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ภายใต้เมน ู“Start Your Scanner” จะประกอบด้วย 4  เมนยูอ่ย 

ซึง่แบง่ตามรูปแบบการวิเคราะห์การลงทนุ ตามนีค้รับ... 
 

1. BASIC คือ เง่ือนไขคดักรองทัว่ไปส าหรับการวิเคราะห์การลงทนุ 

2. FUND.. คือ เง่ือนไขคดักรองด้านปัจจยัพืน้ฐาน 

3. TECH คือ เง่ือนไขคดักรองตามปัจจยัเทคนิคคอล 

4. PATTERN คือ รูปแบบการวิเคราะห์กราฟแทง่เทียน 

 

 

Start Your Scanner 
 

Start Your Scanner คือการสร้างเง่ือนไขในการก าหนด

กลยุทธ์การลงทุนด้วยตัวคุณเอง เราน าการวิเคราะห์

ปัจจยัพืน้ฐาน เทคนิคฯ และการอา่น Price Pattern มาอยู่

บนมือคณุแล้ว ค าอธิบายแต่ละเง่ือนไขการสแกนถูกเรียบ

เรียงขึน้เพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้งาน  

....ขออวยพรให้ทุกท่านค้นพบแนวทางการลงทุนในแบบ

ฉบบัของทา่นเอง และประสบความส าเร็จในการลงทนุครับ 

   ...บริษัทหลกัทรัพย์กสิกรไทยฯ... 
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แต่ละเงือ่นไข อยู่หน้าไหนบ้าง.. 
 

Fundamental Factor  ........................................................................................................................................................  

Stock Data ( ข้อมลูหุ้น ) ........................................................................................................................................ 5 

Category ( ประเภทของหลกัทรัพย์ )............................................................................................................ 5 

Price ( ราคา ) .......................................................................................................................................... 5 

Price Change (%) ( อตัราการเปลีย่นแปลงของราคา ) ................................................................................... 5 

Volume and Free Float ( มลูคา่การซือ้ขาย และ การกระจายการถือหุ้นของนกัลงทนุรายยอ่ย ) ....................... 6-8 

New High/Low, Day High/Low, Gap Up/Down  ................................................................................. 7-9 

Assets ( เง่ือนไขการคดักรองทรัพย์สนิ ) ..................................................................................................................... 9 

Liabilities ( เง่ือนไขการคดักรองหนีส้นิ ) ................................................................................................................. 11 

Equity ( เง่ือนไขการคดักรองสว่นทนุ ) ..................................................................................................................... 12 

Revenue ( เง่ือนไขการคดักรองรายได้ ) .................................................................................................................. 14 

Expense ( เง่ือนไขการคดักรองคา่ใช้จา่ย ) ............................................................................................................... 15 

Profit ( เง่ือนไขการคดักรองสว่นของก าไร ) .............................................................................................................. 17 

CASH FLOW ( เง่ือนไขการคดักรองสว่นของกระแสเงินสด )  ....................................................................................... 20 

P/E ( ราคาตอ่หุ้น / ก าไรตอ่หุ้น ) ............................................................................................................................. 20 

EV/EBITDA ( มลูคา่กิจการ / ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้, ภาษี, คา่เสือ่ม และคา่ตดัจ าหนา่ย ) .................................................. 22 

P/BV ( ราคาตอ่หุ้น  / มลูคา่ทางบญัชี )  ................................................................................................................... 23 

D/E ( หนีส้นิ / สว่นทนุ ) ........................................................................................................................................ 25 

ROA ( ผลตอบแทนของสว่นสนิทรัพย์ ) .................................................................................................................... 27 

ROE ( ผลตอบแทนของสว่นทนุ ) ............................................................................................................................. 28 

EPS ( ก าไรตอ่หุ้น ) ............................................................................................................................................... 30 

Dividend Yield ( อตัราผลตอบแทนตอ่เงินปันผล ) ................................................................................................... 31 

Others ( Payout Ratio, Free Float, Market Cap, Paid Up Capital ) ................................................................... 32 

Technical Factor ........................................................................................................................................................... 35 
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Trend ( แนวโน้ม ) ............................................................................................................................................... 35 

MACD (Moving Average Convergence & Divergence) .................................................................................... 36 

RSI (Relative Strength Index)  .......................................................................................................................... 43 

EMA (Exponential Moving Average) ................................................................................................................ 45 

ADX (Average Directional Index) ..................................................................................................................... 46 

SSTO (Slow Stochastic Oscillator) .................................................................................................................... 48 

FSTO (Fast Stochastic Oscillator) ..................................................................................................................... 49 

SMA (Simple Moving Average) ........................................................................................................................ 52 

Relative Strength  ............................................................................................................................................ 54 

Chart Pattern ................................................................................................................................................................ 56 

Bullish Candle Stick Pattern ( รูปแบบแทง่เทียนท่ีแสดงถึงภาวะกระทิง ) .................................................................. 56 

Bearish Candle Stick Pattern ( รูปแบบแทง่เทียนท่ีแสดงถึงภาวะหม ี) ...................................................................... 58 
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BASIC 
 

Stock/Sector 

 หมายถึง การคดักรองเฉพาะแค ่หุ้น หรือ กลุม่อตุสาหกรรมท่ีเราต้องการ เชน่ หากเราเลือก ( .FINANCIAL ) คือ

เราต้องการคดักรองเลือกแคก่ลุม่สถาบนัการเงินมาวิเคราะห์ตอ่ครับ 

Category 

หมายถึง การคดักรองเฉพาะหลกัทรัพย์ท่ีเราต้องการ ซึง่ประภทหลกัทรัพย์จะแบง่ออกเป็น Index ( ดชันี ) Sector  

( กลุม่อตุสาหกรรม ) Stock ( หุ้น ) Warrant ( ใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้น ) DW ( ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ ) หรือ ETF      

( กองทนุเปิดท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Price  

 คือ ราคาหุ้น 

Price Change (%)  
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 คือ เปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในวนันัน้ สามารถมองการเปล่ียนแปลงเป็นได้ทัง้ราคาปกต ิหรือ

เป็นเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงนบัจากราคาปิดของวนัก่อนหน้า 

Volume 

คือ จ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขายภายในวนันัน้ โดย Market Volume จะแทนจ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ณ วนันัน้ และ Stock Volume จะแทนจ านวนหุ้นท่ีมาการซือ้ขายของหุ้นแตล่ะตวั ณ วนันัน้ เราสามารถเลือก

ดขู้อมลูได้ทัง้จากเวลาจริง ( Real-time ) หรือ ณ สิน้วนั ( End Of Day ) 

Average Trade Volume 

คือ คา่เฉล่ียของจ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยคา่มาตรฐานจะถกูตัง้ไว้ท่ีเฉล่ีย 3 วนั 

ท่ีผา่นมาครับ 

 

Value 

 คือ มลูคา่การซือ้ขาย คิดจากการน าจ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขาย ณ แตล่ะชว่งราคามาคณูกบัราคาท่ีหุ้นถกูซือ้ขาย 

โดย... 

 Market Value  คือ มลูคา่การซือ้ขายของหุ้นทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 Stock Value  คือ มลูคา่การซือ้ขายของหุ้นแตล่ะตวั 

 Average Trade value คือ คา่เฉล่ียของมลูคา่การซือ้ขายในชว่งเวลาท่ีก าหนด 

 

NVDR/Mkt.Cap (%) 

คือ อตัราสว่นท่ีแสดงถึงสดัส่วนของมลูคา่หุ้นท่ีถกูถือครองโดยบริษัท NVDR (ผู้ ถือหุ้นไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น) ตามราคาตลาด ตอ่ มลูคา่ของทัง้บริษัท (ราคาหุ้นปัจจบุนั  x จ านวนหุ้นทัง้หมด) ณ ราคาตลาดตามเวลา

ท่ีก าหนด ซึง่แสดงถึงสดัสว่นของนกัลงทนุตา่งชาติท่ีมาลงทนุในหุ้นตวันัน้ๆ  
 

NVDR/Free Float (%) 

 คือ อตัราส่วนท่ีแสดงถึงสดัสว่นของมลูคา่หุ้นท่ีถกูถือโดยบริษัท NVDR (ผู้ ถือหุ้นไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น) ตามราคาตลาด ตอ่มลูคา่หุ้นทัง้หมดท่ีมีการซือ้ขายหมนุเวียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ (ไมต่ดิเง่ือนไขการถือครองของ

ผู้บริหาร และเจ้าของบริษัทฯท่ีต้องรายงานตลาดหลกัทรัพย์ฯ)ในเวลาท่ีก าหนด ซึง่แสดงถึงสดัสว่นของนกัลงทนุตา่งชาติ
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เม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขายหมนุเวียนอยู่ในตลาด เราคดักรองด้วยฟังก์ชัน่นีเ้พ่ือการมีสว่นร่วมของนกัลงทนุ

ตา่งชาตใินการเทรดหุ้นแตล่ะตวั 

NVDR Vol. /Total Share Vol. (%) 

คือ อตัราสว่นท่ีแสดงถึงสดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีถกูถือโดยบริษัท NVDR (ผู้ ถือหุ้นไมมี่สิทธิในการเข้าไปแสดงสิทธิ

ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) ตอ่ จ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทในช่วงเวลาท่ีก าหนด ซึง่แสดงถึงสดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ี

นกัลงทนุตา่งชาตถืิอครองตอ่จ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท 

NVDR Vol. /Free float total share Vol. (%) 

คือ อตัราสว่นท่ีแสดงถึงสดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีถกูถือโดยบริษัท NVDR (ผู้ ถือหุ้นไมมี่สิทธิในการเข้าไปแสดงสิทธิ

ออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) ตอ่จ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีการซือ้ขายหมนุเวียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ไมต่ดิเง่ือนไขการถือ

ครองของผู้บริหาร และเจ้าของบริษัทฯท่ีต้องรายงานตลาดทรัพย์ฯ)ในชว่งเวลาท่ีก าหนด ซึง่แสดงถึงสดัสว่นจ านวนหุ้นท่ีนกั

ลงทนุตา่งชาตถืิอเม่ือเทียบกบัจ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ขายหมนุเวียนอยูใ่นตลาดเราคดักรองด้วยฟังก์ชัน่นีเ้พ่ือการมีส่วนร่วม

ของนกัลงทนุตา่งชาติอย่างมีนยัยะส าคญัในการเทรดหุ้นแตล่ะตวั 

 

Volume Jump Up 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Volume Jump Down 
 

 

 

 
 

 

คือ เคร่ืองมือวิเคราะห์การเพิ่มขึน้ของจ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้

ขายอย่างมีนัยส าคัญตามเวลาท่ีก าหนด ซึ่งการตัง้ค่าเคร่ืองมือ

เบือ้งต้นก าหนดให้คดักรองหุ้นท่ีมีจ านวนหุ้นท่ีซือ้ขาย ณ วันนัน้มี

จ านวนมากกว่าค่าเฉล่ียของจ านวนหุ้นท่ีมีการขาย 5 วนั  ท่ีขัน้ต ่า 

200% ขึน้ไป 

 

คือ เคร่ืองมือวิเคราะห์การลดลงของจ านวนหุ้นท่ีมีการซือ้ / 

ขายอย่างมีนัยส าคัญตามเวลาท่ีก าหนด ซึ่งการตัง้ค่าเคร่ืองมือ

เบือ้งต้นก าหนดให้คดักรองหุ้นท่ีมีจ านวนหุ้นท่ีซือ้ขาย ณ วันนัน้มี

จ านวนน้อยกว่าค่าเฉล่ียของจ านวนหุ้นท่ีมีการขาย 5 วนั  ท่ีขัน้ต ่า 

200% ขึน้ไป 
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Vol. Turnover 

คือ การวิเคราะห์สภาพคลอ่งของหุ้นด้วยการน าจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ี “มีการเทรด” ในชว่งเวลาท่ีก าหนดเทียบ

จ านวนหุ้นเฉล่ียท่ี  “มีอยูใ่นตลาด” ในชว่งเวลาเดียวกนั หากเปอร์เซ็นต์ยิ่งมากแสดงวา่หุ้นมีการหมนุรอบสงู ซึง่หมายถึง

สภาพคลอ่งของหุ้นสงูตามไปด้วย 

 

Vol. Free Float Turnover 

 คือ การวิเคราะห์สภาพคลอ่งของหุ้นเชน่เดียวกนั แตด่แูคจ่ านวนหุ้นท่ีหมนุเวียนอยูใ่นตลาดฯ โดยเปรียบเทียบ

จ านวนหุ้นทัง้หมดท่ี “มีการเทรด” ในชว่งเวลาท่ีก าหนดกบัจ านวนหุ้นท่ี  “หมนุเวียนอยู่ในตลาดฯ”ในชว่งเวลาเดียวกนั     

เพ่ือดสูภาพคล่องท่ีแท้จริงของหุ้นแตล่ะตวั หากตวัเลขยิ่งมากแสดงวา่หุ้นมีการหมนุรอบสงู ซึง่หมายถึงสภาพคลอ่งของหุ้น

สงูตามไปด้วยเชน่เดียวกนัครับ สิ่งท่ีแตกตา่งคือเราดแูคจ่ านวนหุ้นท่ีหมนุเวียนอยูใ่นตลาดฯจริงๆ จงึท าให้เห็นภาพของ

สภาพคลอ่งท่ีชดัเจนกวา่การพิจารณาจ านวนหุ้นทัง้หมดครับ 

 

Volume Float 

คือ การวิเคราะห์มลูคา่การซือ้ขายของหุ้นเพ่ือหาหุ้นท่ีการหมนุรอบสงู โดยเปรียบเทียบมลูคา่การซือ้ขาย  “สงูสดุ” 

ภายใน 5 วนัท าการก่อนหน้ากบัมลูคา่การซือ้ขายวนันี ้โดยท่ีมลูคา่การซือ้ขายวนันีต้้องมีคา่มากกวา่วนัท่ีมลูคา่การซือ้ขาย

สงูสดุในชว่ง 5 วนัก่อนหน้า 2 เทา่ เพ่ือหานยัของมลูคา่การซือ้ขายปัจจบุนัเทียบกบัในอดีตครับ 

 

New High 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือ การท่ีราคาหุ้นท าจดุสงูสดุใหมท่ี่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน

ในชว่งเวลาท่ีก าหนด 
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New Low 

คือ การท่ีราคาหุ้นท าจดุต ่าสดุใหมท่ี่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนในชว่งเวลาท่ีก าหนด 

Day High 

คือ จดุสงูสดุของราคาในวนันัน้ 

Day Low 

คือ จดุต ่าสดุของราคาในวนันัน้ 

Gap Up (%) 

คือ การท่ีราคาขยบัขึน้โดยกระโดดข้าม Spread หรือช่องราคาปกตไิปเทรดในราคาท่ีสงูขึน้ทนัทีตอนตลาดฯเพิ่ง

เปิดท าการครับ 

Gap Down (%) 

คือ การท่ีราคาขยบัลงโดยกระโดดข้าม Spread หรือช่องราคาปกตไิปเทรดในราคาท่ีต ่าลงทนัทีตอนตลาดฯเพิ่ง

เปิดท าการครับ 

 

 

 

Fundamental analysis 

 
Assets 

หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินของบริษัทตามบญัชีในไตรมาสหรือปีลา่สดุ เราสามารถคดักรองขนาดของกิจการท่ี
ต้องการได้วา่ต้องการหาบริษัทท่ีมีทรัพย์สินขนาดไม่ต ่ากวา่ (min) เทา่ไหร่ และ/หรือ ไมเ่กิน (max) เทา่ไหร่   

เชน่ เราอยากก าหนดกรอบของบริษัทท่ีเราต้องการจะน ามาวิเคราะห์วา่ควรมีขนาด 1000 ล้านบาท  แตไ่มเ่กิน 
5000 ล้านบาท เพ่ือหาบริษัทท่ีมีขนาดไมใ่หญ่เกินไปและพร้อมเตบิโตเท่านัน้ เราสามารถก าหนดคา่ min = 1000 และ 
max = 5000 ครับ 
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Assets Hist.  

หมายถึง การคดักรองโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สินทางบญัชีในอดีต 
ของบริษัท เชน่เดียวกนัเราสามารถคดักรองขนาดของกิจการท่ีต้องการ 
วา่ต้องการหาบริษัทท่ีมีทรัพย์สินขนาดไมต่ ่ากวา่ (min) เทา่ไหร่ และ/หรือ 
ไมเ่กิน (max) เทา่ไหร่ ภายในชว่งเวลาในอดีตท่ีเราก าหนดครับ   

เชน่ เราต้องการคดักรองแคบ่ริษัทท่ีมลูคา่ทรัพย์สินไมเ่คยต ่ากวา่ 
500 ล้านบาทเลย เราสามารถใสค่า่ min เป็น 500 ครับเพ่ือก าหนดขนาด 
ขัน้ต ่าของบริษัทท่ีเราต้องการจะศกึษาเพิ่มเตมิ  

 
 
 
 
 

 

Avg Asset Growth (%) 

หมายถึง การเอาการเติบโตของสินทรัพย์ของบริษัทมาเฉล่ีย เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การเติบโตเฉล่ียท่ีเราต้องการ โดย
สามารถก าหนดกรอบการเติบโตของสินทรัพย์ได้ผา่นการก าหนดคา่ min และ max ซึง่สามารถเฉล่ียได้สงูสดุ 10 ไตรมาส
หรือปีแล้วแตก่ าหนดครับ  

เชน่ เราต้องการหาบริษัทท่ีสินทรัพย์โตขึน้ขัน้ต ่า 10% ทกุปี ซึง่เฉล่ียจากข้อมลูในอดีต 10 ปี ย้อนหลงั เราสามารถ
ก าหนดกรอบเวลาเป็น Year ใสค่า่ min เป็น 10 และใสเ่ลข 10 ลงไปในจ านวนปีหรือไตรมาส   

 

Assets Growth Hist. (%)  

หมายถึง การคดักรองการเตบิโตของสินทรัพย์ของบริษัทในอดีตท่ีมา สว่นใหญ่จะใช้เพ่ือก าหนดการเตบิโตขัน้ต ่า
ของบริษัทครับ  

เชน่ เราอาจจะก าหนดการเติบโตเฉล่ียของบริษัทเป็น 20% ทกุปีในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมาผา่นเมน ูAvg Asset Growth 
(%) และก าหนดเพิ่มวา่ ในช่วงเวลาดงักลา่วสินทรัพย์ของบริษัทห้ามมีปีใดปีหนึง่ลดลงเกิน 10%  
โดยก าหนดคา่ min = -10 เมนนีูค้รับ  

Tip  : การเติบโตของทรัพย์สินของบริษัทเพียงอย่างเดียวอาจไมไ่ด้แปลวา่บริษัทโตขึน้จากการด าเนินกิจการเสมอ
ไป เราอาจต้องไปวิเคราะห์เพิ่มเตมิในสว่นของโครงสร้างเงินทนุของบริษัทด้วย ว่ามนัโตมากจากการท าก าไร หรือก่อหนี ้
เพิ่มครับ  
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Liabilities 
 

Liabilities  

หมายถึง มลูคา่หนีส้ินของบริษัทตามบญัชีในไตรมาสหรือปีลา่สดุ เราสามารถคดักรองขนาดของกิจการท่ีต้องการ
ได้วา่ต้องการหาบริษัทท่ีมีหนีส้ินขนาดไมต่ ่ากวา่ (min) เทา่ไร และ/หรือ ไมเ่กิน (max) เทา่ไร   

เชน่ เราสามารถให้ฟังก์ชัน่นีร่้วมกบั Assets ได้ หากต้องการหาบริษัทท่ีมีขนาดระหว่าง 1000 ถึง 1500 ล้านบาท    
แตมี่หนีไ้มเ่กิน 600 ล้านบาท เราสามารถตัง้ Assets min =1000  max = 1500 และ ก าหนด Liabilities max = 600 ครับ 

 

Liabilities Hist.  

