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สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในบทความตอนท่ีแลว ผมไดอธิบายภาพรวม “หลักปรัชญาการลงทุน 7 ประการของ จอหน เนฟฟ” โดย

อธิบายรายละเอียดของคุณลักษณะ 2 ขอแรกของการลงทุนในหุน ไดแก การเลือกหุนที่มีอัตราสวน P/E ตํ่า และมีอัตรา
การเติบโตของกําไรอยางสม่ําเสมอ ในตอนนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะขอที่เหลือดังนี้ 

คุณลักษณะที่ 3 เปนหุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลคงที่ 

 อัตราผลตอบแทนจากการปนผล (Dividend Yield)    =       เงินปนผลจาย  
                            ราคาตลาดของหุนปจจุบัน 

เปนการประมาณโดยคราวๆ วา... ถาลงทุนซื้อหุนในขณะนั้นแลวถือไว เมื่อไดรับเงินปนผลมา จะคิดเปน

อัตราผลตอบแทนเทาไร ถาเราซ้ือและถือหุนไวเปนระยะเวลานานๆ Dividend Yield จะมีความสําคัญมาก เพราะจะ 
ทําใหเราเห็นกระแสเงินสดรับจากการถือหุน (เงินปนผล) ซึ่งเปนสวนแบงที่เราจะไดรับอยางสมํ่าเสมอจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัท การมีบริษัทที่ดีอยูในพอรตโฟลิโอและไดรับเงินปนผลดีอยางตอเนื่อง จะทําใหอัตราผลตอบแทนของ
พอรตอยูในระดับที่ ดีสมํ่าเสมอ ไมตองต่ืนเตนตกใจกับการขึ้นลงของราคาหุน เพราะตราบใดที่ ยังไมขายออก  
กําไร / ขาดทุนจากสวนตางของราคาก็ยังไมเกิดขึ้น 

เนื่องจากกลยุทธการลงทุนของจอหน เนฟฟ เนนที่หุน P/E ตํ่า ซึ่งราคาตลาดมักจะมีราคาถูก จึงทําใหโดย
เปรียบเทียบแลว เม่ือไดรับเงินปนผลตอบแทนกลับมา Dividend Yield จะมีอัตราสูง (เพราะราคาเปนตัวหาร) สําหรับคนที่
ลงทุนแลว รอคอยท่ีจะขายโดยมีความหวังวาจะไดกําไรจากสวนตางราคาซ้ือกับราคาขายน้ัน Dividend Yield จะ 
มีความสําคัญมาก โดยเปรียบเปรยไววา “Yield ที่ดีกวา อยางนอยก็ทําใหคุณมีออรเดิรฟ (เงินปนผล) ไวรับประทาน
เลนระหวางรออาหารจานหลัก (กําไรจากการขาย)”  

อยางไรก็ตาม ในภาวะตลาดขาขึ้น และราคาตลาดของหุนสูงขึ้นเร่ือยๆ เปนการยากที่ Dividend Yield จะสูงขึ้น
เร่ือยๆ เพราะตองทําให Dividend หรือเงินปนผลมีอัตราที่โตกวาการเพิ่มขึ้นของราคา คนที่เขาซ้ือหุนนี้ทีหลัง ก็มักจะ
ตนทุนสูงกวา คนที่ซื้อคนแรก ผมจึงคิดวา จอหน เนฟฟ พยายามบอกเราเม่ือมาถึงตรงนี้วา... ใหเราหาของถูก (หุน P/E 

ต่ํา) พ้ืนฐานดี (กําไรดี อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลดี) Dividend Yield ที่ขยับสูงตอไปไมไดหรือเร่ิมลดลง  
อาจเปนสัญญานเตือนใหปรับพอรต และเร่ิมขายออกก็ได 
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คุณลักษณะที่ 4 เปนหุนที่มีความสัมพันธที่ดีของอัตราผลตอบแทนโดยรวมกับคา P/E ที่ซื้อ 

อัตราผลตอบแทนโดยรวม (Total Return) ในที่นี้ คํานวณไดจาก... 

