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“ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : 
การลงทุนหุนคุณคา แบบเนน P/E ต่ํา ของจอหน เนฟฟ (4)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในตอนน้ีจะอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ “เทคนิคการคนหาหุนดี ราคาถูก” และ “เทคนิคการบริหารพอรตหุน  

ที่มีคา P/E ต่ํา” ของจอหน เนฟฟ หลังจากเราไดเรียนรูคุณลักษณะ 7 ประการ ของหุนคุณคาแบบเนน P/E ตํ่า ที่ไดสรุป 
ไปใน 2 ตอนที่ผานมา 

เทคนิคการคนหาหุนดี ราคาถูก 

ติดตามหุนทีร่าคาลดลงทุกวัน 

จอหน เนฟฟ แนะนําวาใหคอยจับตาดูราคาหุนในชวงที่ตลาดขาลง ลองดูวามีหุนตัวไหนท่ีทําสถิติราคาต่ํากวา 
ที่เคย (New Low) ลงมา 2 - 3 วัน และมีราคาใกลเคียงกับราคาตํ่าสุดในรอบ 52 สัปดาห โดยเราอาจจะต้ังเกณฑเอาไว 
เชน ถาราคาลดลง 8% - 30% หรือมากกวา เราคิดวาหุนนี้นาสนใจและคุมที่จะเขาไป “วิเคราะหหุนตัวนี้” เพราะน่ันอาจ
ทําใหเราซ้ือหุนของบริษัทที่ดีไดในราคาถูก และมีโอกาสไดกําไรในอนาคต  

คนหาบริษัททีม่ีคุณภาพ ในยามภาวะเศรษฐกิจหรือธุรกิจคับขัน 

บริษัทจดทะเบียนตางๆ ตองตอสูในโลกธุรกิจกันอยางไมหยุดหยอน ไมวาในภาวะเศรษฐกิจรุงเรือง หรือตกตํ่า 
ความสําเร็จของธุรกิจอาจมาจากการใชจุดแข็ง แกไขจุดออนภายในกิจการ การใชโอกาส และลดอุปสรรคจากปจจัย
ภายนอก ในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง บริษัทจดทะเบียนจํานวนมากไดอานิสงสจากผลบวกของปจจัยภายนอก การทําธุรกิจ 
จึงไมคอยลําบากมากนัก แตในชวงที่เศรษฐกิจตกตํ่า หลายๆ บริษัท (ที่ยามปกติมีปจจัยพื้นฐานดี) ก็ตองพยายาม
ขวนขวายเอาตัวรอด ตองแกปญหาเฉพาะหนาตางๆ มากมาย ซึ่งตองใชเวลาพิสูจนวาจะผานวิกฤติไปไดหรือไม  
แตนักลงทุนอาจไมม่ันใจกับภาวะการณหรือไมทันสังเกตจุดที่นาสนใจของบริษัทนั้นๆ จึงแหขายหุนออก จนทําใหราคาหุน
ตกไปอยางมาก  

จอหน เนฟฟ เลาประสบการณจากกรณีบริษัท Owens Corning ซึ่งเปนผูผลิตไฟเบอรกลาสรายใหญในชวง
ทศวรรษ 1980 โดยในป 1986 บริษัทแหงนี้ปองกันตนเองจากการถูกซ้ือกิจการ โดยกูเงินจํานวนมากเพ่ือซื้อหุนคืนจาก 
ผูถือหุน และออก Stub Shares เพื่อแทนสัดสวนของผูถือหุนเดิม การปรับโครงสรางใหมนี้ทําใหสวนของผูถือหุนในงบดุล
ติดลบ มูลคาตามบัญชีตํ่ากวาศูนย ทําใหนักลงทุนสวนใหญไมม่ันใจ เทขายออกมา จนทําให P/E ตํ่า เหลือประมาณ  
5.5 เทา แตกองทุน Windsor คาดวาอุตสาหกรรมไฟเบอรกลาสยังไปไดดี รายไดและกําไรในอนาคตคนาจะชวยลดภาระ
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หนี้ได แมจะยังไมสามารถจายปนผลไดในปจจุบัน แตถาระดับสวนของผูถือหุนที่จะเพ่ิมขึ้นในภายหลัง จะทําใหกลับมา
จายเงินปนผลไดผลที่เกิดจริงหลังจากนั้น คือ บริษัทเร่ิมมีกําไรในป 1991 และกองทุน Windsor ขายหุน Owens Corning 
ไปในราคา 2 เทาของราคาทุนในป 1993  