หมายถึง การคดักรองโดยใช้มลูคา่หนีส้ินทางบญัชีในอดีตของบริษัท เช่นเดียวกนัเราสามารถคดักรองกิจการท่ี 
ต้องการ วา่ต้องมีหนีส้ินในขนาดท่ีก าหนด ซึง่เราสามารถก าหนดให้ไมต่ ่ากวา่ (min) เทา่ไหร่ และ/หรือไมเ่กิน (max) เทา่ไหร่ 
ภายในชว่งเวลาในอดีตท่ีเราก าหนดครับ   

เชน่ เราต้องการคดักรองแคบ่ริษัทท่ีมลูคา่หนีส้ินไมเ่กิน 500 ล้านบาทเลยในอดีตท่ีผา่น 3 ปี เราสามารถใส่
คา่ max เป็น 500 และใส ่10 ในชอ่งจ านวนปีหรือไตรมาสครับ   

 

Avg Liabilities Growth (%) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

หมายถึง การเอาการเติบโตของหนีส้ินของบริษัทมาเฉล่ีย
เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การเติบโตเฉล่ียท่ีเราต้องการหลีกเล่ียงโดย
สามารถก าหนดกรอบกา ร เ ติบ โตของห นี ส้ิ น ไ ด้ผ่ า นกา ร
ก าหนดคา่ min และ max ซึง่สามารถเฉล่ียได้สงูสดุ 10 ไตรมาสหรือ
ปีแล้วแตก่ าหนดครับ  

เช่น เราต้องการหาบริษัทท่ีหนีส้ินลดลงขัน้ต ่า 5% ทกุปี ซึ่ง
เฉล่ียจากข้อมลูในอดีต 5 ปี ย้อนหลงั เราสามารถก าหนดกรอบเวลา 
เป็น Yearใส่ค่า min เป็น -5 และใส่เลข 5 ลงไปในจ านวนปีหรือ    
ไตรมาสครับ  
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Liabilities Growth Hist. (%) 

หมายถึง การคดักรองการเติบโตของหนีส้ินของบริษัทในอดีตท่ีมา สว่นใหญ่จะใช้เพ่ือก าหนดการเติบโตในระดบัท่ี
ไมส่งูจนเกินไปครับ  

เชน่ เราอาจจะก าหนดการเตบิโตสงูสดุในอดีตไว้ท่ี 30% เพ่ือหลีกเล่ียงบริษัทท่ีมีความเส่ียงในการผิดนดัช าระหนี ้
ออกไปครับ  

Tip : เราสามารถใช้ฟังก์ชัน่นีเ้พ่ือดกูารเติบโตของหนีเ้ทียบกบัการเติบโตของสินทรัพย์และก าไรของบริษัท  
ในบริษัทท่ีก าลงัเติบโต หากหนีโ้ตเร็วกวา่ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทเป็นเวลานานๆ อาจท าให้บริษัทเกิด
ปัญหาด้านสภาพคล่อง และก าลงัมีโครงสร้างเงินทนุในระดบัท่ีไมเ่หมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเพิ่มหนีม้ากๆในเวลาท่ี
บริษัทขาดทนุครับ  
 

Equity 
 

Equity  

หมายถึง มลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามบญัชีในไตรมาสหรือปีลา่สดุ เราสามารถคดักรองขนาดของกิจการ
ท่ีต้องการ วา่ต้องการหาบริษัทท่ีมีสว่นของผู้ ถือหุ้นขนาดไมต่ ่ากวา่ (min) เทา่ไหร่ และ/หรือ ไมเ่กิน (max) เทา่ไหร่ ภายใน
ชว่งเวลาท่ีเราก าหนดครับ ในสว่นนีข้นาดของผู้ ถือหุ้น ควรพิจารณาร่วมกบัหนีส้ินของบริษัท เพ่ือหาโครงสร้างเงินทนุท่ีเรา
ต้องการครับ  

เชน่ หากเราต้องการหาบริษัทท่ีมีขนาดของผู้ ถือหุ้นเทา่กบัหนีส้ิน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน่ Liabilities พร้อม
กบั Equity เพ่ือหาบริษัทท่ีไม่ได้มีความเส่ียงด้านสภาพคล่องมากจนเกินไปครับ  

 

Equity Hist.  

หมายถึง การคดักรองโดยใช้มลูคา่ของผู้ ถือหุ้นทางบญัชีในอดีตของบริษัท เชน่เดียวกนัเราสามารถคดักรองกิจการ
ท่ีต้องการ วา่ต้องมีสว่นของผู้ ถือหุ้นในขนาดท่ีก าหนด ซึ่งเราสามารถก าหนดให้ไมต่ ่ากวา่ (min) เทา่ไหร่ และ/หรือ ไม่
เกิน (max) เทา่ไหร่ ภายในช่วงเวลาในอดีตท่ีเราก าหนดครับ   

เชน่ เราต้องการคดักรองแคบ่ริษัทท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากวา่ 500 ล้านบาทเลยในอดีตท่ีผ่าน 3 ปี เราสามารถใส่ 
คา่ min เป็น 500 และใส ่ 3 ในชอ่งจ านวนปีหรือไตรมาส ซึง่โดยปกตเิราจะใช้ฟังก์ชัน่นีร่้วมกบัเง่ือนไข
อ่ืน เชน่ Assets หรือ Liabilities เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างเงินทนุในอดีตท่ีผา่นมาตามท่ีเราต้องการครับ  
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Avg Equity Growth (%) 

หมายถึง การเอาการเตบิโตของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเฉล่ีย เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การเติบโตเฉล่ียท่ีเราต้องการ 
โดยสามารถก าหนดกรอบการเตบิโตของสว่นของผู้ ถือหุ้นได้ผา่นการก าหนดคา่ min และ max ซึง่สามารถเฉล่ียได้สงูสดุ 10 
ไตรมาสหรือปีแล้วแตก่ าหนดครับ  

เชน่ เราต้องการหาบริษัทท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นโตขึน้ขัน้ต ่า 10% ทกุปี ซึง่เฉล่ียจากข้อมลูในอดีต 10 ปี ย้อนหลงั เรา
สามารถก าหนดกรอบเวลาเป็น Year ใสค่า่ min เป็น 10 และใสเ่ลข 10 ลงไปในจ านวนปีหรือไตรมาส   

 

Equity Growth Hist. (%) 

หมายถึง การคดักรองการเติบโตของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอดีตท่ีมา สว่นใหญ่จะใช้เพ่ือก าหนดการเตบิโต
ขัน้ต ่าของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทครับ  

เชน่ เราอาจจะก าหนดการเตบิโตเฉล่ียของ Equity เป็น 20% ทกุปีในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาผา่นเมน ู Avg Equity 
Growth (%) และก าหนดเพิ่มวา่ ในชว่งเวลาดงักลา่วสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทห้ามมีปีใดปีหนึง่ลดลงเกิน 10% โดย
ก าหนดคา่ min = 10 ผา่นเมนนีู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tip : Equity เป็นสว่นหนึง่ของโครงสร้างเงินทนุของบริษัท 
ซึ่งแสดงถึงสดัส่วนท่ีเจ้าของเอาเงินมาลงและก าไรจากการด าเนิน
กิจการ ทัง้นีเ้พ่ือการเติบโตอย่างมัน่คงของบริษัท เราอาจจะต้อง
คอยติดตามการเติบโตของ Equity คูก่บั Liabilities อยู่เสมอ เพ่ือ
ดูว่ าบ ริษัท ใ ช้  Leverage ในเวลา ท่ี เหมาะสมห รือไม่  หาก
ใช้ Leverage ในเวลาท่ีบริษัทสามารถท าก าไรได้ต่อเน่ือง มนัจะ
ทวีการเติบโตของบริษัทเข้าไปอีก แต่หากใช้ผิดเวลา ผลลพัธ์จะ
เป็นตรงข้ามกนัโดยสิน้เชิง และอีกประเดน็อยากจะให้นกัลงทนุทกุ
ท่านเจาะไปดวู่าการเติบโตของ equity นัน้ว่ามาจากการเพิ่มทุน
หรือก าไรจากการด าเนินงานหรือไม่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อก าไรต่อ
หุ้น(EPS) ครับ   
หมายเหต ุ: ทรัพย์สิน = หนีส้ิน + สว่นของผู้ ถือหุ้น  
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Revenue 

 

Revenue  

หมายถึง รายได้ของบริษัทในไตรมาสหรือปีล่าสดุ ซึง่ค านวณมากจากรายได้ทกุทางของบริษัททัง้รายได้จาก
ยอดขายและรายได้อ่ืนๆ เราสามารถก าหนดกรอบรายได้ของบริษัทผา่นการตัง้คา่ Revenue โดยสามารถก าหนดรายได้ขัน้
ต ่า (min) และเพดานรายได้ (max) ครับ  

เชน่ หากเราต้องการคดักรองหุ้นท่ีมีรายได้ ขัน้ต ่าท่ี 2000 ล้านบาทเท่านัน้ สามารถใสค่า่ min = 2000 ในการคดั
กรองครับ 

 

Revenue Hist.  

หมายถึง รายได้ในอดีตท่ีผา่นมาของบริษัท เราสามารถหาบริษัทท่ีมีรายได้ขัน้ต ่าในรอบ 1-12 ปีหรือไตรมาสท่ีผ่าน
มาผา่นเง่ือนไขนีค้รับ  

เชน่หากเราต้องการบริษัทท่ีท ารายได้ต ่าสดุ 1200 ล้านบาทตอ่ปีหรือไตรมาส ในชว่ง 7 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใส่ 
เราสามารถใส่คา่ min = 1200 เปล่ียน period = year  ก าหนด 7 ปีหรือไตรมาส ครับ 
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Avg Revenue Growth (%)  

หมายถึง การเติบโตของรายได้ของบริษัทโดยเฉล่ียในอดีตท่ีผา่นมา เพ่ือค้นหาบริษัทท่ีมีรายได้เตบิโตในระดบัท่ีเรา
ต้องการครับ  

เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีรายได้เตบิโตขัน้ต ่า 15% โดยเฉล่ียในช่วง 5 ปีหรือไตรมาสท่ีผ่านมา เรา
สามารถใส่คา่ min = 15% ก าหนด period = Quarter ใสค่า่  5 ปีหรือไตรมาสครับ   

 

Revenue Growth Hist. (%) 

หมายถึง การเตบิโตของรายได้ในอดีตของบริษัท เง่ือนไขนีม้กัจะร่วมกบัเง่ือนไข Avg Revenue Growth (%) ครับ   
เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีรายได้เติบโตเฉล่ีย 15% ใน 5 ไตรมาสท่ีผา่นมา แตห้่ามมีไตรมาสไหนท่ีเติบโต

ใน 5 ไตรมาสท่ีโตต ่ากวา่ 5%  เราสามารถก าหนดคา่ Avg Revenue Growth (%) ตามตวัอยา่งในข้อก่อนหน้า และก าหนด 
min = 5% ใส ่period = Quarter และ 5ปีหรือไตรมาส เพิ่มในเง่ือนไขนีค้รับ 

 

Tip : บางอตุสาหกรรมจะมีวิธีการรับรู้ได้รายได้ท่ีแตกตา่งจากอตุสาหกรรมอ่ืนๆ ซึง่บางทีสามารถถกูตกแตง่ขึน้มา
เป็นครัง้คราวได้ ดงันัน้หากเราเจอบริษัทท่ีมีรายได้กระโดดจากรายได้ปกตคิอ่นข้างมาก เราสามารถเข้าไปดใูน Financial 
Statement Note ได้วา่เกิดจากอะไร ซึง่ในทางปฏิบตัริายได้ท่ีเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองซึง่เกิดจากผลการด าเนินการจริงๆเป็นสิ่ง
ท่ีนกัลงทนุมองหาครับ 

 
 

Expense 
 

Expense  

หมายถึง คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของบริษัทในปีหรือไตรมาสปัจจบุนั ซึง่รวมคา่ใช้จา่ยด้านวตัถดุิบหรือต้นทนุ
ของยอดขาย คา่ใช้จา่ยด้านการขาย และบริหารจดัการทัว่ไปครับ เราสามารถก าหนดกรอบขัน้ต ่า และเพดานของคา่ใช้จา่ย
ของบริษัทได้ผา่นการใส่คา่ min และ max ครับ  

เชน่ หากเราต้องการคดักรองเฉพาะบริษัทท่ีมีคา่ใช้จา่ยไมเ่กิน 150 ล้านบาท เราสามรถก าหนดคา่ max = 150 
ครับ  
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Expense Hist.  

หมายถึง คา่ใช้จา่ยในอดีตท่ีผา่นมาของบริษัท เราสามารถหาบริษัทท่ีมีคา่ใช้จา่ยขัน้ต ่าในรอบ 1-12 ปีหรือไตรมาส
ท่ีผา่นมาผา่นเง่ือนไขนีค้รับ  

เชน่หากเราต้องการบริษัทท่ีมีคา่ใช้จา่ยไมเ่กิน 600 ล้านบาทตอ่ปีหรือไตรมาส ในชว่ง 8 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใส่
คา่ max = 600 เปล่ียน period = year  ก าหนด 8 ปีหรือไตรมาส ครับ  

 

Avg Expense Growth (%) 

หมายถึง การเติบโตของคา่ใช้จา่ยของบริษัทโดยเฉล่ียในอดีตท่ีผา่นมา เพ่ือค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ใช้จา่ยเติบโตหรือหด
ตวัในระดบัท่ีเราต้องการครับ  

เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ใช้จา่ยเตบิโตไมเ่กิน 8% โดยเฉล่ียในชว่ง 5 ไตรมาสท่ีผา่นมา เราสามารถ
ใสค่า่ max = 8 ก าหนด period = Quarter ใสค่า่  5 ปีหรือไตรมาสครับ     
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Expense Growth Hist. (%) 

หมายถึง การเติบโตของคา่ใช้จา่ยในอดีตของบริษัท เง่ือนไขนีม้กัจะร่วมกบัเง่ือนไข Avg Expense Growth 
(%) ครับ   

เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ใช้จา่ย เติบโตเฉล่ีย 8% ใน 5 ไตรมาสท่ีผา่นมา แตห้่ามมีไตรมาสไหนท่ี
เตบิโตใน 5 ไตรมาสท่ีโตเกินกวา่ 15%  เราสามารถก าหนดคา่ Avg Expense Growth (%) ตามตวัอยา่งในข้อก่อนหน้า และ
ก าหนด max = 15% ใส่ period = Quarter และ 5 ปีหรือไตรมาส เพิ่มในเง่ือนไขนีค้รับ 

 

Tip : ในการวิเคราะห์การเตบิโตของคา่ใช้จ่ายนัน้ เรามกัจะวิเคราะห์ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของรายได้ด้วย โดยปกตเิป็น
ธรรมดาท่ีคา่ใช้จา่ยจะเตบิโตตามรายได้ท่ีมากขึน้ แตห่ากเปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายจา่ยมากกวา่เปอร์เซ็นต์การเตบิโต
ของรายได้ อาจแสดงถึงความสามารถของบริษัทในการท าก าไรลดลง แตใ่นบางกรณีอาจมีคา่ใช้จา่ยพิเศษถกูบนัทกึขึน้มา
ในงบไตรมาสนัน้ หน้าท่ีของเราคือการไปดคูา่ใช้จา่ยนัน้เกิดขึน้ครัง้เดียวแล้วหายไป หรือเป็นคา่ใช้จา่ยประจ า เพ่ือดู
ศกัยภาพในการควบคมุคา่ใช้จา่ยและความสามารถในการท าก าไรท่ีแท้จริงของบริษัท และหากเราวิเคราะห์หุ้นท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมท่ีอ่ิมตวัแล้ว การหดตวัของคา่ใช้จา่ยในอตัราเร่งท่ีมากกว่ารายได้เป็นสิ่งท่ีนกัลงทนุแบบอนรัุกษ์นิยมมองหา 
 

 

Profit 
 

Profit  

หมายถึง ผลก าไรสทุธิจากการด าเนินกิจการในปีหรือไตรมาสปัจจบุนั หลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยด้านต้นทุนการผลิต 
คา่ใช้จา่ยด้านการขาย คา่ใช้จา่ยด้านบริหารจดัการ และต้นทนุทางการเงินออกไปแล้ว เราสามารถค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไร
สทุธิในระดบัท่ีต้องการได้ผา่นเง่ือนไขนี ้ และเชน่เดียวกนั เราสามารถก าหนดกรอบของผลก าไรสทุธิของบริษัทได้ผา่น
ก าหนดคา่ min และ max  

เชน่ หากเราต้องการคดักรองหุ้นท่ีมีผลก าไรสทุธิ ขัน้ต ่าท่ี 1500 ล้านบาทเทา่นัน้ สามารถใสค่า่ min = 1500 ในการ
คดักรองครับ 

 

Profit Hist.  

หมายถึง ผลก าไรสทุธิในอดีตท่ีผา่นมาของบริษัท เราสามารถหาบริษัทท่ีมีผลก าไรสทุธิขัน้ต ่าในรอบ 1-12 ปีหรือ
ไตรมาส ท่ีผา่นมาผา่นเง่ือนไขนีค้รับ  

เชน่หากเราต้องการบริษัทท่ีท าผลก าไรสทุธิต ่าสดุ 1500 ล้านบาทตอ่ปีหรือไตรมาส ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา เรา
สามารถใส่คา่ min = 1500 เปล่ียน period = year  ก าหนด 5 ปีหรือไตรมาส ครับ 
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Avg Profit Growth (%) 

หมายถึง การเตบิโตของผลก าไรสทุธิของบริษัทโดยเฉล่ียในอดีตท่ีผา่นมา เพ่ือค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรสทุธิเตบิโต
ในระดบัท่ีเราต้องการครับ  

เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรสทุธิเติบโตขัน้ต ่า 25% โดยเฉล่ียในช่วง 3 ไตรมาสท่ีผา่นมา เรา
สามารถใส่คา่ min = 25% ก าหนด period = Quarter ใสค่า่  3 ปีหรือไตรมาสครับ   

 

Profit Growth Hist. (%) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Profit Margin (%)  

หมายถึง อตัราส่วนผลก าไรตอ่ยอดขายในไตรมาสหรือปีลา่สดุ โดยมีหนว่ยเปอร์เซ็นต์ เราค านวณผลก าไรตอ่
ยอดขายเพ่ือดวู่าหลงัจากหกัคา่ใช้จา่ยแล้วผลตอบแทนท่ีเข้าบริษัทคิดเป็นร้อยละเท่าไรตอ่ตวัตัง้แรกสดุคือยอดขาย  

เชน่ หากเราต้องการคดักรองหุ้นท่ีมีอตัราสว่นผลก าไรตอ่ยอดขาย ขัน้ต ่าท่ี 30% เท่านัน้ สามารถใสค่า่ min = 30 
ในการคดักรอง  
 

Profit Margin Hist. (%)  

หมายถึง ผลก าไรตอ่ยอดขายในอดีตท่ีผา่นมาของบริษัท เราสามารถหาบริษัทท่ีมีผลก าไรตอ่ยอดขายขัน้ต ่าในรอบ 
1-12 ปีหรือไตรมาส ท่ีผา่นมาผา่นเง่ือนไขนีค้รับ  

เชน่หากเราต้องการบริษัทท่ีท าผลก าไรตอ่ยอดขายต ่าสดุ 15% ตอ่ปีหรือไตรมาส ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถ
ใสค่า่ min = 15 เปล่ียน period = year  ก าหนด 5 ปีหรือไตรมาสครับ 

หมายถึง การเติบโตของผลก าไรสุทธิในอดีตของบริษัท 
เง่ือนไขนีม้กัจะร่วมกบัเง่ือนไข Avg Profit Growth (%) ครับ   

เช่น หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรสุทธิเติบโต

เฉล่ีย 15% ใน 5 ปีท่ีผา่นมา แตห้่ามมีไตรมาสไหนท่ีหดตวัใน 5 ปี

มากกว่า 10%  เราสามารถก าหนดค่า Avg Profit Growth (%) 

ตามตวัอยา่งในข้อก่อนหน้า และก าหนด min = -10% ใส ่  period 

= Quarter และ 5 ปีหรือไตรมาส เพิ่มในเง่ือนไขนีค้รับ 



 