Total Return   = อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ + อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล 
                               อัตราสวนราคาตอกําไร 

 = Earnings Growth + Dividend Yield 
    P/E 

อธิบายไดวา… หุนที่มีราคาตามหนวยของ P/E 1 หนวย สรางผลตอบแทนจากกําไรและเงินปนผลไดเทาไร  
ย่ิงมาก ก็ย่ิงทําให Total Return มีคามาก นั่นหมายความวา... ถาไดหุนที่ P/E ตํ่า กําไรเติบโตดี จายปนผลสมํ่าเสมอ ก็ทํา
ใหผลตอบแทนโดยรวมมีคาสูงขึ้น 

ดังนั้น หุนที่เราเลือกมาจึงควรเปนหุนที่มี Total Return สูงมากๆ ที่จริงแลว ผมเห็นวาคุณลักษณะท่ี 4 นี้  
ไมมีอะไรใหม เพราะเปนการรวมคุณสมบัติที่ 1 ถึง 3 เขาดวยกันเปนอัตราสวนเดียว เพื่อยืนยันวา “เปนของดี ราคาถูก” 

คุณลักษณะที่ 5 เปนหุนที่มีความผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่งจะถูกชดเชยดวย P/E 

หุน P/E ตํ่าที่กองทุน Windsor เลือกมามีหลายประเภท แมหุนที่เรียกวา “หุนวัฏจักร” (Cyclical Stocks)  
จอหน เนฟฟ ก็ลงทุนดวย โดยในบางขณะกองทุน Windsor มีหุนวัฏจักรถึง 1 ใน 3 หรือมากกวานั้นในพอรตโฟลิโอ  
ซ่ึงหุนวัฏจักรที่จอหน เนฟฟ ลงทุน ไดแก หุนของบริษัทผลิตรถยนต เคมีภัณฑ และอลูมิเนียม หุนเหลานี้มักมีราคา 
ผันผวนขึ้นลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจและธุรกิจ ในชวงที่วัฏจักรรุงเรือง ราคาจะสูงขึ้นมากอยางรวดเร็ว แตชวงหลังจาก
จบวงจร ราคาหุนก็ลดลงอยางมาก ดังนั้น จังหวะในการเขาซ้ือควรจะเปนชวงหลังจากจบวงจร ซึ่งราคาหุนลดลงอยางมาก 
(P/E จึงตํ่า ทําใหชดเชยความเส่ียงดานราคาไปไดมาก) และเม่ือถึงชวงรุงเรือง กําไรของธุรกิจเพิ่มขึ้นกวาเดิม ราคาหุนพุง
สูงขึ้น มีความตองการซื้อหุนกลุมนี้มากขึ้น กองทุน Windsor จะถือวาเปนจังหวะที่จะขายหุนกลุมนี้ 

จอหน เนฟฟ ยํ้าวา... ชวงจังหวะเวลาเปนเร่ืองสําคัญ นักลงทุนทุกคนลวนอยากซ้ือเม่ือถึงจุดตํ่าสุด และขาย 
เม่ือวัฏจักรถึงจุดสูงสุด ซึ่งยากท่ีจะคาดการณไดอยางแมนยํา ดังนั้น การซ้ือหุนที่ P/E ตํ่าไวกอน จะทําใหปลอดภัย  
เพราะมีตนทุนตํ่ากวา นอกจากนี้ ถาเรามีการติดตามสภาวะและแนวโนมของกําไรจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
ระหวางการลงทุน เราจะสามารถชวงชิงจังหวะการขายออก เพื่อทํากําไรไดดีกวานักลงทุนทั่วไป และโปรดจําไววา...  
อยาลงทุนเมื่อบริษัทมีกําไรสูงสุด (เพราะราคาจะขึ้นไปสูง ทําให P/E มีคาสูงเกินไป) 