คนหาบริษัทดีที่ถูกจําแนกผดิประเภท 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะถูกจําแนกเขาอยูในหมวดอุตสาหกรรม (Industry) ใดอุตสาหกรรมหน่ึง 
เพื่อใหงายตอการเลือกลงทุน การกําหนดประเภทของอุตสาหกรรมที่บริษัทจะเขาไปอยู อาจพิจารณาจากลักษณะของ
ผลิตภัณฑ ธุรกิจ และขอจํากัดที่อาจไมสามารถเปดกลุมอุตสาหกรรมใหมที่เหมาะสมกวาได เราอาจใชจุดนี้ในการคนหา
หุนดีที่ถูกจําแนกผิดประเภทได 

จอหน เนฟฟ มีประสบการณจากการลงทุนในหุน Bayer AG ในชวงปลายป 1990 ซึ่งขณะน้ัน หุน Bayer ถูกจัด
ใหอยูในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ทั้งๆ ที่รายได 1 ใน 3 มาจากผลิตภัณฑยาและผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ ในขณะท่ี 8% 
มาจากเคมีเกษตร และ 13% มาจากเคมีภัณฑเก่ียวกับการถายภาพ ซึ่งสรุปโดยรวมวา… รายไดประมาณครึ่งหนึ่งของ 
Bayer ไมไดขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ตอมาภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า สงผลใหหมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีราคา
หุนตกตํ่าดวย ราคาหุน Bayer ลดลงถึง 35% ตอนที่กองทุน Windsor เขาไปซื้อหุน Bayer P/E ของ Bayer มีคาประมาณ 
6 เทา จากการท่ีโครงสรางรายไดของ Bayer ไมผันผวนมากตามวงจรเศรษฐกิจ เม่ือเศรษฐกิจกลับมารุงเรือง  
ผลประกอบการท่ีกลับมาดี สงผลใหราคาหุนกลับมาเพ่ิมในป 1993 กองทุน Windsor ไดกําไรจากการขายหุน Bayer  
สูงกวาตลาด 

มองหาบริษัทที่จะลงทุนจากเพ่ือนบาน 

โอกาสหาหุนดีๆ มีอยูสมํ่าเสมอ จอหน เนฟฟ แนะนําวิธีหาบริษัทจดทะเบียนดีๆ ที่มีผลิตภัณฑวางขายอยูใน
ศูนยการคา หรือจะพูดคุยกับพอคาปลีกแถวบาน หรือฟงความเห็นของวัยรุน จึงจะรูวาตลาดนิยมบริโภคอะไร ของใคร 
ตัวอยางการลงทุนกรณีของ Windsor คือ เฝาติดตามหุนของ Pier One Imports ซึ่งเปนผูคาปลีกอุปกรณตกแตงบาน 
และสินคาเก่ียวกับบานช้ันนําของสหรัฐฯ เชน เฟอรนิเจอร ตะกรา หมอน วัสดุปูพื้น เปนตน แต P/E ของหุนนี้ ในขณะน้ัน
สูงเกินไป แมวาจะม่ันใจในธุรกิจก็ตาม กองทุน Windsor รอคอยจนกระท่ังเกิดเหตุการณ Black Monday ในเดือนตุลาคม 
ป 1987 ตลาดหุนตกตํ่า กองทุน Windsor เขาซ้ือ Pier One ในป 1989 ขณะที่ P/E มีคาประมาณ 8 เทาเทานั้น ไมคอยมี
นักลงทุนมองเห็นกําไรตอหุนของ Pier One วากลับมาเพิ่มขึ้นถึง 47% ในป 1988 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นอีก 25% ในป 
1989 ผลลัพธก็คือ กองทุน Windsor สามารถไดกําไรจากการขายหุน Pier One เพิ่มขึ้นอีกเกือบเทาตัวภายในเวลา  
6 เดือนหลังจากนั้น 

พัฒนาความคิดเห็นใหเปนลําดับขั้น 

จอหน เนฟฟ เห็นวาการลงทุนไมใชธุรกิจซับซอน แตคนทําใหซับซอนเอง เราควรเรียนรูโดยการพัฒนาความ
คิดเห็นใหเปนลําดับขั้นตอน (Curbstone Opinions) โดยต้ังขอสังเกตท่ีเปนประโยชนจากขอมูลทั่วไปของบริษัท 
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อุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจที่มีผลตอบริษัทที่เราสนใจอยู ซึ่งอาจจะต้ังคําถามและหาคําตอบใหกับคําถามเหลานี้ 
เชน... 