19 
 

  

Avg Profit Margin (%)  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Avg Profit Margin Growth (%)  

หมายถึง การเติบโตของผลก าไรตอ่ยอดขายองบริษัทโดยเฉล่ียในอดีตท่ีผา่นมา เพ่ือค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรตอ่
ยอดขายเตบิโตไมต่ ่ากวา่ระดบัท่ีเราต้องการครับ  

เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรตอ่ยอดขายเตบิโตขัน้ต ่า 25% โดยเฉล่ียในชว่ง 3 ไตรมาสท่ีผา่นมา 
เราสามารถใส่คา่ min = 25% ก าหนด period = Quarter ใสค่า่  3 ปีหรือไตรมาสครับ   

 

Profit Margin Growth Hist. (%)  

หมายถึง การเตบิโตของผลก าไรตอ่ยอดขายในอดีตของบริษัท เง่ือนไขนีม้กัจะร่วมกบัเง่ือนไข Avg Profit Margin 
Growth (%) ครับ   

เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรตอ่ยอดขายเตบิโตเฉล่ีย 25% ใน 3 ไตรมาสท่ีผา่นมา แตห้่ามมีไตร
มาสไหนท่ีเตบิโตใน 3 ไตรมาสท่ีโตต ่ากวา่ 10%  เราสามารถก าหนดคา่ Avg Profit Margin Growth (%) ตามตวัอยา่งใน
ข้อก่อนหน้า และก าหนด min = 10% ใส ่period = Quarter และ 3 ปีหรือไตรมาส เพิม่ในเง่ือนไขนีค้รับ  
 

Tip : ก าไรแทบจะเป็นสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับนกัลงทนุในการพิจารณาการเข้ามาลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ ดงันัน้ การ
มองแนวโน้มส าหรับความสามารถในการท าก าไรของบริษัทให้ออกจงึเป็นปัจจยัท่ีนกัลงทนุทกุทา่นต้องพิจารณา แตปั่จจยั
ตา่งๆเหลา่นัน้สว่นใหญ่เป็นปัจจยัเชิงคณุภาพท่ีไมส่ามารถประเมินออกมาได้อยา่งแนน่อน  เพราะฉะนัน้การประเมินมลูคา่
ของแตล่ะส านกัจงึออกมาแตกตา่งกนัตามสิ่งท่ีเค้ามองในอนาคต เราสามารถประเมินราคาท่ีหุ้นควรเทรดเบือ้งต้นได้จาก

หมายถึง ผลก าไรตอ่ยอดขายของบริษัทโดยเฉล่ียในอดีต
ท่ีผา่นมา เพ่ือค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรตอ่ยอดขายไมต่ ่ากวา่ระดบั
ท่ีเราต้องการครับ  

เชน่ หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลก าไรตอ่ยอดขาย
ขัน้ต ่า 25% โดยเฉล่ียในชว่ง 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา เราสามารถใส่
คา่ min = 25% ก าหนด period = Quarter ใสค่า่  3 ปีหรือไตรมาส
ครับ   

 



 

20 
 

การหา Average trading P/E เพ่ือดวูา่ปกติหุ้นตวันัน้เทรดท่ี P/E เทา่ไร หาก earning ในรอบปัจจบุนัออกมาดีกวา่คาดมาก
และ ท าให้ P/E ลดลงและต ่ากว่าคา่เฉล่ียอยา่งมีนยัยะส าคญัจนท าให้หุ้นดถูกูลง อาจจะเป็นสญัญาณหนึง่ในการเข้าไป
เก็บหุ้น อยา่งไรก็แล้วแตหุ่้นไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องเทรดท่ี P/E ระดบัเดมิเสมอไป มมุมองของนกัลงทนุในตลาดท่ีเปล่ียนไปตอ่
การเติบโตของบริษัทอาจจะท าให้บริษัทสามารถขึน้มาเทรด P/E ท่ีสงูกวา่เดมิได้หาก earning ยงัออกมาตามคาดหมาย 
หมายเหต ุ: ผู้ใช้งานสามารถเลือกชว่งเวลาได้ครับ วา่ต้องการดเูป็น Year (รายปี) หรือ Quarter (รายไตรมาส)  
 

  

CASH FLOW 
 

Avg. ICF/Net Profit  

 หมายถึง การน ากระแสเงินสดท่ีน าไปลงทนุมาเทียบก าไรสทุธิของบริษัท เพ่ือคดักรองวา่บริษัทท่ีเราต้องการหานัน้

เป็นบริษัทท่ีอยูใ่นชว่งก าลงัเตบิหรือเป็นบริษัทอ่ิมตวัแล้ว หากเราต้องหาบริษัทท่ีก าลงัเตบิโต นัน่หมายความวา่สดัส่วนของ

เงินลงทนุจะอยูใ่นระดบัสงูเม่ือเทียบกบัก าไรท่ีบริษัทท าได้ เชน่ 80% หรือมากกวา่ ในทางตรงกนัข้ามหากบริษัทท่ีเรา

ต้องการหานัน้เป็นบริษัทอนรัุกษ์นิยมท่ีอ่ิมตวัแล้ว สดัสว่นของเงินลงทนุเม่ือเทียบกบัก าไรนัน้ควรจะอยูใ่นระดบัต ่าเพ่ือรอ

จา่ยปันผล รอซือ้กิจการ หรืออะไรก็ตาม เชน่ 30% หรือน้อยกว่า 

 ยกตวัอย่างเชน่ หากเราต้องการหา Growth Stock ท่ีมีการน ากระแสเงินสดไปลงทนุเฉล่ียเป็น 70% ของก าไรสทุธิ

ตลอด 5 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใสค่า่ min = 70 และใส ่period = 5 ครับ 

 Tip : กระแสเงินสดเพ่ือการลงทนุเม่ือน ามาเทียบกบัก าไรสทุธิของกิจการจะท าให้เราเห็นภาพคร่าวๆของการ

เตบิโตของบริษัทนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการลงทนุสงูอยูต่ลอดเวลาแตไ่มส่ามารถเปล่ียนการลงทนุออกมาเป็น

ก าไรได้ บริษัทก็มีความนา่เป็นหว่งอยูเ่หมือนกนั เพราะฉะนัน้เราอาจจะต้องวิเคราะห์ปัจจยัด้านคณุภาพด้วย เชน่ แนวโน้ม

ของธุรกิจ หรือวงจรของผลิตภณัฑ์ เพ่ือท าให้ตวัเลขท่ีเราคดักรองนีใ้ช้งานได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพของมนัมากขึน้ครับ 

  

P/E 

P/E ( Price / Equity ) 

 หมายถึงอตัราส่วนของราคาหุ้นลา่สดุ (Market Price) เทียบกบัก าไรตอ่หุ้นของบริษัท (EPS)4ไตรมาสย้อนหลงั ซึง่

หากคา่ P/E สงู แสดงวา่ให้เห็นวา่นกัลงทนุยอมจ่ายแพงกวา่เพ่ือซือ้หุ้นตวันัน้เม่ือเปรียบเทียบกบัหุ้นอีกตวัหนึง่ท่ีมี P/E ต ่า

กวา่ อีกความหมายหนึง่คือ นกัลงทนุใช้ระยะเวลาก่ีปีในการคืนเงินทนุท่ีจา่ยซือ้หุ้นนัน้ ย่ิงคา่ P/E สงูก็ยิ่งใช้เวลาคืนทนุนาน

มากขึน้  เชน่  ก าหนดให้ P/E ไมเ่กิน 15 เทา่   นกัลงทนุยอมจา่ยเงินเพ่ือซือ้หุ้นโดยจะคืนทนุภายใน 15 ปี  
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เชน่  หากเราต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ P/E  ไมเ่กิน 15 เทา่   จากไตรมาสท่ีผา่นมา   เราสามารถใส่คา่ max = 

15 เป็นต้นครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/E Hist. 

 หมายถึงอตัราส่วนของราคาหุ้นเทียบกบัก าไรตอ่หุ้นของบริษัท (EPS) รวม 4 ไตรมาสย้อนหลงั โดยสามารถเลือก

คา่ P/E ทัง้แบบรายปี และ รายไตรมาสได้ เชน่  ก าหนดให้คดักรอกบริษัทท่ีมีคา่ P/E ในอดีต ไมเ่กิน 15 เทา่ในชว่ง 3ปีท่ี

ผา่นมา แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีการเคล่ือนไหวของราคาหุ้นอยูใ่นระดบัปานกลาง หรือ บริษัทมีความสามารถในการท า

ก าไรได้ดีมากขึน้ หากคา่ P/E อยูใ่นระดบัต ่า นกัลงทนุจะสามารถคืนทนุจากการลงทนุได้เร็วยิ่งขึน้ 

เชน่  ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ P/E ในอดีต ไมเ่กิน 15 เทา่ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใส่คา่ max = 15 

ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั เป็นต้น 

 

Avg P/E 

 หมายถึงการคดักรองบริษัทจากอตัราสว่นคา่เฉล่ีย P/E  โดยเทียบกบัชว่งอดีตท่ีผา่นมา เชน่ก าหนดให้บริษัทมีคา่ 

P/E เฉล่ียไมเ่กินกวา่ 20 เทา่ ในชว่ง 5 ท่ีผา่นมา ซึง่อาจจะมีบางปีท่ีบริษัท มีคา่ P/E ท่ีสงูกวา่ หรือ ต ่ากว่า 20 เทา่ แต่

ในชว่ง 5 ท่ีผา่นมา เม่ือน ามารวมกนัแล้วหารด้วยจ านวนปี จะมีคา่ไมเ่กิน P/E 20 เทา่ นกัลงทนุสามารถใช้ประโยชน์ในการ

ตดัสินใจการลงทนุได้วา่ หุ้นท่ีก าลงัตดัสินใจลงทนุมีคา่ P/E สงูหรือต ่ากวา่ในอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือบริหารความเส่ียงในการ

ลงทนุของหุ้นตวัดงักล่าว 
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 เชน่ ต้องการค้นหาบริษัท ท่ีมีคา่ P/E เฉล่ียไมเ่กิน  20 เทา่ ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใสค่า่ max = 20

ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 5 ปีย้อนหลงั 

 

Sector P/E 

 หมายถึงการคดักรองจาก P/E Ratio ของกลุม่อตุสาหกรรมหรือธุรกิจ  เชน่ ก าหนดให้คดักรองกลุม่ธุรกิจท่ีมีคา่ 

P/E ไมเ่กิน 20 เทา่ ซึง่นกัลงทนุสามารถน ามาเปรียบเทียบในการประกอบการตดัสินใจซือ้/ขาย หากนกัลงทนุลงทนุในหุ้น

ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัท่ีมีคา่ต ่ากวา่ 20 เทา่ ก็จะชว่ยลดความเส่ียงของพอร์ทได้ 

เชน่ ต้องการค้นหากลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีคา่ P/E ไมเ่กิน 20 เทา่ ในไตรมาสท่ีผา่นมา เราสามารถใส่คา่ max = 20  

 Tip :  สว่นใหญ่เราใช้ P/E เพ่ือประเมินความถกูแพงของราคาหุ้น P/E ถือวา่หุ้นถกู P/E สงูถือวา่หุ้นแพง ด้วยเหตท่ีุ

มนัค านวณง่ายนัน้ ท าให้ P/E เป็นหนึง่ในอตัราสว่นทางการเงินท่ีถกูพดูถึงมากท่ีสดุ P/E ด้วยตวัมนัเองนัน้ ไมอ่าจบอกได้

วา่หุ้นตวันัน้ถกูหรือแพง มนัมกัจะถกูวดัด้วยการน าไป “เปรียบเทียบ” ไมว่า่จะเทียบกบัเพ่ือนร่วมอตุสาหกรรม 

อตุสาหกรรมโดยรวม ดชันีตลาดหลกัทรัพย์ หรือตวัมนัเองในอดีต ประเดน็ส าคญัคือ มนัอาจบอกได้วา่ตอนนีหุ้้นถกูหรือ

แพงเม่ือน าไปเปรียบเทียบ แตม่นัไมไ่ด้บอกวา่หุ้นจะขึน้หรือจะลงในอนาคต หุ้นถกูมกัมีเหตผุลเสมอวา่ท าไมมนัเทรดใน

ระดบัราคาท่ีถกูลงเม่ือเทียบกบัก าไรท่ีตวัมนัเองท าได้ ดงันัน้เราอาจจะต้องวิเคราะห์หลายมิตมิากขึน้เพ่ือหาหุ้นท่ีถกูและ

พร้อมจะปรับตวัขึน้ในอนาคตครับ “ความคาดหวงั” เป็นสิ่งท่ีเราต้องอา่นให้ขาดเพ่ือท่ีจะหา P/E ท่ีเหมาะสมในการเทรด

ของหุ้นแตล่ะตวัครับ เชน่ กลุ่ม Health Care เป็นกลุม่ท่ีเทรดอยูบ่น P/E ท่ีสงูมาก สว่นใหญ่สงูกวา่ 30 เทา่ นัน่อาจจะเป็น

เพราะนกัลงทนุคาดหวงัการเตบิโตของก าไรในกลุม่นีไ้ว้สงูมาก เลยกล้าเทรดราคาสงูเม่ือเทียบกบัก าไรในอดีตของหุ้น 

 

EV/EBITDA 

 

EV/EBITDA Hist. 

 หมายถึง อตัราสว่นของ มลูคา่กิจการ (Enterprise Value: EV) = Market Cap + Net Debt หารด้วย ก าไรก่อน

ดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือม และคา่ตดัจ าหนา่ย (EBITDA) สตูรนีจ้ะมีลกัษณะการหาคล้าย P/E Ratio แตจ่ะมีการพิจารณา

ระดบัหนีส้ินของบริษัทเข้าไปด้วย ซึง่จะเหมาะสมกบับริษัทท่ียงัไมท่ าก าไร หรือบริษัทท่ีมีการขยายการลงทนุอยา่งมาก ซึง่

เราจะไมส่ามารถประเมินมลูคา่ P/E ได้ หรือคา่ P/E จะอยูใ่นระดบัท่ีสงูมาก สตูรนีจ้งึเป็นเคร่ืองมือท่ีจะชว่ยวดั

ประสิทธิภาพของธุรกิจได้ เช่น ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ีมี คา่ EV/EBITDA อย่างน้อย (min) 10 เทา่ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมี คา่ EV/EBITDA อยา่งน้อย 10 เทา่ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใส่คา่ min = 10 

ก าหนด period = Year ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงัครับ 
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EV/EBITDA Growth Hist. (%)  

 หมายถึง การคดักรองบริษัทท่ีมีอตัราการเตบิโตของ EV/EBITDA  เชน่คดักรองบริษัทมีการเติบโตของ  

EV/EBITDA อยา่งน้อย -20 ถึง 30%   แสดงให้เห็นว่าบริษัทมลูคา่กิจการท่ีสงูขึน้ตอ่เน่ืองซึง่เกิดจากราคาหุ้นท่ีปรับตวั

สงูขึน้ หรือ จากการลงทนุขยายกิจการท่ีมากขึน้  แตท่ัง้นีก้ าหนดให้ติดลบ เพ่ือจ ากดัความผนัผวนของการเตบิโต 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทมีการเตบิโตของ  EV/EBITDA อยา่งน้อย -20 ถึง 30% ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถ

ใสค่า่ min = -20 และ คา่ max = 30  ก าหนด period = Year ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั  
 

Avg EV/EBITDA Growth (%)  

 หมายถึง การคดักรองบริษัทท่ีมีอตัราการเตบิโตเฉล่ีย (Average Growth) ของ EV/EBITDA เชน่ บริษัทท่ีมีการ

เตบิโตเฉล่ียของ EV/EBITDA อยา่งน้อย 5% ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีมลูคา่ของกิจการเติบโตตอ่เน่ือง

เม่ือเทียบกบัรายได้ท่ียงัไมไ่ด้หกัคา่ดอกเบีย้ คา่เส่ือมราคา คา่ภาษี 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีการเติบโตเฉล่ียของ EV/EBITDA อยา่งน้อย 5% ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใส่

คา่ min = 5  และก าหนด period  = Year ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั  

 Tip : เรามกัจะใช้ EV/EBITDA เพ่ือประเมินความถกูแพงของหุ้นของบริษัทท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตัง้ได้ไมน่าน ก าลงัลงทนุ

อยา่งหนกั และก าลงัเตบิโต หุ้นพวกนีเ้องตวั Earning ท่ีบริษัทท าได้ยงัไมค่อ่ยเสถียรนกัและสว่นใหญ่จะโดนคา่เส่ือมกลบ

หมด เพราะในปีแรกๆบริษัทอาจจะยงัท าก าไรได้ไมมี่นกั เราเลยต้องการหาความสามารถในการท าก าไรท่ีแท้จริงของ

บริษัท ด้วยการ บวกกลบัคา่เส่ือมฯ ดอกเบีย้จา่ย และภาษีกลบัเข้าไปเพ่ือประเมินบริษัทจริงๆครับ ดงันัน้หากเราก าลงัหา

หุ้น Growth Stock สกัตวัท่ีเพิ่งเร่ิมเตบิโต EV/EBITDA เป็นตวัคดักรองท่ีนา่สนใจมากตวันงึครับ 

 

P/BV 
 

P/BV ( Price / Book Value ) 

 หมายถึง อตัราสว่นทางการเงินท่ีน า ราคาหุ้นปัจจบุนั (Market Price) เทียบกบั มลูคา่ทางบญัชีของสว่นผู้ ถือหุ้น 

(Book Value)ตอ่หุ้นซึง่มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้นนัน้ค านวณมาจากสว่นของผู้ ถือหุ้นหารด้วยจ านวนหุ้นทัง้หมด แสดงให้เห็น

วา่หากถ้าสมมติบริษัทต้องปิดลงตอนนีแ้ล้วจะขายทรัพย์สินของบริษัททัง้หมดจะได้เงินมาเทา่ไหร่ เชน่ ก าหนดให้กรองหุ้น

ท่ีมีคา่ P/BV ไมเ่กิน 1 เทา่ หมายถึงวา่ราคาหุ้นในปัจจบุนั (P) ซือ้ขายต ่ากวา่มลูคา่ทางของบริษัท (BV)  ตวัเลขมาตรฐานท่ี

มกัจะใช้เป็นฐานก็คือ 1 เทา่ 
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P/BV Hist. 