คุณลักษณะที่ 6 เปนหุนของบริษัทที่มั่นคงแข็งแกรงในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต 

หุนที่กองทุน Windsor สนใจ 

 เปนบริษัทที่มีตําแหนงการตลาดท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งมีคา P/E ตํ่า 
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 อาจเปนหุนเติบโต (Growth Stock) ที่มีปจจัยพื้นฐานดี แตไมมีคนสนใจ (ราคาจึงถูกอยู) 

 หรืออาจเปนหุนบริษัทขนาดใหญชั้นแนวหนา แตเผชิญขาวราย ทั้งที่มีปจจัยพื้นฐานดี (ราคาจึงยังถูก) 

 วงจรธุรกิจของบริษัทเหลานี้ กําลังจะกลับมารุงเรือง ซึ่งอาจเกิดจากทั้งปจจัยภายนอก และ/หรือ การดําเนิน
กลยุทธภายในของบริษัทเอง 

 เจาะดูฐานะการเงิน และการทํากําไรตองดี 

คุณลักษณะที่ 7 เปนหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี 

ในขอนี้ผมคิดวา... จอหน เนฟฟ คงจะอธิบายประเด็นดานปจจัยพื้นฐานเพ่ิม เติมนอกเหนือจากที่อธิบายใน
คุณลักษณะที่ 6 โดยส่ิงที่ควรพิจารณาหุนของบริษัทเปาหมายเพิ่มเติม ไดแก 

 ตรวจสอบความสัมพันธระหวางยอดขายที่เปน “จํานวนเงิน” และ “จํานวนหนวย” ถายอดขายท่ี
เพิ่มขึ้น มาจากทั้งราคาและปริมาณ จะสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จของธุรกิจ 

 ตรวจสอบการสงมอบสินคาใหแกลูกคา ทําไดตามกําหนดหรือไม ถาไมทัน อาจจะกระทบตอยอดขาย 
กําไร และราคาหุนใหลดลงได 

 อยาสนใจแตกําไรสุทธิ ซึ่งเปน Bottom Line ใหกลับมาดู EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization) หรือกําไรจากการดาํเนินงานชนิดหนึ่งที่ดูจํานวนเงินกอนหักคาใชจาย 

ที่เราไมตองจายเงินไปจริง เชน คาเส่ือมราคา (Depreciation) และคาใชจายตัดจาย (Amortization)  
ย่ิง EBITDA สูงเทาไร ก็แสดงวาบริษัทจะจายคืนภาระคาใชจายทางการเงินและภาษีไดดีเทานั้น 

 พิจารณากระแสเงินสดของบริษัท เพื่อตรวจสอบใหม่ันใจวาบริษัทไดเงินมาจากไหน เอาไปใชทําอะไร 
ใชเงินทุนผิดประเภท ไมเหมาะสม และจะทําใหเกิดปญหาในอนาคตหรือไม ในหลายๆ กรณี กระแสเงินสด
มีประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางในการประเมินราคาของบริษัท 

 พิจารณาคา ROE (Return on Equity)  

        ROE       =        กําไรสุทธิ 
                       สวนของผูถือหุน 

ย่ิงคา ROE สูง ย่ิงสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีในการใชเงนิของผูถือหุน มาสรางผลการดําเนินงาน ผลกําไร
ใหธุรกิจ ซึ่งจะสงผลดีกลับมายังผูถือหุน ผานโอกาสการรับเงินปนผลที่สูงขึ้นในงวดถัดไป และ/หรือ ผานมูลคาธุรกิจที่อาจ
ดีขึ้นในอนาคต ถาบริษัทนํากําไรไปขยายการลงทุนตอ ทําใหมีโอกาสไดรับกําไรสวนเกิน (Capital Gain) ในอนาคต  

 

****************************************************************** 

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 
 


