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…ส�วนตัวผมมองว�านาทีนี ้
เราไม�จำเป�นต�องมีหุ �นเต็มพอร�ท

 แต�ไม�ควรล�างพอร�ทนะ อย�างน�อย
ต�องมีหุ �นอยู� ก็ play safe นิดนึง

มีเง�นสดไว�ถ�ามีอะไรเกิดข� ้นเราไปซื้อของถูกได�…
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สรางเงินลานเทาไหรไมสำคัญ สำคัญคือ ตองสรางดวยตัวเอง 
คียเวิรดสำคัญของ คุณปยพันธ วงศยะรา CEO และผูกอตั้ง 
บริษัท Stock2morrow  จำกัด ปจจุบันคือ 2 Morrow Group 
ผูปลุกแรงบันดาลใจใหผูอยากมีเงินลานเกิดความฮึกเหิมและ
อยากเดินตามความสำเร็จของการสรางเงินลานไดดวยตนเอง  
คุณปยพันธ  อาจกลาวไดวา คือ บุรุษ The Coach ตัวจริง ที่ 
Coaching ความรูดานการลงทุน การพัฒนาตนเองใหทุกคนที่
สนใจอยากเดินไปสูจุดนั้น ทั้งการแชรวิธีการทำธุรกิจ  ทั้งการ
เผยเคล็ดลับความสำเร็จของตัวเองอยางหมดเปลือกใหทุกคน
สามารถเดินตามไดเพราะเขาอยากใหทุกคนทำไดสำเร็จเหมือน
ที่เขาทำ 
คุณปยะพันธ เคยกลาวไววา การที่เราสามารถสรางความมั่งคั่ง
พันลานดวยตัวเอง ทำไดอยางไร  ตองบอกวา ขอบคุณที่จุด
เริ่มตน  เราไมใชคนที่เกิดมารวย เรามีจุดเริ่มตนที่ต่ำ ฉะนั้นการ
ทำดวยตัวเองก็งายขึ้น แตทั้งนี้การจะสรางเงินลานเทาไหรไม
สำคัญ สำคัญคือตองสรางดวยตัวเอง
ลาสุด คุณปยะพันธ ไดกลาวกับ รายการ INN WHY ชวง The 
Coach ถึงการนำเงินไปลงทุนในยุคนี้วา  วันนี้ทุกคนเห็นภาพ 
ทูมอรโรว กรุป เติบโตขึ้น ฉะนั้นการโตขึ้นตองมีการ invest ตอง
มีเงินลงทุนบริษัทในเครือ เปนเงินสวนหนึ่งที่ตองเตรียมไว เงิน
สดก็ตองเตรียมเอาไว สวนหนึ่งลงทุนในหุนอยู  อีกสวนลงทุน
ใน Start Up นองๆชวนใหมาชวยลงทุนหนอยเหอะ มากนอย
อยากใหพี่ปอมลงใน Start up    
กอนหนานี้ Stock2morrow ไมไดลงทุนมากอยางที่เห็น เปนการ
ลงทุนในหุนเกือบ 100%  ปจจุบัน ลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพย
ประมาณ 30-40%  ลงทุนในธุรกิจตัวเองประมาณ  20-30% 

มีถือเงินสดไวประมาณ 10-20% สวนที่เหลือก็เปนการลงทุน
ใน Start up   
ทั้งนี ้การลงทุนหุนในตลาดหลักทรัพย 30-40%  ในจำนวนนี้
ไมไดเปนตัวหุนอยูตลอดเวลา แตผมกันเงินสวนนี้เปนเงินพรอม
ที่จะลงทุนในหุน บางเวลาจะลงทุนเต็ม  40% เปนหุนลวนๆ
เลย แตวันนี้ยังไมถึง 40%  เพราะวา รูสึกวาหุนชวงนี้ยังไม
เหมือนเมื่อป 2008 – 2013 
แตก็ถือวา การถือเงินสด ไวก็ play save สามารถปองกันความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง เพราะหากวันดีคืนดีมีเหตุการณ panic หรือ
ตื่นตกใจตลาดอะไรสักอยางขึ้นมา  แลวเรามีความมั่นใจวามัน
เปนเหตุการณชั่วคราว การมีเงินสดก็จะทำใหอุนใจกวาพรอม
ที่จะไปซื้อหุน 
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เรามีความเชื่อมั่นว�าเร�่องของ