 หมายถึง การคดักรองบริษัทจากอตัราสว่นทางการเงิน P/BV  โดยเทียบกบัข้อมลูในอดีต  เชน่ ก าหนดให้คดักรอง

บริษัทท่ีมีคา่ P/BV ไมเ่กิน 1 เทา่ ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา  แสดงให้เห็นวา่ราคาหุ้นของบริษัทนัน้ซือ้ขายต ่ากวา่มลูคา่ทางบญัชี

มาโดยตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา  

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ P/BV ไมเ่กิน 1 เทา่ ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใสค่า่ max = 1  ก าหนด 

period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั   

Avg P/BV 

 หมายถึง การคดักรองบริษัทจากคา่เฉล่ีย P/BV  โดยเทียบกบัชว่งเวลาในอดีตท่ีผา่นมา เชน่ ก าหนดให้คดักรอง

บริษัทท่ีมีคา่เฉล่ีย P/BV ไมเ่กิน (max) 1 เทา่ ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา แสดงให้วา่ราคาหุ้นของบริษัทเทียบกบัมลูคา่ทางบญัชี 

ซือ้ขายอยูใ่นระดบัท่ีถกู ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่เฉล่ีย P/BV ไมเ่กิน (max) 1 เทา่ ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใส่คา่ max = 1 

ก าหนด period = Year ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั  

Sector P/BV 

 หมายถึง การคดักรองกลุม่อตุสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีมีคา่ P/BV ตามท่ีก าหนด เชน่ ก าหนดให้คดักรอง P/BV ของ

กลุม่ธุรกิจ ไมเ่กิน (max) 1.5 เทา่  

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ P/BV ของกลุม่อตุสาหกรรม ไมเ่กิน 1.5 เทา่ เราสามารถใสค่า่ max = 1.5 เทา่ 

เป็นต้นครับ  
 

เช่น ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีค่า P/BV ไม่เกิน 1 เท่า 

ในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมา เราสามารถใส่ค่า min = 1  หมายถึงว่า

ราคาหุ้นในปัจจบุนั (P) ซือ้ขายต ่ากว่ามลูคา่ทางของบริษัท (BV)  

ตวัเลขมาตรฐานท่ีมกัจะใช้เป็นฐานก็คือ 1 เทา่ 
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 Tip : บางอตุสาหกรรมนัน้ P/E ไมส่ามารถเป็นตวัวดัความถกูแพงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชน่หุ้นในกลุม่สินค้า

โภคภณัฑ์เน่ืองจาก Earning ท่ีหุ้นพวกนีท้ าได้นัน้ไมค่อ่ยเสถียร ขึน้ลงตามราคาสินค้าในตลาดโลก เพราะฉะนัน้หากเราใช้ 

P/E ในการวดั P/E ก็จะแกวง่ไปมาอยา่งท่ีไม่ควรจะเกิดในตวัชีว้ดัท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนัน้ P/BV จงึเหมาะสมกวา่ใน

การวดัความถกู-แพงของหุ้นตระกลูนีค้รับ หลกัการในการใช้นัน้ ยงัคงคล้ายกบั P/E คือ P/BV น้อยในเชิงเปรียบเทียบถือวา่

ถกู มากถือวา่แพง และวดัคา่ไมไ่ด้ส าหรับหุ้นท่ียงัขาดทนุครับ 
 

D/E 
 

D/E ( Debt / Equity ) 

 หมายถึง อตัราสว่นทางการเงินท่ีเปรียบกนัระหว่าง หนีส้ิน (Debt) กบั ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Equity) ซึง่แสดงให้ว่า

บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุมาจากสดัสว่นใด เชน่ ถ้าหนีส้ินมากกวา่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เป็นจ านวนมาก บริษัทมีโครงสร้าง

เงินทนุมาจากหนีส้ินจากการกู้ ยืมทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ 

 เชน่ ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ีมี D/E ไมเ่กิน (max) 1 เทา่ เพ่ือหาบริษัทท่ีมีโครงสร้างเงินทนุมาจากสว่นของผู้ ถือ

หุ้นเป็นหลกั มีภาระการจ่ายดอกเบีย้ในระดบัต ่า   

D/E Hist. 

 หมายถึง การคดักรองจากอตัราสว่นทางการเงิน D/E เทียบกบัชว่งเวลาในอดีต เชน่ คดักรองบริษัทท่ีมีคา่ D/E ไม่

เกิน 1 เทา่ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีโครงสร้างเงินทนุท่ีแข็งแกร่ง มีความเส่ียงต ่าในการจา่ยดอกเบีย้ 
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Avg D/E 

 หมายถึง การคดักรองบริษัทจาก D/E เฉล่ียเม่ือเทียบกบัชว่งเวลาในอดีต  เชน่ ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ีมีคา่ 

D/E เฉล่ียไมเ่กิน 1 เทา่ 

 เชน่ หากต้องการคดักรองหุ้นท่ีมีคา่ D/E เฉล่ียต ่ากวา่ 0.8 เทา่ตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใส่คา่ Max = 0.8 

และใสค่า่ 3 ในชอ่งไตรมาส/ปี ครับ 
 

Avg D/E Growth (%) 

 หมายถึง การคดักรองบริษัทท่ีมี การเตบิโตเฉล่ียของ D/E เชน่ ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ีมีคา่ D/E เตบิโตเฉล่ีย

อยา่งน้อย -10% ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมาแสดงให้เห็นวา่ บริษัทมีการปรับโครงสร้างเงินทนุโดยการลดสดัส่วนของหนีส้ินลดลง

ตลอดชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ D/E เตบิโตเฉล่ียอย่างน้อย -10%  ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เราสามารถใสค่า่        

min = -10  ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 5 ปีย้อนหลงั   
 

D/E Growth Hist. (%) 

 หมายถึง การคดักรองบริษัทท่ีมี หนีส้ินตอ่หุ้นเทียบกบัส่วนของผู้ ถือหุ้น เตบิโต โดยเทียบกบัชว่งเวลาในอดีต เชน่ 

ก าหนดให้ D/E Growth Hist. อย่างน้อย -20% แตไ่มเ่กิน  10% ในชว่ง 5 ท่ีผา่นมา เพ่ือเป็นการลดความผนัผวนของ

โครงสร้างเงินทนุ แตบ่ริษัทก็มีการปรับลดโครงสร้างหนีล้ดอย่างตอ่เน่ือง 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ D/E Growth Hist. อยา่งน้อย -20% แตไ่มเ่กิน  10% ในชว่ง 5 ท่ีผา่นมา เรา

สามารถใส่คา่ min = -20  และ max = 10  ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 5 ปีย้อนหลงั 
 

 Tip : แตล่ะประเภทธุรกิจนัน้จะมีโครงสร้างเงินทนุท่ีแตกตา่งกนัไป เราอาจจะตอบไมไ่ด้ทนัทีว่าหนี ้(เงินกู้ เค้ามา ) 

เยอะ หรือหนีน้้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัสดัส่วนของทนุ ( เงินของเจ้าของกิจการ ) ดีหรือไมดี่ มนัขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เชน่ 

จงัหวะเวลา และประเภทธุรกิจ ดงันัน้ เรามกัจะเอา D/E ไปเปรียบเทียบกบัความสามารถในการท าก าไรของบริษัทครับ วา่

ง่ายๆคือหากบริษัท มีหนีต้อ่ทนุสงูขึน้ แต ่EPS ยงัโตเร็วกวา่ อนันีถื้อวา่บริษัทใช้หนีท่ี้ตวัเองก่อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 

อยา่งท่ีเห็นครับสถานการณ์เศรษฐกิจจงึมีผลกระทบสงูมาก บริษัทควรกล้าเส่ียงในการเพิ่ม D/E มากขึน้ ในสภาวะท่ี

เศรษฐกิจก าลงัขยายตวั เพราะไมอ่ยา่งนัน้บริษัทอาจประสบปัญหาสภาพคลอ่งในการช าระหนีห้ากเศรษฐกิจไม่

เอือ้อ านวยตอ่การเตบิโตครับ   
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ROA 
 

ROA ( Return On Asset ) 

 หมายถึงก าไรสทุธิของบริษัทเทียบกบัสินทรัพย์ทัง้หมด อตัราสว่นนีแ้สดงให้เห็นวา่บริษัทมีความสามารถท าก าไร

ได้ดีมากน้อยเพียงใด เม่ือเทียบกบัสินทรัพย์ทัง้หมด หากมีสดัสว่นท่ีสงูแสดงวา่บริษัทมีความสามารถท าก าไรได้ดี มีความ

มัน่คงสงูเชน่ ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ีมี ROA อยา่งน้อยท่ี 15% ตอ่ปี เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ีสามารถท าก าไรเตบิโตอยา่ง

ตอ่เน่ือง และมีการบริหารสินทรัพย์ได้ดี 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ ROA อยา่งน้อยท่ี 15% ตอ่ปี เราสามารถใส่คา่ min = 15  เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ี

สามารถท าก าไรจากสินทรัพย์ระดบั 15% ตอ่ไป มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง และมีการบริหารสินทรัพย์ได้ดี 

ROA Hist. 

หมายถึงการคดักรองบริษัทจาก ROA  ในชว่งอดีตท่ีผา่นมา เชน่ ต้องการคดักรองบริษัทท่ีมี ROA ไมต่ ่ากวา่ 20% 

ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ีมีความสามารถในการท าก าไรอยูร่ะดบัสงูอย่างตอ่เน่ือง สามารถน าสินทรัพย์สร้าง

ผลตอบแทนให้กบับริษัทได้มากขึน้ 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมี ROA ไมต่ ่ากวา่ 20% ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่น เราสามารถใสค่า่ min = 20  ก าหนด period 

= Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั 

Avg ROA (%) 

 หมายถึง การคดักรองบริษัท่ีมีก าไรสทุธิของบริษัทเทียบกบัสินทรัพย์ของบริษัท (ROA) เฉล่ีย ในชว่งเวลาในอดีตท่ี

ผา่นมา ซึง่แสดงให้เห็นวา่บริษัทมีความสามารถท าก าไรได้มากน้อยเพียงใด เชน่ ก าหนดให้ ROA เฉล่ีย อยา่งน้อย 15% 

ตอ่ปี เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ีมีก าไรเตบิโตตอ่เน่ือง และมีความมัน่คงสงู 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ ROA เฉล่ีย อย่างน้อย 15% ตอ่ไตรมาส ในชว่ง 2 ไตรมาสท่ีผา่นมา เราสามารถ

ใสค่า่ min = 15  ก าหนด period = Quarter  ใสค่า่ 2 ไตรมาสย้อนหลงั  

Avg ROA Growth (%) 

หมายถึงการคดักรองบริษัทท่ีมีผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) เตบิโตเฉล่ียอย่างน้อย (min) หรือไมเ่กิน (max)  

ตามคา่ท่ีก าหนดไว้  

 เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROE) เติบโตเฉล่ียอยา่งน้อย 20% ตอ่ปี ในชว่งระยะเวลา 

3 ปีลา่สดุ เราสามารถใสค่า่ min = 20 ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั  
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ROA Growth Hist. (%) 

 หมายถึงการคดักรองบริษัทท่ีมีอตัราการเตบิโตผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) กบัชว่งเวลาในอดีต โดยเรา

สามารถคดักรองบริษัทท่ีมีผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นเตบิโตอยา่งน้อย (min) หรือ ไมเ่กิน (max) ตามท่ีเราก าหนด โดย

เทียบกบัชว่งท่ีผา่นมา 

 เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลตอบแทนของสินทรัพย์  (ROA) เติบโตอยา่งน้อย -10% แตไ่มเ่กิน 50%  ในชว่ง 3 

ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใสค่า่ min = -10 และ max = 50   ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั 

 Tip : สิ่งท่ีท าให้ROA ถกูพดูถึงน้อยกวา่ ROE เพราะมนัยงัไมไ่ด้รวมผลของ Leverage หรืออตัราทดจากการก่อ

หนีแ้ทนท่ีจะใช้เงินตวัเองครับ ROA บอกถึงความสามารถของบริษัทในการใช้ทรัพย์สินเพ่ือหาก าไรเข้าบริษัท ซึง่ก าไรก้อน

นีต้้องแบง่ไปให้เจ้าหนีด้้วย ไมใ่ชแ่คเ่จ้าของ แตห่ากต้องหากดภูาพรวมในการบริหารจดัการสินทรัพย์เพ่ือมองไปถึงสภาวะ

เศรษฐกิจในอนาคต ROA เป็นอีกตวัคดักรองหนึง่ท่ีมองข้ามไปไมไ่ด้เลยครับ 

 

ROE 

 

ROE ( Return On Equity ) 

 หมายถึงก าไรสทุธิของบริษัทเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น อตัราสว่นนีแ้สดงให้เห็นถึงว่าบริษัทมีความสามารถท า

ก าไรได้ดีมากน้อยเพียงใด เม่ือเทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้น หากมีสดัส่วนท่ีสงูแสดงว่าบริษัทมีความสามารถท าก าไรได้ดี มี

ความมัน่คงสงู และมีความเส่ียงด้านหนีส้ินต ่า  เชน่ ก าหนดให้ ROE อยา่งน้อยท่ี 15% ตอ่ปี เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ีมีก าไร

เตบิโตตอ่เน่ือง มีความผนัผวนน้อย และมีความมัน่คงสงู 

ROE Hist. 

 หมายถึงการคดักรองบริษัทจาก ROE  ในชว่งอดีตท่ีผา่นมา เชน่ ต้องการคดักรองบริษัทท่ีมี ROE ไมต่ ่ากว่า 20% 

ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ีมีความสามารถในการท าก าไรอยูร่ะดบัสงูอย่างตอ่เน่ือง 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีคา่ ROE อยา่งน้อยท่ี 15% ตอ่ปี เราสามารถใสค่า่ min = 15   เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ีมี

ก าไรเตบิโตตอ่เน่ือง มีความผนัผวนน้อย และมีความมัน่คงสูง 
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Avg ROE  (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avg ROE Growth (%) 

 หมายถึงการคดักรองบริษัทท่ีมีผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้นเตบิโต เฉล่ียอยา่งน้อย (min) หรือไมเ่กิน (max)  ตาม

คา่ท่ีก าหนดไว้  

 เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) เตบิโตเฉล่ียอย่างน้อย 20% ตอ่ปี ในชว่ง

ระยะเวลา 3 ปีลา่สดุ เราสามารถใสค่า่ min = 20  ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั ซึง่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี

ความสามารถในการท าก าไรได้ดี มีความมัน่คงสงู 
 

ROE Growth Hist. (%) 

 หมายถึง อตัราการเตบิโตผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นเทียบกบัชว่งเวลาในอดีต โดยเราสามารถคดักรองบริษัทท่ี

มีผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้นเตบิโตอยา่งน้อย (min) หรือ ไมเ่กิน (max) ตามท่ีเราก าหนด โดยเทียบกบัช่วงท่ีผา่นมา 

 เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทมีผลตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น  (ROE) เตบิโตอยา่งน้อย -10% แตไ่มเ่กิน 50% ในช่วง 3

ปีท่ีผา่นมาเราสามารถใสค่า่ min = -10 และ max = 50   ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงัเพ่ือเป็นการจ ากดั

ชว่งเวลาท่ีผนัผวนและยงัสามารถตดับริษัทท่ีมีการขาดทนุมากๆได้อีกด้วย 
 

หมายถึง การคดักรองบริษัท่ีมีก าไรสุทธิของบริษัทเทียบ

กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นเฉล่ีย ในชว่งเวลาในอดีตท่ีผ่านมา ซึง่แสดงให้

เห็นว่าบริษัทมีความสามารถท าก าไรได้มากน้อยเพียงใด เช่น 

ก าหนดให้ ROE เฉล่ีย อยา่งน้อย 15% ตอ่ปี เพ่ือท่ีจะได้บริษัทท่ีมี

ก าไรเตบิโตตอ่เน่ือง และมีความมัน่คงสงู 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัท ท่ีมีคา่ ROE เฉล่ีย อย่างน้อย 

15 % ตอ่ปี ในชว่ง 3 ปีท่ีผ่านมา เราสามารถใสค่า่ min = 15  

ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั 
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 Tip : ROE เป็นอีกหนึง่ปัจจยัส าคญัในการลงทนุ เน่ืองจากเราเอา ก าไรสทุธิมาเทียบกบัขนาดของสว่นทนุของ

กิจการเลย ความหมายคือทกุๆเงินลงทนุ 1  บาท บริษัทสามารถเอาไปสร้างก าไรได้ก่ีบาท ยิ่ง ROE มีคา่สงูและเพิ่มขึน้

ตอ่เน่ืองยิ่งดีมากครับ ROE นัน้เป็นบทสรุปของผลลพัธ์จากความสามารถในการบริหารต้นทนุเพ่ือสร้างก าไร ประสิทธิภาพ

ในการใช้สินทรัพย์ และโครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสมครับ มนัเลยมกัจะเป็นตวัเลือกอนัดบัต้นในการใช้คดักรอง เพื่อหาหุ้น"

ผู้ชนะ"ของเรานัน่เองครับ 
 

EPS 
  

Avg EPS Growth (%) 

 หมายถึงบริษัทท่ีมีการเติบโตของก าไรตอ่หุ้น (Earning per share) เฉล่ียอยา่งน้อย (min) หรือ ไมเ่กิน (max) 

เทา่ไร ตามชว่งระยะเวลาท่ีก าหนด 

 เชน่ บริษัทท่ีมีการเตบิโตของก าไรตอ่หุ้นเฉล่ียอยา่งน้อย 15% ตอ่ปี ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั ซึง่แสดงให้เห็นถึง

วา่บริษัทมีความสามารถท าก าไรได้ดีอยา่งตอ่เน่ือง มีความผนัผวนน้อย โดยสะท้อนไปยงัก าไรตอ่หุ้น และราคาหุ้น 
 

EPS Growth Hist. (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายถึง การคดักรองบริษัทท่ีมีการเติบโตของก าไรต่อ

หุ้ น โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในอดีตท่ีเราก าหนด เช่น 

ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ีมีก าไรต่อหุ้นเติบโตอย่างน้อย (min) 

10% ขึน้ไป โดยเราสามารถเปรียบเทียบกบัข้อมลูในอดีต ทัง้ไตร

มาสนีเ้ทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) และ ปีนีเ้ทียบกับปีท่ีแล้ว 

(YoY) ได้อีกด้วย 

เช่น ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีก าไรตอ่หุ้นเติบโตอย่างน้อย 

(min) 10% ขึน้ไป ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลงั เราสามารถใส่ค่า 

min = 10  ก าหนด period = Quarter  ใส่คา่ 4 ไตรมาสย้อนหลงั  

เป็นการสะท้อนบริษัทท่ีมีผลกประกอบการท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มี

ความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการเติบโตของก าไรต่อหุ้น

อยา่งตอ่เน่ือง เทียบกบัข้อมลูในอดีตท่ีก าหนด 
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 Tip : EPS หรือก าไรตอ่หุ้น แทบจะเป็นทกุอย่างของการลงทนุครับ เพราะหากบริษัทท าก าไรเติบโตตอ่เน่ืองราคา

หุ้นจะขึน้ไปเองเพื่อตอบสนองตอ่ก าไร เหมือนกบัเป็น Market Maker ท่ีสร้างราคากลายๆเลยทีเดียว ปัจจยัส าคญัอาจจะ

ไมใ่ชแ่คท่ี่ขนาดของก าไร สิ่งท่ีเราต้องให้ความส าคญัคือเสถียรภาพของก าไรครับ เน่ืองจากก าไรเป็นครัง้คราวสามารถ

ตกแตง่ได้จากกลไกทางบญัชี เราเลยมกัมองหาหุ้นท่ีท าก าไรเตบิโตตอ่เน่ืองยาวนานมากกวา่ครับ อยา่งไรก็ตามไมใ่ชเ่รา

เห็นหุ้นก าไรโตแล้วเราจะซือ้เลยนะครับ เราอาจต้องมาดวู่าราคาหุ้นเองขึน้มารอก าไรหรือยงั ทัง้หมดทัง้ปวงมนัขึน้อยูก่บั

ความคาดหวงัในการท าก าไรของบริษัทด้วยครับ 

 

Dividend Yield 
 

Yield (%) 

 หมายถึงอตัราเงินปันผลท่ีบริษัทจา่ยคืนให้กบันกัลงทนุ  ซึ่งเป็นผลตอบแทนอีกรูปแบบนีท่ี้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ โดย

สตูรเกิดจาก เงินปันผลตอ่หุ้น (DPS) เทียบกบัราคาหุ้นปัจจบุนั (Market Price) เชน่ ก าหนดให้บริษัทมีอตัราเงินปันผล 

(Yield) อย่างน้อย 6%  ซึง่เหมาะสมกบันกัลงทนุท่ีมุง่เน้นหาผลตอบแทนท่ีมัน่คงและสม ่าเสมอ (Defensive) 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีการจา่ยเงินปันผล อยา่งน้อย 5%  เราสามารถใส่คา่ min = 5% เป็นต้น จะได้ผลลพัธ์

บริษัทท่ีจ่ายปันผลระดบัขัน้ต ่า 5% ในช่วงปีท่ีผา่นมา 

Sector Yield (%) 

 หมายถึงอตัราเงินปันผลเฉล่ียท่ีอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่จา่ยคืนให้กบันกัลงทนุ  ซึง่เป็นผลตอบแทนอีก

รูปแบบนีท่ี้ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ โดยสตูรเกิดจาก เฉล่ียเงินปันผลตอ่หุ้นของทกุๆบริษัทในอตุสาหกรรม (DPS) เทียบกบัระดบั

ดชันีของอตุสาหกรรมนัน้ในปัจจบุนั (Market Price) เชน่ ก าหนดให้ทัง้อตุสาหกรรมมีอตัราเงินปันผล (Yield) อยา่งน้อย 

5%  ซึง่เหมาะสมกบันกัลงทนุท่ีมุง่เน้นหาผลตอบแทนท่ีมัน่คงและสม ่าเสมอ (Defensive) 

เชน่ต้องการค้นหาปันผลของกลุม่อตุสาหกรรม ท่ีมีอตัราไมต่ ่ากว่า 5%  เราสามารถใส่คา่ min = 5% เป็นต้น 

Yield Hist. 

