 

  P/BV และ D

- Case Study

หัวข้อ จำนวนชั่วโมง ผู้บรรยาย
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1.5 ชั่วโมง

1.5 ชั่วโมง

4.5 ชั่วโมง

โรงเรียน

สอนเล่นหุ้น

(อ.ดุษิต 

จงสุทธนามณี)

โรงเรียน

สอนเล่นหุ้น

(อ.ดุษิต 

จงสุทธนามณี)

บริษัท

หลักทรัพย์

เอเอสแอล 

จำกัด

(อ.วัชระ

เจียรไพฑูรย์

- วิเคราะห์งบการเงิน 

  (อดีต – ปัจจุบัน)

- เพื่อดูว่าหุ้นดีหรือไม่ดี

- การคาดการณ์งบการเงินในอนาคต

- ข้อมูลที่ต้องศึกษาเพื่อคาดการณ์

  งบการเงินในอนาคต

- Case Study

***ต่อ***

- วิเคราะห์งบการเงิน 

  (อดีต – ปัจจุบัน)

- เพื่อดูว่าหุ้นดีหรือไม่ดี

- การคาดการณ์งบการเงินในอนาคต

- ข้อมูลที่ต้องศึกษาเพื่อคาดการณ์

  งบการเงินในอนาคต

- Case Study

- เรียนการลงทุนหุ้นบนโปรแกรม

  การซื้อขายหลักทรัพย์ ASL 

  OnNet.com เพื่อเริ่มการลงทุน

  ของตนเอง

9 ตุลาคม 2559

วันที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง ผู้บรรยาย
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6 ชั่วโมง

บริษัท

หลักทรัพย์

เอเอสแอล 

จำกัด

(อ.ธวัชชัย

อัศวพรไชย)

- การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับ

  การลงทุน

- พฤติกรรมราคาอย่างง่าย 

  (Simple Price Analysis)

  • ชนิดของราคา การแสดงผล

    และรูปแบบแท่งเทียน

  • เทรนด์ไลน์และการหาแนวรับ

    แนวต้านอย่างง่าย

  • Price Pattern ที่พบบ่อย

- การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย 

  (Volume Analysis)

  • การหาแนวรับแนวต้านที่สำคัญ

    ด้วยปริมาณการซื้อขาย

- การใช้ Indicators เพื่อประกอบ

  การตัดสินใจซื้อขาย 

  (Using Indicators)

  • ชนิดของ Indicators

  • Indicators ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

  • การใช้ Indicators ยืนยัน

   สัญญาณซื้อขาย

- การประยุกต์ Price , Volume 

  and Indicators.

- ตัวอย่างและ Case Study 

- Q&A

15 ตุลาคม 2559

วันที่ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง ผู้บรรยาย
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สถานที่อบรม

ค่าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

อบรม ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

• กรณีบุคคลธรรมดา 6,420 บาท

• กรณีนิติบุคคล 6,420 บาท (สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

ในนาม บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ จำกัด

300/50 หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125538007064

สิทธิพิเศษ
ได้รับหนังสือ 

3 ชั่วโมงก่อนลงทุนหุ้น

คนละ 1 เล่ม

“
”
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ชื่อ - นามสกุล.............................................................อายุ..................................................................ตำแหนง....................................................

สถานที่ทำงาน..............................................................................สถานที่ติดตอสะดวก..........................................................................................

เบอรโทรศัพท..............................................................แฟกซ..........................................................E-mail............................................................

สมัครเขาโครงการดวยคุณสมบัต ิ
(ระบุไดมากกวา 1 ขอ)

 เจาของธุรกิจ       

 มีประสบการณการทำงานไมต่ำกวา 1 ป    

 จบปริญญาโท       

 ผูถือหุน บริษัท / หจก.     

โปรดระบุสาขาที่ทานจบปริญญา.......................................................................................................................................................................... 

โปรดระบุ บริษัท/หจก. ในกรณีที่ทานเปนผูถือหุน................................................................................................................................................ 

คาสมัคร
กรณีบุคคลธรรมดา 6,420 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

กรณีนิติบุคคล 6,420 บาท (สามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3%) ในนาม บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท จำกัด

300/50 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 0125538007064

ออกใบเสร็จในนาม................................................................................................................................................................................................

ระบุที่อยูที่ออกใบเสร็จ...........................................................................................................................................................................................

กรณีบุคคลธรรมดา โปรดระบุบัตรประจำตัวประชาชน...........................................................................................................................................

กรณีนิติบุคคล โปรดระบุเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร...........................................................................................................................................

**ใบเสร็จรับเงินมอบใหในวันอบรม**

วิธีการชำระเงิน
โอนเขาบัญชี "บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท จำกัด" ธนาคารกสิกรไทย สาขาติวานนท 8 บัญชีออมทรัพย เลขที่ 465-2-06963-6

หมายเหตุ
1. กรณีผูสมัครมีขอสงสัย และตองการขอมูลเพิ่มเติม ติดตอศูนยประสานงานโครงการบริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแทนท จำกัด 

   ที่อยู 300/50 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

   ติดตอ โทร. 0-2920-5406-9 หรือ E-mail : sumrej2011@gmail.com

2. ผูสมัครสามารถสมัครผานเว็บไซต www.fpmadvisor.com ได

3. กรณีสมัครโดยทางแฟกซ ใหแฟกซใบสมัครมาที่ 0-2920-5406-9 ตอ 102 และโทรยืนยันการสมัครที่ โทร. 0-2920-5406-9 , 08-7900-4439

ใบสมัคร
STARTUP VI (Value Investor)
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(เตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ / สำเนาหนาสมุดธนาคาร 2 ฉบับ  / Statement 
ธนาคารยอนหลัง 3 เดือน 1 ชุด / คาธรรมเนียมการซ้ือขาย 0.08%  / อายุ 20 ปบริบูรณข้ึนไป)

กรรมการบริษัท

จบปริญญาตรี

จบปริญญาเอก

ประสงคจะเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัท หลักทรัพย เอเอสแอล จำกัด