Content
ยังเป�นที่ต�องการของโลกนี้ตลอดเวลา 

เพ�ยงแต�ว�าไม�ยึดติดกับ
แพลตฟอร�มใด แพลตฟอร�มหนึ่ง…
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ผมชอบถือหุนระยะยาว เพราะเคยผานเหตุการณถือหุนระยะ
สั้นมาแลว คำตอบ คือ ไมใช แตสวนตัวชอบหุนกลุมไฟแนนซ
บางตัวที่ดูแลวคอนขางมั่นคง มีสาขา มีธุรกิจ มีผลตอบแทนที่ดี
ซึ่งไมใชแบงกใหญ แตเปนธุรกิจปลอยสินเชื่อเชาซื้อ ซึ่งหลักๆ 
จะดูหลายจุด เชน หนี้เสียตองนอย  ธุรกิจมีรายไดเขาเทาไหร
ความเสี่ยงของการปลอยสินเชื่อบริษัท มีมาตรการดูแลดีมาก
นอยแคไหน   มีหลักค้ำประกันอะไรมาบาง 
สวนการลงทุนในธุรกิจตัวเองลงทุนอยางไรนั้น คุณปยะพันธ 
กลาววา  Stock2morrow มาเปน 2 Morrow Group ธุรกิจเติบ
โตมาจากการเปน Content Provider ผูใหบริการเนื้อหาที่ไมยึด
ติดกับ  Platform ใด มีทั้งเว็บไซต ออนไลน ออฟไลน โซเชียล
หนังสือ สัมมนา  อีเวนท  

ดังนั้น การโตจากการตอยอดเรื่องของ Content จากเรื่องหุนไป
เปนเรื่อง คอนโดฯ เรื่องของพัฒนาตัวเอง เรื่องของธุรกิจ เปน
ตัวเราอยูแลวตอยอดได

“Content ไม�มีทางตาย ยิ�งโลกพัฒนามากข�้นแค�ไหนคนก็

ต�องการ Content มากข�้นเท�านั้น”

เราตองพยายามรูวา โลกทุกวันคนสวนใหญจะเสพ Content
จากที่ไหน พฤติกรรมของคนทุกวันนี้เปลี่ยนไป เมื่อกอนคนดูทีวี
20 นิ้ว เครื่องนึงดู 5 คนทั้งบาน  กลายเปนวันนี้ทุกคนมีสมารท
โฟนในมือ ดูทีวีคนเดียวบางทีเปด 3 ชอง มีสมารทโฟน แท็บเล็ต
และทีวี ซึ่งพฤติกรรมของคนไมมีทางกลับไปดูทีวีเครื่องเดียวทั้ง
บานแลว  
วันนี้การเสพ Content ของคนก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน เราจะเห็น
ยอดขายหนังสือตกลงไมใชคนไมอยากอานแตคนมีทางเลือก
อานในทางอื่นมากกวา  อยางไรก็ตาม การให Content ที่ดี
ในชองทางที่สะดวกแลวคนสามารถเขาถึงไดงายไมวาจะเปน
on ground หรือ online ก็ตามสุดทายคนก็ไปหา ผมมีความเชื่อ

แบบนี้  ถาเราเห็นวาสื่อบางสื่อไปไมไหวหรือแรงเริ่มลดลงอยาก
ใหสื่อมองวาการไปยึดติดกับแพลตฟอรมใดแพลตฟอรมหนึ่งแลว
มองวาคนอื่นนอยลงหรือเปลา จริงๆแลวไมใช  สรุปแลวจริงๆ
แลว Content Never Die !!!

ว�ธีการเลือก Start Up เพ�่อเข�าไปลงทุน
เลือกแบบไหนอย�างไร?
ผมลงทุน Start Up มาไดประมาณ 5 ปแลว ตอนนี้ภาพชัดขึ้น
ตอนนั้นคนตั้งคำถามวาลงทำไม เอาเงินไปทิ้งเลยดีกวาหรือ
เปลา ตองยอมรับวา ความเสี่ยงสูง แตวาสิ่งที่เปนเหมือน
ตะแกรงใหเรารอนหา Start Up ดีๆ มันมีเงื่อนไข ซึ่งผมใช 2
เงื่อนไขคือ ตองมองวา Business Model ของ Start Up ตรงนั้น
เขาเปน Solution เพื่อปดเพนพอยบางอยางของสังคม สังคม
มีปญหา  มีจุดออนอะไร ตองเปน Solution ที่จะชวยสังคมได
เขาตองมีวิธีการหาเงินไปถึงฝงไดดวย ไมใชชวยสังคมแตไมได
วาง  Business Model เอาไว  ถาอยางนั ้นก็ไปตอไมไหว
2. ตองดูผูกอตั้ง  มีคุณสมบัติ ตองทุมเท เปนคนดี จริงจัง
เวลาเจอปญหาแลวไมถอย ที่สำคัญตองไมมีงานอื่นดวย ถาทำ
Start Up นี้ไมสำเร็จเขาก็ไมมีทางเลือกอื่นแลว

Content ไม�มีทางตาย
ยิ�งโลกพัฒนา มากข�้น

แค�ไหน คนก็ต�องการ
Content มากข�้นเท�านั้น