 หมายถึงการคดักรองหาบริษัทท่ีจา่ยปันผลอย่างน้อย (min) หรือไมเ่กินกว่า (max) ตามคา่เราก าหนดเทียบกบัช่วง

ระยะเวลาในอดีตท่ีผา่นมา 

 เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีจ่ายปันผลไมต่ ่ากว่า 5% ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา เราสามารถใสค่า่ min = 5  ก าหนด 

period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั  เพ่ือค้นหาบริษัทท่ีการจา่ยปันผลในอตัราท่ีสงูอย่างตอ่เน่ืองในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา ซึง่

เหมาะส าหรับนกัลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล 
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Avg Yield (%) 

 หมายถึง การคดักรองบริษัทท่ีมีการจา่ยปันผลเฉล่ียอยา่งน้อย (min) หรือ ไมเ่กินกว่า (max) ตามคา่ท่ีเราก าหนด 

โดยเปรียบเทียบกบัช่วงระยะเวลาในอดีตท่ีผา่นมา 

เชน่ บริษัทมีการจา่ยปันผลเฉล่ียตอ่อย่างน้อย 5% ตอ่ปี ในชว่ง 3 ปีย้อนหลงั (รวมปีปัจจบุนั) เราสามารถใส่คา่  

min = 5  ก าหนด period = Year  ใสค่า่ 3 ปีย้อนหลงั เพื่อค้นหาบริษัทท่ีมีศกัยภาพการท าก าไรท่ีแข็งแกร่ง และ

ความสามารถในการจา่ยปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ีสงูอยา่งตอ่เน่ือง 

 Tip : การใช้เงินปันผลท่ีเราคาดวา่จะได้รับเทียบกบัราคาหุ้นท่ีเราซือ้เพ่ือหาอตัราผลตอบแทนท่ีเราคาดหวงันัน้ 

อาจจะท าให้ความเข้าใจในการลงทนุผิดอยูส่กัหนอ่ยครับ เน่ืองจากบริษัทอาจมีการเปล่ียนขนาดของเงินปันผลอยู่

ตลอดเวลา ไมว่่าจะจากผลการด าเนินงาน หรือนโยบายของบริษัท เพราะฉะนัน้เราเลยควรจะใช้ระยะเวลาท่ีเค้าจ่ายเงิน

ปันผลตอ่เน่ืองมาในอดีตเป็นตวัชว่ยอีกทีเพ่ือไมใ่ห้หลงกล เชน่  หากบริษัทจา่ยปันผลตอ่เน่ืองมากได้ 7 ปีนัน้ โอกาสท่ีเค้า

จะเปล่ียนก็น้อยลงครับ ยิ่งเป็นธุรกิจท่ีอ่ิมตวัแล้ว ย่ิงดี เพราะถ้าไมรู้่จะเอาเงินไปลงทนุตอ่ท่ีไหน ก็ต้องมาตอบแทนผู้ ถือหุ้น

น่ีแหละ ...แตเ่ค้าต้องท าก าไรได้ในระดบัเดมินะครับ  

หมายเหต ุ: เงินปันผล คือ เงินสดจากการด าเนินงานท่ีบริษัทจา่ยออกมาเพ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้น ซึง่เงินท่ีถกูจา่ยออกมาเป็น

เงินปันผลนัน้จะถกูหกัภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 10% ครับ 
 

Other 

Payout Ratio 

 หมายถึง สดัสว่นของเงินปันผลจากก าไรสทุธิทัง้หมดของบริษัท ซึง่มีสตูรดงันี ้คือ  เงินปันผลจา่ย/ ก าไรสทุธิ เป็น

อตัราสว่นท่ีแสดงให้เห็นวา่บริษัทมีก าไรมากแคไ่หนท่ีจะน าเงินดงักลา่วมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น  อตัราส่วนนีย้ิ่ง

สงูยิ่งดี แสดงว่าบริษัทมีความมัน่คง สามารถน าเงินจากก าไรสทุธิมาจา่ยปันผลในระดบัสงู เชน่ ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ี

มี อตัราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) อยา่งน้อย 50% ตอ่ปี จากก าไรสทุธิ  

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมี อตัราการจา่ยปันผล (Payout Ratio) อยา่งน้อย 50% ตอ่ปี จากก าไรสทุธิ เรา

สามารถใส่คา่ min = 50  เป็นต้นครับ  
 

Payout Ratio Hist. 

 หมายถึงการคดักรองบริษัทท่ีมีอตัรานโยบายจา่ยเงินปันผล ในชว่งอดีตท่ีผ่านมา เชน่ ก าหนดให้คดักรองบริษัทท่ี

มีการนโยบายจา่ยปันผลอย่างน้อย  60%  



 

33 
 

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีนโยบายการจา่ยปันผลอยา่งน้อย  60% เราสามารถใส่คา่ min = 60  โดยแสดงให้

เห็นวา่บริษัทมีการจา่ยปันผลอยูใ่นระดบัสงูสม ่าเสมอเม่ือเทียบกบัชว่งเวลาในอดีต รวมไปถึงบริษัทมีโครงการสร้างทาง

การเงินท่ีแข็งแกร่ง สามารถจ่ายปันผลในระดบัสงูได้ 
 

Free Float 

 หมายถึงปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ซึง่เป็นปริมาณหุ้นท่ีไมไ่ด้ถือโดยผู้ลงทนุท่ีมีสว่นร่วมในการ

บริหารหรือถือหุ้นเพ่ือเชิงกลยทุธ์ทางธุรกิจ  เชน่ คดักรองบริษัทท่ีมี Free Float อยา่งน้อย 50% แสดงว่าบริษัทนีมี้ความ

สนใจจากนกัลงทนุรายย่อยเป็นจ านวนมาก  

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมี Free Float อยา่งน้อย 50% แสดงวา่บริษัทนีมี้ความสนใจจากนกัลงทนุรายย่อยเป็น

จ านวนมาก เราสามารถใส่คา่ min = 50  เป็นต้นครับ 

 Tip : Free Float เป็นตวัก าหนดสภาพคล่องของหุ้นในตลาดครับ เพราะมนัคือจ านวนหุ้นท่ีเปล่ียนมือได้ท่ี

หมนุเวียนอยูใ่นตลาดหุ้น ซึง่หาก Free float น้อยมากเม่ือเทียบกบัปริมาณของหุ้นทัง้หมด เงินไมเ่ยอะก็สามารถท าให้

ราคาหุ้นขยบัรุนแรงได้ เพราฉะนัน้เราควรพิจารณาเร่ืองนีก้่อนเค้าไปลงทนุทกุครัง้ โดยเฉพาะเทรดเดอร์ เพราะหากซือ้แล้ว

ขายไมไ่ด้อนันีเ้ร่ืองใหญ่ นกัลงทนุมกัชอบหุ้นพืน้ฐานดี ท่ี Free float น้อยๆเน่ืองจากหากมีประเด็นขา่วส าคญัท่ีสง่ผลดีกบั

กิจการมากๆ ราคาหุ้นสามารถพุง่ขึน้ได้รวดเร็วมากครับ 
 

Market Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 หมายถึงมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัท ซึ่งเกิดจาก 

จ านวนหุ้น x ราคาหุ้นปัจจุบนั = มูลค่าตามราคาตลาด  เป็นตวั

เลขท่ีบ่งบอกว่าบริษัทนีมี้มูลค่ากิจการเท่าไหร่ ณ ราคาท่ีซือ้ขาย

ในตลาดหุ้นเวลานัน้    

เช่น ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมูลค่าตามราคาตลาด 

(Market Cap) ไมต่ ่ากวา่ 15,000 ล้านบาท เราสามารถใสค่า่ min 

= 15,000 (M.Baht) เป็นต้นครับ  
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Tip : เราอาจจะใช้ขนาดของกิจการเป็นเกณฑ์ในการลงทนุได้ครับ เพราะมนัเป็นตวัก าหนดผู้ เลน่ท่ีเราต้องแยง่ชิง

ความได้เปรียบด้วย เม่ือพอร์ตการลงทนุของเราใหญ่ขึน้ Market Cap จะเร่ิมเป็นประเดน็ในการพิจารณาเข้าลงทนุ นกั

ลงทนุบางทา่นชอบลงทนุในหุ้นท่ีมี Market Cap ใหญ่ท่ีสดุในอตุสาหกรรม เน่ืองจากเค้าเป็นเบอร์หนึง่ เป็น Leader อย่าง

ไมต้่องสงสยัครับ อยา่งไรก็ตามหุ้นเหลา่นัน้ไมไ่ด้แสดงวา่จะโตตอ่เน่ืองเสมอไป ขึน้อยู่กบัหลายๆปัจจยั เชน่ สภาวะการ

แขง่ขนัในอตุสาหกรรม ความได้เปรียบในการแขง่ขนัของบริษัท หรือความยากง่ายในการเข้ามาแขง่ขนัของคูแ่ขง่ใหมค่รับ 

Paid Up Capital 

 หมายถึง มลูคา่ของหุ้นท่ีเรียกช าระเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยและได้เรียกช าระตามมลูคา่

หุ้นแล้ว อาจจะน้อยกว่าหรือเทา่กบัทนุจดทะเบียนก็ได้  

เชน่ ต้องการค้นหาบริษัทท่ีมีมลูคา่ของหุ้นท่ีช าระแล้วอยา่งน้อย 1,000 ล้านบาท  เราสามารถใส่คา่ min = 1,000 

(M.Baht) เป็นต้นครับ 
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Technical analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trend ( แนวโน้ม ) 

Price trend ( แนวโน้มราคา ) 

 หมายถึง แนวโน้มของราคา เง่ือนไขนีจ้ะใช้การหาหุ้นท่ีมีแนวโน้มเป็นขาขึน้ ( ราคามีแนวโน้มท่ีจะท าจดุสงูสดุท่ี

สงูขึน้และจดุต ่าสดุท่ีสงูขึน้ด้วยแล้วแตว่า่เราจะใช้จดุสงูสดุหรือจดุต ่าสดุเป็นตวัวดั ) และสามารถวดัความแข็งแกร่งของ

แนวโน้มได้จากความชนัของการปรับขึน้ของราคาครับ เราสามารถก าหนดกรอบเวลาในการวดัได้ตัง้แต ่15 นาที ไปจนถึง

ระดบัเดือน โดยเราใช้ราคาปิดเป็นตวัวดัตามเกณฑ์มาตรฐานครับ 

 

P/E trend ( แนวโน้มค่า P/E ) 

 แนวโน้มของคา่ P/E  เง่ือนไขนีจ้ะใช้การหาหุ้นท่ีมีคา่ P/E ท่ีมีแนวโน้มเป็นขาลง (P/E มีแนวโน้มท่ีจะท าจดุต ่าสดุท่ี

ต ่าลงและจดุสงูสดุท่ีต ่าลงด้วยแล้วแตว่า่เราจะใช้จดุสงูสดุหรือจดุต ่าสดุเป็นตวัวดั ) เพ่ือหาหุ้นท่ีเทรด ณ P/E ท่ีต ่าลงเร่ือยๆ 

โดยอาจคาดการณ์วา่หุ้นท่ีเทรด P/E ท่ีต ่ากวา่ระดบัปัจจบุนัถือว่าเราซือ้ในราคาท่ีถกูลงกวา่เดมิเม่ือเทียบกบัก าไรของ

กิจการ โดยเราสามารถก าหนดกรอบเวลาในการวดัได้ตัง้แตร่ะดบัวนัไปจนถึงระดบัเดือน 
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ATR trend ( แนวโน้ม ATR ) 

 แนวโน้ของคา่ ATR ( Average True Range) เง่ือนไขนีจ้ะใช้การหาหุ้นท่ีมีคา่ ATR ท่ีมีแนวโน้มเป็นขาลง ( คา่ 

ATR มีแนวโน้มท่ีจะท าจดุต ่าสดุท่ีต ่าลงและจดุสงูสดุท่ีต ่าลงด้วยแล้วแตว่่าเราจะใช้จดุสงูสดุหรือจดุต ่าสดุเป็นตวัวดั ) เพ่ือ

หาหุ้นท่ีเทรด ณ คา่ ATR ท่ีต ่าลงเร่ือยๆ โดยอาจคาดการณ์วา่หุ้นท่ีเทรด ATR ท่ีต ่ากว่าระดบัปัจจบุนัถือวา่หุ้นตวันัน้มี

ความผนัผวนของราคาน้อยลงเน่ืองจากแกวง่ในกรอบของราคาท่ีแคบขึน้ โดยเราสามารถก าหนดกรอบเวลาในการวดัได้

ตัง้แตร่ะดบัวนัไปจนถึงระดบัเดือน 

 

TL Resistance Breakout 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคามีการทะลขุึน้จากแนวต้าน โดยเง่ือนไขเกิดจากการใช้เส้นกรอบราคาเป็นแนวต้าน 

ซึง่แสดงถึงแนวโน้มขาขึน้ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนกรอบราคาในการเทรด  

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวต้านได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบ

ราคาปกต ิสว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวต้านท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการขึน้มาทดสอบของราคาหลายครัง้แต่

ราคาไมส่ามารถผา่นขึน้ไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทะลท่ีุรุนแรงโดยการจากราคามีการปรับตวัสงูขึน้อยา่งมาก  

สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคาท่ีสนใจ 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

TL Support Breakout 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคามีการทะลลุงจากแนวรับ โดยเง่ือนไขเกิดจากการใช้เส้นกรอบราคาเป็นแนวรับ ซึง่

แสดงถึงแนวโน้มขาลงท่ีก าลงัจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนกรอบราคาในการเทรด  

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวรับได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบราคา

ปกติ สว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวรับท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการลงมาทดสอบของราคาหลายครัง้แตร่าคาไม่

สามารถผา่นขึน้ไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทะลท่ีุรุนแรงโดยการจากราคามีการปรับตวัลงอย่างมาก  
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สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคา 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

TL Resistance Test Break 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคาก าลงัมีการทดสอบแนวต้าน แตย่งัไมไ่ด้มีการทะลขุึน้ของราคา  

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวต้านได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบ

ราคาปกต ิสว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวต้านท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการขึน้มาทดสอบของราคาหลายครัง้แต่

ราคาไมส่ามารถผา่นขึน้ไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทดสอบท่ีเกิดจากการปรับขึน้มาของราคาอยา่งรุนแรง  

สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคา 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

TL Support Test Break 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคาก าลงัมีการทดสอบแนวรับ แตย่งัไมไ่ด้มีการทะลลุงของราคา  

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวรับได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบราคา

ปกติ สว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวรับท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการลงมาทดสอบของราคาหลายครัง้แตร่าคาไม่

สามารถผา่นลงไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทดสอบท่ีเกิดจากการปรับตวัลงมาของราคาอย่างรุนแรง  

สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคา 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 
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TL Resistance False Break 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคามีการทะลขุึน้จากแนวต้าน แตร่าคาไมส่ามารถยืนเหนือเส้นกรอบราคาได้ แล้วกลบัมาเท

รดต ่ากวา่เส้นกรอบราคาอีกครัง้ในท่ีสดุ  

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวต้านได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบ

ราคาปกต ิสว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวต้านท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการขึน้มาทดสอบของราคาหลายครัง้แต่

ราคาไมส่ามารถผา่นขึน้ไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทะลท่ีุรุนแรงโดยการจากราคามีการปรับตวัสงูขึน้อยา่งมาก  

สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคา 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

TL Support False Break 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคามีการทะลลุงจากแนวรับ แตร่าคามีการดีดกลบัขึน้มาหนือเส้นกรอบราคา แล้วสามรรถ

กลบัมาเทรดในเส้นกรอบราคาเดมิได้อีกครัง้ในท่ีสดุ  

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวรับได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบราคา

ปกติ สว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวรับท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการลงมาทดสอบของราคาหลายครัง้แตร่าคาไม่

สามารถผา่นขึน้ไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทะลท่ีุรุนแรงโดยการจากราคามีการปรับตวัลงอย่างมาก  

สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคา 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 
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TL Resistance Throw Back 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคามีการทะลขุึน้จากแนวต้าน โดยเง่ือนไขเกิดจากการใช้เส้นกรอบราคาเป็นแนวต้าน แต่

ราคามีการกลบัตวัลงมาทดสอบแนวต้านเดมิท่ีกลบักลายมาเป็นแนวรับหลงัจากการทะลขุึน้ของราคาและไมห่ลดุลงไปเท

รดในกรอบราคาเดมิ 

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวต้านได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบ

ราคาปกต ิสว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวต้านท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการขึน้มาทดสอบของราคาหลายครัง้แต่

ราคาไมส่ามารถผา่นขึน้ไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทะลท่ีุรุนแรงโดยการจากราคามีการปรับตวัสงูขึน้อยา่งมาก  

สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคา 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

TL Support Throw Back 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคามีการทะลลุงจากแนวรับ โดยเง่ือนไขเกิดจากการใช้เส้นกรอบราคาเป็นแนวรับ แต่

ราคามีการกลบัตวัขึน้มาทดสอบแนวรับเดมิท่ีกลบักลายมาเป็นแนวต้านหลงัจากการทะลลุงของราคาและไมส่ามารถทะลุ

แนวต้านใหมเ่พ่ือกลบัไปเทรดในกรอบราคาเดมิ 

ในชอ่ง Style เราสามารถก าหนดคา่ความแข็งแกร่งของแนวรับได้ โดยหากเราเลือก Normal นัน้จะแสดงถึงเส้นกรอบราคา

ปกติ สว่น Strong นัน้จะแสดงถึงแนวรับท่ีมีความแข็งแกร่งโดยเกิดจากการลงมาทดสอบของราคาหลายครัง้แตร่าคาไม่

สามารถผา่นขึน้ไปได้ หากเลือก Any จะเป็นการไมก่ าหนดความแข็งแกร่งของเส้นแนวโน้ม 

Strong Break จะแสดงถึงการทะลท่ีุรุนแรงโดยการจากราคามีการปรับตวัลงอย่างมาก  

สว่น Shape นัน้หมายถึงกรอบแนวโน้มของราคาเป็นขาขึน้ ( Up )หรือลง ( Down ) หากเลือก Any แสดงวา่เราไมส่นใจ

ลกัษณะของกรอบราคา 

ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

 Tip : แนวโน้มเป็นสิ่งท่ีไมค่วรมองข้ามไม่วา่จะเป็นนกัลงทนุมือฉมงัหรือผู้ เลน่หน้าใหมท่ี่เข้ามาในตลาดหุ้น การ

ระบแุนวโน้มให้ได้นัน้ท าให้เราเห็นภาพใหญ่ของการเคล่ือนไหวของราคาในชว่งเวลาท่ีเราต้องการลงทนุ ไมมี่นกัลงทนุทา่น
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ไหนท่ีอยากจะเทรดสวนทางกบัแนวโน้ม เพราะมีความเส่ียงท่ีจะขาดทนุมากกวา่ ดัง่กระแสน า้แหง่ราคาก าลงัไหล หากเรา

คดิจะว่ายสวนทาง สิ่งท่ีเห็นได้ชดัคือความยากล าบากเน่ืองจากไมมี่อะไรสนบัสนนุเราในการเดนิไปข้างหน้า เพราะฉะนัน้

การเทรดตามแนวโน้มนัน้จะท าให้เราสบายใจและรู้สึกปลอดภยัมากกวา่ในระยะยาว ประเดน็ส าคญัคือหากแนวโน้มใน

ภาพรวมเป็นขาขึน้ การปรับตวัลดลงของราคาในระยะสัน้อาจจะพิจารณาเป็นจงัหวะในการซือ้ครับ 

 

MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) ถกูออกแบบมาเพ่ือเป็น indicator ในการดแูนวโน้ม 

และแรงสง่ของราคาหุ้นโดยใช้เส้นคา่เฉล่ียเป็นเกณฑ์ครับ MACD ประกอบด้วย เส้น MACD เส้น Signal line และ Center 

Line ( เส้นศนูย์ ) 
 

MACD Momentum ( แรงส่งของ MACD ) 

 หมายถึง เราต้องการหุ้นท่ีคา่ MACD ก าลงัแสดงถึงแรงส่งในการปรับตวัขึน้ มีลกัษณะการค านวนเหมือนกบั

แนวโน้มคือวดัจดุสงูสดุท่ีสงูขึน้ หรือวดัจดุต ่าสดุท่ีสงูขึน้ โดยเราสามารถก าหนดระดบัความแข็งแกร่งของแรงสง่ได้ โดยคา่

มาตรฐานนัน้เราจะเอาคา่ MACD ในกรอบราคาระดบั 15 นาทีมาวดัทกุๆ 10 รอบ เพ่ือดวูา่อตัราเร่งของ MACD ก าลงัมี

แรงสง่ขึน้ในระดบัท่ีนา่สนใจ ( เราสามารถปรับคา่ของกรอบเวลาของรอบการวดัได้ ) 
 

MACD Bullish Crossover 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ี เส้น MACD เร่ิมมีคา่มากกวา่เส้น Signal line  ภายใน 2 วนัท่ีผ่าน ซึง่แสดงถึง

การกลบัตวัของราคาในช่วงสัน้มีการกลบัตวัขึน้ 
 

 

 

 

MACD Bearish Crossover 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ี เส้น MACD เร่ิมมีคา่ต ่ากวา่เส้น Signal Line  ภายใน 2 วนัท่ีผา่นซึง่แสดงถึง

การกลบัตวัของราคาในช่วงสัน้มีการกลบัตวัลง 
 

MACD Value 

 หมายถึง เราต้องการจะคดักรองหุ้นท่ี คา่ MACD มาอยูก่รอบท่ีเราตัง้เง่ือนไขไว้ โดย Min คือคา่ต ่าสดุ และ Max 

คือคา่สงูสดุ เชน่ หากเราต้องการหาหุ้นท่ีเพิ่งเร่ิมกลบัตวัมาเป็นแนวโน้มขึน้ เราอาจจะก าหนดคา่ Min = 0 ซึง่บง่ชีถ้ึงเส้น
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คา่เฉล่ียระยะสัน้มีคา่เท่ากบัคา่เฉล่ียระยะยาว ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือเป็นการคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีมีแนวโน้มของราคาระยะกลาง

เป็นขาขึน้ครับ 
 

MACD Bullish Reversal 

 หมายถึงการคดักรองและติดตามหุ้นท่ีมีคา่ MACD เร่ิมมีคา่สงูขึน้ภายใน 2 วนัท าการท่ีผา่นมา และคา่ MACD 

ยงัคงต ่ากวา่ 0 ซึง่อาจแสดงถึงสญัญาณขัน้ต้นของการฟืน้ตวัของราคาขึน้มาหลงัจากท่ีราคาหุ้นปรับตวัลงในชว่งท่ีผา่นมา 

 

MACD Bearish Reversal 

 หมายถึง การคดักรองและติดตามหุ้นท่ีมีคา่ MACD เร่ิมมีคา่ต ่าลงภายใน 2 วนัท าการท่ีผา่นมา และคา่ MACD 

ยงัคงสงูกวา่ 0 ซึง่อาจแสดงถึงสญัญาณขัน้ต้นการกลบัตวัลงของราคาหลงัจากปรับตวัขึน้ในชว่งท่ีผา่นมา 
 

MACD Zero Break Up 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีมีคา่ MACD ก าลงัจะมีคา่สงูกวา่เส้นศนูย์ แสดงถึงเส้นคา่เฉล่ียระยะสัน้เร่ิมมีคา่

มากกวา่เส้นคา่เฉล่ียระยะยาว ซึง่ทางปฏิบตัจิะบง่ชีถ้ึงแนวโน้มของราคาหุ้นก าลงัจะกลบัมาเป็นขาขึน้อีกครัง้ 
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MACD Zero Break Down 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีมีคา่ MACD ก าลงัจะมีคา่ต ่ากวา่เส้นศนูย์ แสดงถึงเส้นคา่เฉล่ียระยะสัน้เร่ิมมีคา่ต ่ากวา่

เส้นคา่เฉล่ียระยะยาว ซึง่ทางปฏิบตัจิะบอกว่าแนวโน้มก าลงัจะกลบัมาเป็นขาลงอีกครัง้ 

 

MACD Signal Bullish Reversal 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ี Signal Line ก าลงัมีคา่สงูขึน้ภายใน 2 วนัท าการท่ีผา่นมา และยงัคงมีคา่ต ่ากวา่  0 ซึง่

หมายถึงสญัญาณการกลบัตวัขึน้ของราคาในชว่งสัน้ 

 

MACD Signal Bearish Reversal 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ี Signal Line ก าลงัมีคา่ต ่าลงภายใน 2 วนัท าการท่ีผา่นมา และยงัคงมีคา่สงูกว่า  0 ซึง่

หมายถึงสญัญาณการกลบัตวัลงของราคาในชว่งสัน้ 
 

MACD Signal Zero Break Up 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ี Signal line เพิ่งมีคา่มากกวา่เส้นศนูย์ใน 2 วนัท าการท่ีผา่นมาซึง่เป็นสญัญานบง่ชี ้

ทางเทคนิคเบือ้งต้นส าหรับการวิ่งขึน้ของราคาในระยะสัน้ท่ีผา่นมา 
 

MACD Signal Zero Break Down 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ี Signal line เพิ่งมีคา่ต ่ากวา่เส้นศนูย์ใน 2 วนัท าการท่ีผา่นมาซึง่เป็นสญัญาณ

บง่ชีท้างเทคนิคเบือ้งต้นส าหรับการกลบัตวัลงของราคาในระยะสัน้ท่ีผา่นมา 
 

MACD Compare 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีเส้น MACD มีคา่มากกวา่ Signal line ซึง่เป็นคา่เฉล่ีย 9 วนัของเส้น MACD 

เพ่ือหาหุ้นท่ีมีวกกลบัขึน้ของราคาในชว่งระยะสัน้ท่ีผา่นมาครับ 

  Tip : MACD ถกูคิดค้นเพ่ือระบแุนวโน้มเป็นหลกั ดงันัน้ความไวในการสง่สญัญานการซือ้ขายอาจช้ากวา่ตวับง่ชี ้

การแกวง่ของราคาระยะสัน้ แตค่วามแนน่อนของสญัญาณการซือ้ขายจะมีสงูกวา่ตวับง่ชีก้ารแกวง่ของราคาเชน่กนั หาก

เราเข้าใจในธรรมชาตท่ีิ MACD ถกูออกแบบมาแล้วจะช่วยให้เราเทรดได้ง่ายขึน้ และท าให้เราสามารถหาจดุกลบัตวัของ

แนวโน้มรอบใหญ่ท่ีอาจจะสามารถท าก าไรได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกนัการหาสญัญาณการซือ้ขายของ 
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MACD สามารถท าได้คอ่นข้างดี แตข้่อเสียด้านความลา่ช้าในการสง่สญัญาณอาจท าให้เราเทรดได้ไมดี่นกัในตลาดท่ีไม่มี

แนวโน้มครับ  

RSI ( Relative Strength Index ) ถกูออกแบบมาวดัคา่ความแกวง่ของราคาและความแข็งแรงของแนวโน้มครับ 

โดยหลกัพืน้ฐานนัน้จะมีเส้นก ากบัคา่ RSI 2 เส้น คือ เส้น 30 และเส้น 70 ซึง่หากตวัเส้น RSI นัน้ต ่ากวา่ระดบั 30 ตาม

ทฤษฏีจะถือว่าหุ้นตวันัน้ถกูขายมากเกินไป และหาก RSI สงูกวา่ระดบั 70 ตามทฤษฏีจะถือวา่หุ้นตวันัน้ถกูซือ้มากเกินไป  

 

RSI Momentum 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีคา่ RSI ก าลงัแสดงถึงแรงสง่ในการปรับตวัขึน้มีลกัษณะการค านวนเหมือนกบัแนวโน้ม

คือวดัจดุสงูสดุท่ีสงูขึน้ หรือวดัจดุต ่าสดุท่ีสงูขึน้ โดยเราสามารถก าหนดระดบัความแข็งแกร่งของแรงสง่ได้ โดยคา่

มาตรฐานนัน้เราจะเอาคา่ RSI ในกรอบราคาระดบั 15 นาทีมาวดัทกุๆ 10 รอบ เพ่ือดวูา่อตัราเร่งของ RSI อยูใ่นระดบัท่ี

นา่สนใจครับ ( เราสามารถปรับคา่ของกรอบเวลาของกรอบการวดัได้ ) 

 

RSI Value Range 

หมายถึง เราต้องการจะคดักรองหุ้นท่ี คา่ RSI มาอยูก่รอบท่ีเราตัง้เง่ือนไขไว้ โดย Min คือคา่ต ่าสดุ และ Max คือ

คา่สงูสดุ เชน่ หากเราต้องการหาหุ้นท่ีก าลงัถกูขายมากเกินไป เราสามารถก าหนดคา่ Max = 30 ครับ 
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RSI Break Up 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีคา่RSI มีการว่ิงขึน้มาทะลคุา่ท่ีเราก าหนดไว้ เชน่ หากเราต้องการท่ีจะหาท่ีหุ้นท่ี

ถกูขายมากเกินไปและก าลงัสง่สญัญาณการกลบัตวัขึน้ เราสามารถก านดเป็น RSI Cross 30 และยงัสามารถก าหนด

ชว่งเวลาในการคดักรองได้ด้วย โดยคา่มาตรฐานนัน้จะก าหนดไว้ว่าต้องการแคหุ่้นท่ีตรงตามเง่ือนไขนี ้ภายใน 2 วนัท าการ

ท่ีผา่นมาเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI Break Down 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีคา่ RSI มีการว่ิงลงมาต ่ากว่าคา่ท่ีเราก าหนดไว้ เช่น หากเราต้องการจะหาหุ้นท่ี

ถกูซือ้มากเกินไปและก าลงัส่งสญัญาณการกลบัตวัลง เราสามารถก าหนดเป็น RSI Cross 70 และยงัสามารถก าหนด

ชว่งเวลาในการคดักรองได้ด้วย โดยคา่มาตรฐานนัน้จะก าหนดไว้ว่าต้องการแคหุ่้นท่ีตรงตามเง่ือนไขนี ้ภายใน 2 วนัท าการ

ท่ีผา่นมาเทา่นัน้ 

 Tip : RSI ถกูจดัอยู่ในตวับง่ชีป้ระเภท Oscillator หรือสร้างความได้เปรียบจากการแกว่งของราคา ในแตล่ะ

แนวโน้มของตลาดกรอบการเทรดของ RSI จะไมเ่ทา่กนัแล้วแตว่ิจารณญาณในการิจารณา เชน่ ในแนวโน้มขาขึน้การปรับ

ฐานของราคามีโอกาสน้อยกวา่ท่ีจะให้ท า RSI ตกลงมาต ่ากวา่เขต Oversold เน่ืองจากพฤตกิรรมราคาในชว่งนัน้มีการ

ผลกัดนัขึน้อยู่ตลอด ระหวา่งทางอาจจะเป็นการย่อตวัอของราคาแล้วขึน้ตอ่ ดงันัน้หากเรารอซือ้เฉพาะในเขต Oversold 

อาจจะพลาดโอกาสในการซือ้เพ่ือท าก าไรครัง้ใหญ่ไปก็ได้ ชว่งการแกวง่ของ RSI จงึมีนยัยะในการพิจารณาตามแนวโน้ม  
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EMA ( Exponential Moving Average ) เป็นเส้นคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีให้น า้หนกัวนัใกล้ปัจจบุนัมากกวา่วนัก่อนๆ

หน้าเพ่ือให้ความส าคญักบัราคาการซือ้ขายในวนัท่ีใกล้ปัจจบุนัมากกวา่วนัก่อนหน้า หรือการให้ความส าคญักบัเหตกุารณ์

ท่ีมากระทบกบัราคาในปัจจบุนัมากกวา่เหตกุารณ์ท่ีมากระทบกบัราคาในอดีตนัน่เอง 

EMA Bullish Crossover 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีเส้นคา่เฉล่ีย EMA ระยะสัน้ตดัเส้นคา่เฉล่ีย EMA ระยะยาวขึน้ ( EMA ระยะสัน้ มีคา่

มากกวา่ EMA ระยะยาว ) แสดงถึงราคาซือ้ขายชว่งนีมี้การปรับตวัสงูขึน้มากกว่าชว่งท่ีผา่นมาจนดงึคา่เฉล่ียขึน้ ซึ่งอาจจะ

บง่ชีว้า่แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาขึน้ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMA Bearish Crossover 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีเส้นคา่เฉล่ีย EMA ระยะสัน้ตดัเส้นคา่เฉล่ีย EMA ระยะยาวลง ( EMA ระยะสัน้ มีคา่

น้อยกวา่ EMA ระยะยาว ) แสดงถึงราคาซือ้ขายชว่งนีมี้การปรับตวัลงต ่ากวา่ชว่งท่ีผา่นมาจนดงึคา่เฉล่ียลง ซึง่อาจจะบง่ชี ้

วา่แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาลงครับ  
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EMA Trend 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีมี EMA 5 วนัสงูกวา่ EMA 10 วนัในรอบ 5 วนัท าการท่ีผา่นมา เพ่ือหาหุ้นท่ีมีแนวโน้ม

ของราคาระยะสัน้ก าลงัปรับตวัสงูขึน้กวา่ราคาเฉล่ียในรอบ 2 สปัดาห์ท่ีผ่านมา ซึง่อาจใช้ความได้เปรียบของการปรับขึน้

ของราคาระยะสัน้ในการเก็งก าไรครับ 
 

Price Break EMA Up 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคาปัจจบุนัตดัเส้นคา่เฉล่ีย EMA ขึน้ ( ราคาปัจจบุนั มีคา่มากกว่าเส้นคา่เฉล่ีย EMA) 

แสดงถึงราคาซือ้ขายมีการปรับตวัขึน้สงูกวา่คา่เฉล่ียชว่งท่ีผา่นมา ซึง่อาจจะชีว้า่แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาขึน้

อีกครัง้ครับการคดักรองในลกัษณะนีจ้ะให้สญัญาณท่ีเร็วการเอาเส้นคา่เฉล่ีย 2 เส้นมาเปรียบเทียบกนั 
 

Price Break EMA down 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคาตดัเส้นคา่เฉล่ีย EMAลง ( ราคาปัจจบุนั มีคา่น้อยกว่าเส้นคา่เฉล่ีย EMA) แสดง

ถึงราคาซือ้ขายมีการปรับตวัต ่าลงกวา่คา่เฉล่ียชว่งท่ีผา่นมา ซึง่อาจจะชีว้า่แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาลงอีกครัง้

ครับการคดักรองในลกัษณะนีจ้ะให้สญัญาณท่ีเร็วการเอาเส้นคา่เฉล่ีย 2 เส้นมาเปรียบเทียบกนั 
 

EMA Compare 

 หมายถึง เราน าน าเอาเส้นคา่เฉล่ีย EMA 2 เส้นมาเปรียบเทียบกนั เพ่ือมองหาแนวโน้มการเคล่ือนไหวของราคา

เฉล่ียท่ีเราต้องการ เชน่ เราน าเอาเส้นคา่เฉล่ีย EMA 5 มาเปรียบเทียบกบั EMA 10 โดยก าหนดวา่ให้ EMA 5 มีคา่มากกวา่ 

EMA 10 เพ่ือมองหาหุ้นท่ีราคาในสปัดาห์นีมี้การเร่งตวัขึน้มาเทรดในระดบัท่ีสงูกวา่ราคาเทรดเฉล่ียตลอด 2สปัดาห์ท่ีผา่น

มา แสดงราคาอาจมีการวิ่งขึน้มาในระดบัท่ีเราสนใจ 

 Tip :EMA  เป็นตวับง่ชีท่ี้ง่าย แตท่รงประสิทธิภาพ การน ามาใช้สามารถท าได้หลายรูปแบบมาก สว่นใหญ่เพ่ือระบุ

แนวโน้มของราคา และสงัเกตแรงสง่ของราคาเฉล่ียเพ่ือพิจารณาหาจดุ Take Profit ...บ้างถกูน าไปใช้เพ่ือสร้างจดุ 

TraillingStop เพ่ือ Let Profit Run และออกมาเม่ือราคามีการกลบัตวัลงจนถึงระกบัท่ีเราก าหนด เพ่ือรักษาก าไรสว่นใหญ่

ไว้ ด้วยความง่ายและชดัเจนในตวัมนัเอง ท าให้นกัลงทนุท่ีประสบความส าเร็จหลายคนเลือกมนัมาเป็นตวัแปรหลกัใน

ระบบการเทรดของเค้าครับ 

ADX ( Average Directional Index ) ถกูออกแบบมาเพ่ือระบแุนวโน้มของราคาวา่เป็นขาขึน้ หรือขาลง และระบุ

ความแข็งแกร่งของแนวโน้มในแตล่ะชว่งราคาหากคา่ ADX มีคา่สงูขึน้แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มก าลงัเพิ่มขึน้ 

และหากคา่ ADX น้อยกวา่ 20 ถือวา่ราคาในชว่งนัน้อยูใ่นภาวะไมมี่แนวโน้มครับ 
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ADX Momentum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADX Break Up 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีเส้น ADX มีคา่มากกว่าระดบัท่ีเราก าหนด ซึง่แสดงถึงระดบัคา่ความแข็งแกร่ง

ของแนวโน้มตามท่ีเราต้องการ 

ADX Break Down 

หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีเส้น ADX มีคา่ลดลงต ่ากวา่กวา่ระดบัท่ีเราก าหนด เพ่ือตรวจจบัความแข็งแกร่ง

ของแนวโน้มท่ีก าลงัลดลงครับ 

DI Bullish Crossover 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีเส้น DI+ กลบัมามีคา่มากกวา่ เส้น DI- ซึง่ในทางทฤษฎีหมายถึงแนวโน้มของ

ราคาก าลงักลบัมาเป็นขาขึน้อีกครัง้ 

 

DI Bearish Crossover 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีเส้น DI+ กลบัมามีคา่ต ่ากว่า เส้น DI- ซึง่ในทางทฤษฎีหมายถึงแนวโน้มของ

ราคาก าลงักลบัมาเป็นขาลงอีกครัง้ 

 

ADX Value range 

หมายถึง เราต้องการหาหุ้นท่ีค่า ADX ท่ีรักษาความชนัในการ

เร่งตวัขึน้ได้มีลักษณะการค านวนเหมือนกับแนวโน้มคือวัดจุดสูงสุดท่ี

สงูขึน้ หรือวดัจดุต ่าสุดท่ีสงูขึน้ ซึ่งแสดงถึงหุ้นท่ีแสดงความแข็งแรงของ

แนวโน้มของตวัมนัเองมากขึน้เร่ือยๆ ( ไมไ่ด้บง่บอกถึงวา่เป็นแนวโน้มขา

ขึน้หรือลง แคแ่สดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มเทา่นัน้) 
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หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีคา่เส้น ADX อยูใ่นชว่งท่ีก าหนด ซึง่จะท าให้เราได้หุ้นท่ีมีความแข็งแกร่งของ

แนวโน้มตามท่ีเราต้องการ  

 

DI Compare 

 หมายถึง เราน าเอาคา่ของเส้น DI+ และ DI- มาเปรียบเทียบกนัเพ่ือทิศทางของราคาท่ีเราต้องการ เชน่ หากเรา

ก าหนดให้หาหุ้นท่ีคา่ DI+ มีคา่มากกวา่ DI- ซึง่แสดงวา่เราต้องการหาหุ้นท่ีมีแนวโน้มของราคาก าลงัเป็นขาขึน้ครับ 

 Tip : ADX ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้ในการ "ระบ"ุและ"ตดิตาม" ความตอ่เน่ืองของแนวโน้ม มกัถกูใช้ในการระบุ

ทิศทางของแนวโน้มของดชันี เชน่ SET Index และ SET50 Index เราสามารถประยกุต์ใช้มนักบัหุ้นรายตวัท่ีมีสภาพคลอ่ง

สงูหรือหุ้นมหาชนได้ดีเชน่เดียวกนั แตก่ารหาสญัญาณการซือ้ขายนัน้ อาจจะต้องน า ADX ไปใช้ควบคูก่บัตวับง่ชีต้วัอ่ืน 

เพ่ือหาจงัหวะการเข้า-ออกการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

SSTO ( Slow Stochastic oscillator ) ถกูออกแบบมาเพ่ือดกูารแกวง่ตวัของราคาเป็นหลกั เพ่ือหาจงัหวะซือ้ขาย

ตามการแกวง่ของราคาระยะสัน้ เส้น %K ในตวับง่ชีต้วันีน้ัน้ค านวณมาจากจดุสงูสดุและสดุจดุต ่าสดุเพ่ือใช้หาความชนั

ของการเร่งตวัของราคา โดยจะมีการเอาไปเปรียบกบัเส้น %D ซึง่เป็นคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 วนัของ %K เพ่ือหาการกลบัตวั

ของราคาในระยะสัน้ครับ ซึง่คา่ท่ี 2 เส้นแสดงออกมาจะอยูใ่นชว่ง 0-100 ซึง่ทางเทคนิคแล้วเราก าหนดคา่ >80 เป็นเขต 

Overbought หรือซือ้มากเกินไปซึง่คาดการณ์วา่ราคาขึน้มามากเกินไปแล้ว อาจจะเห็นการกลบัตวัได้ในอนาคตอนัใกล้ 

ในทางตรงกนัข้าม หากคา่ <20 เราถือวา่เขต Oversold หรือขายมากเกินไปซึง่คาดการณ์วา่ราคาหุ้นตกลงมามากเกินไป

แล้ว อาจจะเห็นการกลบัตวัของราคาได้ในอนาคตอนัใกล้ 
 

SSTO %K Bullish Crossover 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีเส้น %K เร่ิมกลบัมามีคา่มากกวา่เส้น %D   ซึง่แสดงถึงสญัญาณราคาระยะสัน้

เร่ิมเห็นการปรับตวัสงูขึน้อีกครัง้ โดยเราสามารถก าหนดชว่งเวลาท่ีเกิดสญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดั

กรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผา่นมา 

SSTO %K Bearish Crossover 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีเส้น %K เร่ิมกลบัมามีคา่น้อยกวา่เส้น %D ซึง่แสดงถึงสญัญาณราคาระยะสัน้เร่ิมเห็น

การปรับตวัต ่าลงอีกครัง้ โดยเราสามารถก าหนดชว่งเวลาท่ีเกิดสญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานท่ีก าหนดไว้วา่จะคดักรอง

เฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 
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SSTO Value Range 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีมีคา่ %K และ %D ต ่ากวา่ 20  ซึง่หมายถึงราคาหุ้นอยูใ่นเขต Oversold หรือวา่ขาย

มากเกินไป  ถือเป็นจดุเฝ้าระยะในการกลบัตวัของราคาในอนาคตครับ ซึง่ตามคา่มาตรฐานนัน้หุ้นพึง่จะอยู่ในเขตนีไ้มเ่กิน 

2 วนัท่ีผา่นมา 

 

SSTO Break Up 

 หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีคา่ Slow Stochastic Oscillator พลิกกลบัมามีคา่สงูกวา่ระดบัท่ีเราก าหนด ซึง่

ตามคา่พืน้ฐานถกูก าหนดไว้ท่ี 20 เพ่ือมองหาหุ้นท่ีเร่ิมฟืน้ตวัจากภาวะถกูขายมากเกินไป และสามารถก าหนดชว่งเวลาท่ี

เกิดสญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผา่นมา 

 

SSTO Break Down 

หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีคา่ Slow Stochastic Oscillator พลิกกลบัมามีคา่ต ่ากว่าระดบัท่ีเราก าหนด ซึง่

ตามคา่พืน้ฐานถกูก าหนดไว้ท่ี 80 เพ่ือมองหาหุ้นท่ีมีโอกาสพกัตวัลงจากภาวะถกูซือ้มากเกินไป และสามารถก าหนด

ชว่งเวลาท่ีเกิดสญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผา่นมา 

Tip : ส าหรับคนท่ีเทรดด้วยกลยทุธ์ Swing Tradingแล้ว SSTO ถือเป็นตวับง่ชีท่ี้เหมาะมากในการประยกุต์ใช้ การ

จบัรอบของการแกวง่ตวัของราคาระยะสัน้ ...SSTO ท าได้ดี และจะได้ผลดียิ่งขึน้หากหุ้นท่ีเลือกมาเทรดนัน้มีลกัษณะการ

แกวง่ของราคาเป็นการแกวง่ออกข้าง ( ไมมี่แนวโน้มท่ีแน่ชดั ) แตไ่มเ่หมาะนกัท่ีจะใช้หุ้นท่ีมีแนวโน้มราคาชดัเจน เน่ืองจาก

การย่อของราคาเพียงนิดเดียวอาจสะบดัเราออกจากการลงทนุท่ียิ่งใหญ่ได้เลยครับ 

 

FSTO ( Fast Stochastic oscillator ) ถกูออกแบบมาเพื่อดกูารแกวง่ตวัของราคาเป็นหลกั เพ่ือหาจงัหวะซือ้ขาย

ตามการแกวง่ของราคาระยะสัน้โดยมีความไวในการสง่สญัญาณการซือ้ขายสงูกวา่ Slow Stochastic Oscillator ใน

ลกัษณะเดียวกนัเส้น %K ในตวับง่ชีต้วันีน้ัน้ค านวณมาจากจดุสงูสดุและสดุจดุต ่าสดุเพ่ือใช้หาความชนัของการเร่งตวัของ

ราคา โดยจะมีการเอาไปเปรียบกบัเส้น %D ซึง่เป็นคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ี 3 วนัของ %K เพ่ือหาการกลบัตวัของราคาในระยะสัน้

ครับซึง่คา่ท่ี 2 เส้นแสดงออกมาจะอยูใ่นชว่ง 0-100 ซึง่ทางเทคนิคแล้วเราก าหนดคา่ >80 เป็นเขต Overbought หรือซือ้

มากเกินไปซึง่คาดการณ์ว่าราคาขึน้มามากเกินไปแล้ว อาจจะเห็นการกลบัตวัได้ในอนาคตอนัใกล้ ในทางตรงกนัข้าม หาก

คา่ <20 เราถือวา่เขต Oversold หรือขายมากเกินไปซึง่คาดการณ์วา่ราคาหุ้นตกลงมามากเกินไปแล้ว อาจจะเห็นการกลบั

ตวัของราคาได้ในอนาคตอนัใกล้ 
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FSTO %K Bullish Crossover 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีเส้น %K เร่ิมกลบัมามีคา่มากกวา่เส้น %D ซึง่แสดงถึงสญัญาณราคาระยะสัน้เร่ิมเห็น

การปรับตวัสงูขึน้อีกครัง้ โดยเราสามารถก าหนดชว่งเวลาท่ีเกิดสญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้ว่าจะคดักรอง

เฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

FSTO %K Bearish Crossover 

หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีเส้น %K เร่ิมกลบัมามีคา่น้อยกวา่เส้น %D ซึง่แสดงถึงสญัญาณราคาระยะสัน้

เร่ิมเห็นการปรับตวัต ่าลงอีกครัง้ โดยเราสามารถก าหนดชว่งเวลาท่ีเกิดสญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดั

กรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผา่นมา 

 

FSTO Value Range 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีมีคา่ %K และ %D ต ่ากวา่ 20  ซึง่หมายถึงราคาหุ้นอยูใ่นเขต Oversold หรือวา่ขาย

มากเกินไป  ถือเป็นจดุเฝ้าระยะในการกลบัตวัของราคาในอนาคตครับ ซึง่ตามคา่มาตรฐานนัน้หุ้นเพิ่งจะอยูใ่นเขตนีไ้มเ่กิน 

2 วนัท่ีผา่นมา 
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FSTO Break Up 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีคา่Fast Stochastic Oscillator พลิกกลบัมามีคา่สงูกว่าระดบัท่ีเราก าหนด ซึง่ตามคา่

พืน้ฐานถกูก าหนดไว้ท่ี 20 เพ่ือมองหาหุ้นท่ีเร่ิมฟืน้ตวัจากภาวะถกูขายมากเกินไป และสามารถก าหนดช่วงเวลาท่ีเกิด

สญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FSTO Break Down 

หมายถึง เราต้องการคดักรองหุ้นท่ีคา่ Fast Stochastic Oscillator พลิกกลบัมามีคา่ต ่ากว่าระดบัท่ีเราก าหนด ซึง่

ตามคา่พืน้ฐานถกูก าหนดไว้ท่ี 80 เพ่ือมองหาหุ้นท่ีมีโอกาสพกัตวัลงจากภาวะถกูซือ้มากเกินไป และสามารถก าหนด

ชว่งเวลาท่ีเกิดสญัญาณได้ครับ ตามคา่พืน้ฐานก าหนดไว้วา่จะคดักรองเฉพาะหุ้นท่ีเกิดสญัญาณไมเ่กิน 2 วนัท่ีผา่นมา 

Tip : FSTO ให้สญัญาณของการแกวง่ของราคา ขึน้-ลง เร็วกวา่SSTO เล็กน้อย ประเด็นท่ีต้องให้ความส าคญัคือ 

บอ่ยครัง้ความไวในการให้สญัญาณมีความผิดพลาดเกิดขึน้ ซึง่ถือเป็น False Signal และราคากลบัไปเคล่ือนไหวใน
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ทิศทางเดมิ เพราะฉะนัน้หากเราต้องการใช้ FSTOให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ อาจใช้มนัร่วมกบั Oscillator ตวัอ่ืนท่ีมี

ความช้า แตช่วัร์กวา่เชน่ RSI ...เชน่ หากราคามีการดีดขึน้ระยะสัน้ FSTO สง่สญัญาณซือ้จากการท่ี %K มีคา่มากกวา่ %D 

อาจกลบัมาเช็คกบั RSIอีกที ถ้าตอนนัน้ RSI อยูใ่นคา่โซนขายมากเกินไปลกึๆ ( 80-90 ) ก็มีความเป็นได้สงูว่า RSI จะสง่

สญัญาณซือ้ในอนาคต ...FSTO อาจท าหน้าท่ีเป็น Leading Indicator ได้ดีในจงัหวะสดุขัว้เชน่ตอน Overbought หรือ 

Oversold ลกึๆครับ 

 

SMA( Simple Moving Average ) เป็นเส้นคา่เฉล่ียเคล่ือนท่ีให้น า้หนกัทกุๆชว่งเวลาเทา่กนั เชน่ SMA10 คือการ

น าราคาปิดของหุ้น 10 วนัลา่สดุมารวมกนัแล้วหารด้วย10 เพ่ือหาคา่เฉล่ียแล้วคิดตอ่เน่ืองไปเร่ือยๆครับ ซึง่แตกตา่งจาก

เส้นคา่เฉล่ีย EMA ท่ีให้น า้หนกักบัวนัท่ีอยูใ่กล้กบัวนัปัจจบุนัมากกวา่วนัก่อนหน้า เน่ืองจากจดุด้อยตรงนีเ้องในปัจจบุนั

ความนิยมในการใช้เพ่ือหาแนวโน้มของราคาน้อยกว่า EMA ครับ 

SMA Bullish Crossover 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีเส้นคา่เฉล่ีย SMA ระยะสัน้ตดัเส้นคา่เฉล่ีย SMA ระยะยาวขึน้ ( SMA ระยะสัน้ มีคา่

มากกวา่ SMA ระยะยาว ) แสดงถึงราคาซือ้ขายชว่งนีมี้การปรับตวัสงูขึน้มากกว่าชว่งท่ีผา่นมาจนดงึคา่เฉล่ียขึน้ ซึ่งอาจจะ

ชีว้า่แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาขึน้ครับ 

 

SMA Bearish Crossover 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีเส้นคา่เฉล่ีย SMA ระยะสัน้ตดัเส้นคา่เฉล่ีย SMA ระยะยาวลง ( SMA ระยะสัน้ มีคา่

น้อยกวา่ SMA ระยะยาว ) แสดงถึงราคาซือ้ขายชว่งนีมี้การปรับตวัลงต ่ากวา่ชว่งท่ีผา่นมาจนดงึคา่เฉล่ียลง ซึง่อาจจะชีว้า่

แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาลงครับ 
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Price Break SMA Up 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคาปัจจบุนัตดัเส้นคา่เฉล่ีย SMA ขึน้ ( ราคาปัจจบุนั มีคา่มากกว่าเส้นคา่เฉล่ีย SMA) 

แสดงถึงราคาซือ้ขายมีการปรับตวัขึน้สงูกวา่คา่เฉล่ียชว่งท่ีผา่นมา ซึง่อาจจะชีว้า่แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาขึน้

อีกครัง้ครับ การคดักรองในลกัษณะนีจ้ะให้สญัญาณท่ีเร็วการเอาเส้นคา่เฉล่ีย 2 เส้นมาเปรียบเทียบกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Break SMA Down 

หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีราคาตดัเส้นคา่เฉล่ีย SMA ลง ( ราคาปัจจบุนั มีคา่น้อยกว่าเส้นคา่เฉล่ีย SMA) แสดง

ถึงราคาซือ้ขายมีการปรับตวัต ่าลงกวา่คา่เฉล่ียชว่งท่ีผา่นมา ซึง่อาจจะชีว้า่แนวโน้มของราคาก าลงักลบัมาเป็นขาลงอีกครัง้

ครับการคดักรองในลกัษณะนีจ้ะให้สญัญาณท่ีเร็วการเอาเส้นคา่เฉล่ีย 2 เส้นมาเปรียบเทียบกนั 

Tip : ชว่งหลงัมานี ้SMA ถกูลดบทบาทลงเยอะ หลงัข้อพิสจูน์ท่ี คา่ EMA สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของคา่เฉล่ีย

เคล่ือนท่ีมากกวา่ เน่ืองจาก EMA ให้น า้หนกักบัราคาในวนัท่ีใกล้กบัปัจจบุนัมากกวา่ ขณะท่ี SMA แคเ่ฉล่ียทกุวนัท่ีน า้หนกั

เทา่กนั อยา่งไรก็ตาม เราสามารถท่ีจะใช้ SMA ได้ในบางชว่งเพื่อมองภาพกว้างท่ีชดัขึน้ หากราคามีการแกวง่รุนแรงเกินไป 

จนท าให้ EMA เคล่ือนไหวผิดปกต ิดงันัน้ในบางชว่งเวลา SMAยงัสามารถท าหน้าท่ีของมนัได้ดีในจงัหวะท่ีอารมณ์ของนกั

ลงทนุในตลาดอยูใ่นภาวะสดุโตง่ เชน่ มีขา่วการก่อการร้าย และความไมแ่นน่อนทางการเมือง เป็นต้น 
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Relative Strength 
 

Relative Strength to SET 

 หมายถึง การคดักรองหุ้นท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคาโดดเดน่กว่าดชันี SET Index ครับ โดยตามคา่มาตรฐานนัน้ 

เราก าหนดให้ในช่วง 10 วนัท่ีผา่นมานัน้ หุ้นท่ีผา่นการคดักรอง ราคาจะขึน้มามากกวา่ SET Index 10% ซึง่เป็นการหาหุ้น

ท่ีมีการเคล่ือนไหวใน 10 วนัท่ีผา่นมาแข็งแรงและโดดเดน่กวา่ SET Index ครับ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip : ในชว่งท่ีสภาวะตลาดชว่งนีอ้ยูใ่นภาวะท่ีย ่าแย ่เชน่ ตลาดคอ่ยๆซมึลงพร้อมบรรยากาศการลงทนุท่ีเงียบเหงา 

Relative Strength to SET อาจเป็นตวัชว่ยท่ีดีในการคดักรองหุ้นท่ีมีการเคล่ือนไหวของราคาแข็งแกร่งกวา่ SET มาก และ

ก าลงัปรับตวัขึน้ตอ่เน่ือง เราอาจจะใช้ข้อมลูสว่นนีม้าพิจารณาการเก็งก าไร หรือเป็นข้อมลูในการตอ่ยอดการวิเคราะห์ใน

อนาคต เช่น หาก SET ปรับตวัลงติดตอ่กนัมายาวนาน แตอ่ยู่ๆก็มีหุ้นตวัหนึง่จากกลุม่ค้าปลีก วิ่งขึน้มาโดดเดน่จนดงึดู

ความสนใจจากตลาด เราอาจจะน าข้อมลูสว่นนีไ้ปคาดการณ์ตอ่วา่ กลุม่อตุสาหกรรมค้าปลีกนา่จะเห็นฟืน้ตวัหรือไม ่และ

หุ้นตวัไหนจะเป็นตวัถดัท่ีจะเป็น Winner ในสภาวะตลาดย ่าแยเ่ชน่นีเ้ป็นต้นครับ 
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Candle Stick Pattern ( รูปแบบกราฟแท่งเทียน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชาวญ่ีปุ่ นได้คิดค้นการวิเคราะห์แบบแทง่เทียนนีม้าตัง้แต ่ชว่งประมาณปีค.ศ. 1600 วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือ

น ามาใช้คาดการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตร เชน่ ราคาข้าว  

 ในแตล่ะแทง่เทียนนัน้จะแสดง ราคาสงูสดุ ราคาต ่าสดุ ราคาเปิด ราคาปิด ในชว่งกรอบเวลาท่ีเราต้องการ

วิเคราะห์ ซึง่หากรูปแบบการแสดงออกมาเป็นแทง่สีเขียวนัน้แสดงวา่ราคาเปิดต ่ากวา่ราคาปิด ( เปิดต ่าปิดสงู ) ซึง่จะแสดง

เป็นไส้ของเทียน แตห่ากราคารูปแบบออกมาเป็นแทง่สีแดง แสดงว่าราคาเปิดสงูกวา่ราคาปิด ( เปิดสงูปิดต ่า ) ซึง่จะแสดง

เป็นไส้ของเทียนเชน่เดียวกนัโดยหางบน-ล่างนัน้ แสดงถึง ราคาสงูสดุ และ ราคาต ่าสดุครับ 
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Bullish Candle Stock Pattern ( รูปแบบภาวะกระทงิ ) 

แสดงถึงจดุสงัเกตในการกลบัตวัจากแนวโน้ม ขาลงเป็นขาขึน้ โดยเฉพาะเม่ืออยูใ่นภาวะ Oversold มกัพบบริเวณ

จดุต ่าสดุของชว่งนัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bullish Abandoned Baby 

 ลกัษณะ เร่ิมจากมีแทง่สีแดงขนาดใหญ่ตอ่เน่ืองมาจากแนวโน้มขาลง และตามมาด้วยแทง่ Doji ( ความยาวของ 

Shadow บนลา่งพอๆกนั และมีราคาเปิดและปิดท่ีระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัมาก ) ซึง่เปิด Gap  ลงมาเทรดต ่ากวา่จดุ

ต ่าสดุของแทง่สีแดงก่อนหน้า แล้วตามมาแทง่สีเขียวขนาดใหญ่ซึง่มีการเปิด Gap กระโดดขึน้มาเทรดสงูกว่าจดุสงูสดุของ

วนัก่อนหน้า ซึง่แสดงถึงสญัญาณการเปล่ียนแปลงแนวโน้มในการเทรดจากขาลงเป็นขาขึน้อยา่งชดัเจน 

Bullish Engulfing 

 ลกัษณะ  เป็นแทง่สีแดงขนาดเล็ก ตามด้วยแทง่สีเขียวขนาดใหญ่ ซึง่จดุต ่าสดุของแทง่สีเขียวจะต ่ากวา่จดุต ่าสดุ

ของแทง่สีแดง และจดุสงูสดุของแทง่สีเขียวจะสงูกว่าจดุสงูสดุของแทง่สีแดง ซึง่แสดงถึงสญัญาณการกลบัทิศจากขาลง

เป็นขาขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้ามีดชันีบง่ชีอ่ื้นสง่สญัญาณ Oversold มีมลูคา่การซือ้ขายหนาแนน่ มกัเกิดหลงัจากการ

ตกต ่าของราคาหุ้นมาตอ่เน่ืองยาวนาน 
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Bullish Kicker 

 ลกัษณะ เร่ิมจากมีแทง่สีแดงขนาดใหญ่ตอ่เน่ืองมาจากแนวโน้มขาลง แล้วแทง่ตอ่มาเป็นแทง่สีเขียวโดยราคาเปิด

สงูกวา่ราคาสงูสดุของวนัก่อนหน้า มกัจะเป็นเปิด Gap ขึน้มาเทรดด้านบนและราคาตลอดแทง่ไมก่ลบัไปแตะระดบัต ่ากว่า

จดุสงูสดุของวนัก่อนหน้า ซึง่แสดงถึงสญัญาณการกลบัตวัของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึน้อยา่งฉบัพลนั 

Bearish Three line Strike 

 ลกัษณะ มีแทง่สีแดงขนาดเล็กติดตอ่กนั 3 แทง่ โดยแทง่สีแดงลงท าจดุต ่าสดุท่ีต ่าลงเร่ือยๆ แล้วตามมาด้วยแทง่สี

เขียวขนาดใหญ่ โดยแทง่สีแดง 3 แทง่เล็กก่อนหน้า จะอยูไ่มเ่กินจากชว่งสงูสดุและต ่าสดุของแทง่ยาวสีเขียว ซึง่แสดงถึง

สญัญาณการขึน้ตอ่เน่ืองของแนวโน้มขาขึน้ ( จบรอบการปรับฐานระยะสัน้ของราคา ) 

Morning Doji Star 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีแดงขนาดใหญ่ตามด้วยแทง่ Doji ( ความยาวของ Shadow บนลา่งพอๆกนั และมีราคาเปิด

และปิดท่ีระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัมาก ) อาจเปิด Gap ใต้ แทง่สีแดง และแทง่สดุท้ายเป็นแทง่สีเขียวขนาดใหญ่ท่ีมี

ราคาปิดสงูกวา่กึ่งกลางของแทง่สีแดง ซึง่หมายถึงสญัญาณการกลบัทิศจากขาลงเป็นขาขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้ามีดชันี

บง่ชีอ่ื้นสง่สญัญาณ Oversold และแสดงความแข็งแกร่งของการกลบัตวัท่ีมากกวา่รูปแบบ Morning Star ทัว่ไป 

Morning Star 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีแดงขนาดใหญ่ตามด้วยแทง่สีเขียวหรือสีแดงก็ได้ขนาดเล็ก อาจเปิด Gap ใต้ แทง่สีแดง และ

แทง่สดุท้ายเป็นแทง่สีเขียวขนาดใหญ่ท่ีมีราคาปิดสงูกวา่กึ่งกลางของแทง่สีแดง ซึง่หมายถึงสญัญาณการกลบัทิศจากขา

ลงเป็นขาขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีดชันีบง่ชีอ่ื้นส่งสญัญาณ Oversold 

Piercing 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีแดง ตามด้วยแทง่สีเขียวท่ีมีราคาเปิดต ่ากว่าแทง่สีแดง แตส่ามารถท าราคาปิดได้สงูกวา่จดุ

กึง่กลางของแทง่สีแดง ซึง่เป็นสญัญาณการกลบัทิศเป็นขาขึน้จากแนวโน้มขาลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้ามีดชันีบง่ชีอ่ื้นสง่

สญัญาณ Oversold 

Three Outside Up 

 ลกัษณะ เป็นแทง่เทียนตอ่เน่ืองจากลกัษณะ Bullish Engulfing ใน 2 แทง่แรก โดยแท่งตอ่ไปจะเป็นแทง่เทียนสี

เขียวขนาดใหญ่ ซึง่ราคาปิดจะต้องสงูความราคาปิดของแทง่เขียวใน ลกัษณะ Bullish Engulfing ซึง่ยืนยนัสญัญานการ

กลบัตวัเป็นแนวโน้มขาขึน้จากแนวโน้มขาลงของ Bullish Engulfing 
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Three White Soldiers 

 ลกัษณะ กราฟแทง่สีเขียว สามแทง่ตดิตอ่กนั มีราคาปิดสงูขึน้ทกุวนัและราคาปิดใกล้จดุสงูสดุ เป็นสญัญานกลบั

ทิศเป็นขาขึน้จากขาลง หรือเป็นสญัญาณการความตอ่เน่ืองของแนวโน้มขาขึน้ตอ่ไป 

Hammer / Dragon Fly 

 ลกัษณะ แทง่เทียนมีขนาดเล็กเป็นแทง่สีเขียวหรือสีแดงก็ได้และใกล้กบัจดุสงูสดุ มีเงา (Shadow) ฝ่ังด้านลา่งลาก

ยาว เงาด้านบนอาจมีเล็กน้อยหรือไมมี่ก็ได้ มกัพบใกล้จดุกลบัตวัของราคา ซึง่เป็นสญัญานกลบัตวัของแนวโน้มจากลง

เป็นขึน้ จะเห็นชดัเจนยิ่งขึน้ เม่ือดชันีอ่ืนสง่สญัญาณ Oversold ร่วมด้วย  

Inverted Hammer / Grave Stone 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีเขียวหรือสีแดงก็ได้ ตวัไส้เทียนมีขนาดเล็ก ราคาเปิดและราคาปิดใกล้กนัอยูด้่านลา่งของแทง่

เทียน (ราคาอยูใ่กล้หรือเทา่กบัจดุต ่าสดุของวนั) และท่ีส าคญัคือมีหาง ( Shadow ) ลากยาว 3-4 เทา่ของขนาดไส้แทง่

เทียนไปด้านบน ซึง่เป็นสญัญาฯเบือ้งต้นแบบอ่อนๆของแนวโน้มขาลงและอาจจะกลบัตวัขึน้ได้ในอนาคตอนัใกล้ 

Bullish Doji 

ลกัษณะ เป็นแทง่เทียนท่ีราคาเปิดและปิดอยูเ่ท่ากนัหรือใกล้เคียงกนัมาก โดยมี Shadow ด้านบนและลา่งขนาด

พอๆกนั มกัพบบนจดุต ่าสดุของแนวโน้ม เน่ืองจากการแสดงออกของราคาท่ีมีแรงซือ้กลบัและราคาปิดไมใ่กล้จดุต ่าสดุมาก

นกั ยิ่งชดัเจนเม่ือแทง่เทียนดงักลา่ว มีการเปิด Gap ลงไปเทรดด้านลา่ง ซึง่เป็นสญัญาณการกลบัทิศจากขาลงเป็นขาขึน้

ซึง่เป็นสญัญาณการพกัตวัในแนวโน้มขาลงแบบอ่อนๆ 

 

Bearish Candle Stick Pattern ( รูปแบบภาวะหมี ) 

 แสดงถึงจดุสงัเกตในการกลบัตวัจากแนวโน้มขาขึน้เป็นขาลง โดยเฉพาะเม่ืออยูใ่นภาวะ Overbought มกัพบ

บริเวณจดุสงูสดุของชว่งนัน้ 

Bearish Abandoned Baby 

 ลกัษณะ เร่ิมจากมีแทง่สีเขียวขนาดใหญ่ตอ่เน่ืองมาจากแนวโน้มขาชึน้ และตามมาด้วยแทง่ Doji ( ความยาวของ 

Shadowบนลา่งพอๆกนั และมีราคาเปิดและปิดท่ีระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัมาก ) ซึง่เปิด Gap  ขึน้มาเทรดสงูกวา่

จดุสงูสดุของแทง่เขียวก่อนหน้า แล้วตามมาแทง่แดงขนาดใหญ่ซึง่มีการเปิด Gap กระโดดลงมาเทรดต ่ากวา่จดุต ่าสดุของ

วนัก่อนหน้า ซึง่แสดงถึงสญัญาณการเปล่ียนแปลงแนวโน้มในการเทรดจากขาขึน้เป็นขาลงอยา่งชดัเจน 
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Bearish Engulfing 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีเขียวขนาดเล็ก แล้วจงึตามด้วยแทง่สีแดงขนาดใหญ่ซึง่จดุต ่าสดุของแทง่สีแดง ต ่ากวา่จดุต ่า

จดุของแทง่สีเขียว และจดุสงูสดุของแทง่สีแดงอยูเ่หนือกว่าจดุสงูสดุของแทง่สีเขียว ซึง่เป็นสญัญาณการกลบัทิศจาก

แนวโน้มขาขึน้เป็นขาลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีดชันีอ่ืนบง่ชีถ้ึงสญัญาณ Overbought และยืนยนัด้วยปริมาณซือ้ขายสงู 

Bearish Kicker 

 ลกัษณะ เร่ิมจากมีแทง่สีเขียวขนาดใหญ่ตอ่เน่ืองมาจากแนวโน้มขาขึน้ แล้วแทง่ตอ่มาเป็นแทง่สีแดงโดยราคาเปิด

ต ่ากว่าราคาต ่าสดุของวนัก่อนหน้า มกัจะเป็นเปิด Gap ลงมาเทรดด้านลา่งและราคาตลอดแทง่ไมก่ลบัไปแตะระดบัสงูกวา่

จดุต ่าสดุของวนัก่อนหน้า ซึง่แสดงถึงสญัญาณการกลบัตวัของแนวโน้มจากขาขึน้เป็นขาลงอยา่งฉบัพลนั 

Bullish Three line Strike 

 ลกัษณะ มีแทง่สีเขียวขนาดเล็กติดตอ่กนั 3 แทง่ โดยแทง่สีเขียวขึน้ท าจดุสงูสดุท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ แล้วตามมาด้วยแทง่

สีแดงขนาดใหญ่ โดยแทง่สีเขียว 3 แทง่เล็กก่อนหน้า จะอยูไ่มเ่กินจากช่วงสงูสดุและต ่าสดุของแทง่ยาวสีแดง ซึง่แสดงถึง

สญัญาณการลงตอ่เน่ืองของแนวโน้มขาลง หรือจดุกลบัตวัลงของแนวโน้มขาขึน้ครับ 

Dark Cloud Cover 

 ลกัษณะ เป็นแทง่ยาวสีเขียวตามด้วยสีแดง ราคาเปิดของแทง่สีแดงอยูเ่หนือกวา่ราคาสงูสดุของแทง่สีเขียว และ

ราคาปิดของแทง่สีแดงอยู่ต ่ากวา่กึ่งกลางของแทง่สีเขียว ซึง่แสดงสญัญาณการกลบัทิศจากขาขึน้เป็นขาลง โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเม่ือมีดชันีอ่ืนบง่ชีถ้ึงสญัญาณ Overbought และยืนยนัด้วยปริมาณซือ้ขายสงู 

Evening Doji Star 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีเขียว ขนาดใหญ่ ตามด้วยแทง่เทียน Doji ( ความยาวของ Shadow บนลา่งพอๆกนั และมี

ราคาเปิดและปิดท่ีระดบัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัมาก ) อาจเปิด Gap เหนือแทง่สีเขียว แทง่สดุท้ายเป็นแทง่สีแดงขนาด

ใหญ่ ท่ีมีราคาปิดต ่ากว่ากึ่งกลางของแทง่สีเขียว ซึง่แสดงถึงสญัญาณการกลบัทิศจากขาขึน้เป็นขาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เม่ือมีดชันีอ่ืนบง่ชีถ้ึงสญัญาณ Overbought และยืนยนัด้วยปริมาณซือ้ขายสงู และมีความชดัเจนมากกวา่รูปแบบ 

Evening Star ทัว่ไป 

Evening Star 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีเขียวขนาดใหญ่ ตามด้วยแทง่สีเขียวหรือสีแดงก็ได้ เล็กๆ อาจเปิด Gap เหนือแทง่สีเขียว แทง่

สดุท้ายเป็นแทง่สีแดงขนาดใหญ่ ท่ีมีราคาปิดต ่ากว่ากึ่งกลางของแทง่สีเขียว ซึง่เป็นสญัญาณการกลบัทิศ จากขาขึน้ เป็น

ขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีดชันีอ่ืนบง่ชีถ้ึงสญัญาณ Overbought และยืนยนัด้วยปริมาณซือ้ขายสงู 
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Identical Three Crows 

 ลกัษณะ เป็นแทง่เทียนสีแดง 3 แทง่ขนาดใหญ่ซึง่มีขนาดพอๆกนั โดยแตล่ะแทง่ท าจดุสงูสดุท่ีต ่าลง และจดุต ่าสดุ

ท่ีต ่าลง ซึง่แสดงถึงสญัญาณการกลบัตวัของแนวโน้มขาขึน้เป็นแนวโน้มขาลง หรือเป็นสญัญาณการลงตอ่เน่ืองของ

แนวโน้มขาลง 

Three Black Crows 

 ลกัษณะ เป็นแทง่สีแดงขนาดใหญ่ตดิตอ่กนั 3 แทง่ และราคาปิดต ่าลงทกุวนัโดยปิดใกล้จดุต ่าสดุ ซึง่เป็นสญัญาณ

การกลบัทิศจากขาขึน้เป็นขาลง หรือแสดงความตอ่เน่ืองของแนวโน้มขาลง 

Three Stars In The South 

 ลกัษณะ เป็นแทง่เทียนสีแดง 3 แทง่ตดิกนั ปกตมิกัจะไมมี่ shadow ด้านบน แทง่แรกมี Shadow ด้านล่างยาว 

แทง่ตอ่มาท าจดุสงูสดุของราคาท่ีต ่าลง โดยราคาเปิดจะอยูภ่ายใต้แทง่เทียนของแทง่แรก แตมี่ราคาปิดท่ีสงูขึน้จากราคา

ปิดแทง่ก่อนหน้า แทง่สดุท้ายก็ท าจดุสงูสดุท่ีต ่าลง ราคาเปิดอยูภ่ายใต้แทง่เทียนของแทง่ท่ีสอง และราคาปิดสงูขึน้กว่าแทง่

ก่อนหน้า ซึง่ถือเป็นสญัญานแรกๆของการกลบัตวัจากแนวโน้มราคาขาลงเป็นขาขึน้ 

Hanging Man/ Hanging Man Doji 

 ลกัษณะ เม่ือราคาขึน้มาเร่ือยๆ จนก่อตวัเป็นแทง่เดียวยาวๆ ตวัแทง่เป็นสีเขียวหรือแดงก็ได้ ตวัแทง่จะมีขนาดเล็ก

อยูใ่กล้กบัจดุสงูสดุ มี Shadow ทอดยาวลงเป็นสองหรือสามเทา่ของตวัแทง่ Shadow ด้านบนอาจมีหรือไมมี่ก็ได้ ซึง่เป็น

สญัญาณการกลบัทิศจากขาขึน้เป็นขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีดชันีอ่ืนบง่ชีถ้ึงสญัญาณ Overbought 

Shooting Star/ Grave Stone 

 ลกัษณะ จากแนวโน้มขาขึน้ตอ่เน่ืองมาพบกบัแทง่สีเขียวหรือสีแดงขนาดเล็ก มี Shadow ยาวไปทางด้านบน

มากกวา่ด้านล่าง ซึง่เงาด้านลา่งอาจมีหรือไมมี่ก็ได้ ซึง่แสดงถึงสญัญาณการกลบัทิศอยา่งออ่นหลงัจากการขึน้ของราคา

หุ้น  

Bearish Doji 

 ลกัษณะ เป็นแทง่เทียนท่ีราคาเปิดและปิดอยูเ่ท่ากนัหรือใกล้เคียงกนัมาก โดยมี Shadow ด้านบนและลา่งขนาด

พอๆกนั มกัพบบนจดุสงูสดุของแนวโน้ม เน่ืองจากการแสดงออกของราคาวา่อาจจะไปตอ่ไมไ่หว ยิ่งชดัเจนเม่ือแท่งเทียน

ดงักลา่ว มีการเปิด Gap ขึน้ไปเทรดด้านบน ซึง่เป็นสญัญาณการกลบัทิศจากขาขึง้เป็นขาลง 
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 Tip : รูปแบบของกราฟแทง่เทียนนัน้ไมไ่ด้ชีช้ดัถึงเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดหลงัจากนี ้แตเ่ป็นการสงัเกตถึงลกัษณะของ

พฤตกิรรมราคาท่ีเกิดบอ่ยจากสถิติ โดยใจความส าคญัของทฤษฎีแทง่เทียนนัน้ใช้ในการอา่นอารมณ์ของนกัลงทนุส่งผา่น

มาเป็นราคา หากมีหลายปัจจยัท่ีสร้างความไมแ่นน่อนสงูขึน้ให้กบัตลาด บางครัง้เราอาจจะคาดการณ์ผลท่ีเกิดขึน้ตอ่ไป

ไมไ่ด้ การกลบัมาสงัเกตการเคล่ือนไหวของราคาแทนอาจให้ผลลพัธ์ท่ีดีมากกวา่ เพราะเราจะเห็นบทสรุปของปัจจยัตา่งๆ

ลว่งหน้าผา่นราคา ดงันัน้การอา่นอารมณ์ของนกัลงทนุผ่านราคาหุ้นจงึถือเป็นศาสตร์และศลิป์ท่ีไมไ่ด้มีอะไรตายตวั สิ่งท่ี

เคยเกิดขึน้มาแล้วอาจเกิดซ า้ก็ได้ การตอบสนองของนกัลงทนุอาจเปล่ียนแปลงไปโดยสิน้เชิงก็ได้ หลายๆสิ่งหลายๆอยา่ง

เหลา่นีเ้ป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้บอ่ยและมีโอกาสสงูตามสถิตท่ีิจะเกิดขึน้อีกครับ 

 

Disclaimer 

KS Super Stock - Start Your Scanner อธิบายสูตรสแกนแบบเจาะลึก  ฉบบันีเ้ป็นคู่มืออธิบายความหมาย วิธี 
และหลกัการค านวณของสตูรการคดักรองหุ้นท่ีปรากฏอยูใ่นแอพพลิเคชัน่ KS Super Stock เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ลกูค้าใน
การใช้งาน ซึ่งจัดท าขึน้โดยทฤษฎีตามหลักวิชาการเพ่ือเป็นประโยชน์กับนักลงทุนท่ีมีความต้องการหาข้อมูล เพิ่มเติม
เก่ียวกบัความหมายและวิธีการค านวนของสตูรการคดักรอง โดยค าอธิบาย ความหมาย และหลกัการค านวนของสตูรการ
คดักรองหุ้นท่ีปรากฎในคูมื่อฉบบันี ้เป็นลิขสิทธ์ิของบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  การใช้งาน ซึง่
รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะการใช้งานข้อมลูและรูปภาพประกอบท่ีปรากฏอยู่ในคูมื่อฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้สร้างความ
เข้าใจในการใช้งานสตูรการคดักรองหุ้นเท่านัน้ ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์ในการชีน้ าการลงทนุแตอ่ย่างใด บริษัทฯไม่อาจรับรอง
ผลลพัธ์ของการลงทุนท่ีเกิดขึน้การใช้สูตรคดักรองเน่ืองจากมีปัจจัยหลายประการท่ีเก่ียวข้องและส่งผลต่อผลลัพธ์การ
ลงทนุ เชน่ ความผนัผวนของสภาวะการลงทนุ เป็นต้น บริษัทฯไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึน้จากการใช้ข้อมลู 
สตูรการคดักรอง ตวัเลข และกราฟท่ีแสดงผลนีไ้มว่า่จะเป็นความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในข้อมลูใด ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในคูมื่อฉบบันี ้ห้ามมิให้ผู้ ใด ท าซ า้ ดดัแปลง น าออกแสดง ท าให้
ปรากฏ หรือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมลูในคูมื่อฉบบันี ้ไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน เว้นแตจ่ะ
ได้รับอนญุาตลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทฯ 

 

 

 