 อะไรที่ทําใหบริษัทมีชื่อเสียง (และจะทําช่ือเสียงไดตอไป) ? 

 ธุรกิจมีแนวโนมเติบโตหรือไม ? 

 บริษัทเปนผูนําในอุตสาหกรรมหรือไม ? 

 แนวโนมของการเติบโตของอุตสาหกรรมเปนอยางไร ? 

 ผูบริหารมีภาวะผูนําในเชิงกลยุทธหรือไม ? 

เทคนิคในการบริหารพอรตหุนที่มี P/E ต่ํา 

แมเราจะไดเรียนรูคุณลักษณะของหุน P/E ตํ่าในแบบของจอหน เนฟฟ ซึ่งมีประโยชนในการคัดเลือกหุนเขา
พอรตโฟลิโอมาแลว แตการบริหารพอรตโฟลิโอไมไดมีเฉพาะการคัดเลือกหุนเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตาม ปรับพอรต 
เอาหุนเดิมที่ไมเปนไปตามคุณสมบัติออกไป เอาหุนใหมที่เหมาะสมกวาเขามา โดยจอหน เนฟฟ ไดแนะนําเทคนิคในการ
บริหารพอรตเพิ่มเติมไวดังนี้ 

เทคนิคการจัดกลุมหุนแบบ Measured Participation 

จอหน เนฟฟ ไดเสนอมิติการแบงกลุมหุนโดยไมสนใจประเภทอุตสาหกรรม แตแบงตามการเติบโตของกําไร  
โดยแบงหุนออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมที่มีอัตราการเติบโตและเปนที่นิยม (Highly Recognized Growth : HRG) 
2. กลุมที่มีอัตราการเติบโต แตไมคอยไดรับความนิยม (Less Recognized Growth : LRG) 
3. กลุมที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง (Moderate Growth : MG) 
4. กลุมที่มีการเตบิโตตามภาวะเศรษฐกิจ หรือหุนวัฏจักร (Cyclical Growth : CG) 

จอหน เนฟฟ แนะนําวา... “หุนกลุม HRG” มักจากบริษัทที่มีชื่อเสียง ผูบริโภครูจักและจําช่ือสินคาของบริษัท
เหลานี้ไดดี บริษัทมีอัตราการเติบโตของผลประกอบการและกําไรสูง มีความม่ันคง มักเปนผูนําตลาด นักลงทุนสวนใหญ
ตางตองการเปนเจาของหุน HRG เกือบทั้งนั้น ความนิยมทําใหราคาหุนของกลุมนี้มักอยูในกลุมดัชนีหุนช้ันนําของตลาด 
และราคา ก็มักสูง (ทําให P/E สูงดวย) นักวิเคราะหหลักทรัพยใหฉายาหุน HRG วา “One-decisim Stock” คือ ใหซื้อและ
ถือตลอดไป โดยมีสมมติฐานวา... บริษัท HRG เหลานี้มีการเติบโตของกําไรอยางไมจํากัด ในขณะที่จํานวนหุนมีจํากัด  
นักลงทุนสวนใหญจึงเช่ือวา ราคาคงจะเพ่ิมไปอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเกิดอยางนี้ไดตองมีนักลงทุนหนาใหมที่เช่ือคนงาย 
เขามาในตลาดเพิ่มขึ้นโดยไมมีขีดจํากัดเชนกัน จอหน เนฟฟ ยกตัวอยางหุนในดัชนี Nifty Fifty ซึ่งมี P/E สูงขึ้นเร่ือยๆ 
ขณะท่ีหุน P/E ตํ่า ไมมีใครสนใจเลย จนกวาจะเกิดความตกตํ่าในตลาดหุน ผูคนที่บาดเจ็บจากหุน HRG จึงจะหันมาสนใจ 
หุน P/E ตํ่า ที่มีการเติบโตของกําไรดี แตไมมีใครสนใจ (LRG) อยางไรก็ดี กองทุน Windsor ก็ลงทุนในกลุม HRG บาง  
โดยมีสัดสวนประมาณ 8% - 9% ของมูลคาการลงทุน 
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ถัดมาเปน “หุนกลุม LRG” โดยจอหน เนฟฟ แนะนําวา... ขณะที่คนสนใจแตหุน HRG ทําใหเรามีตัวเลือก
มากมาย สําหรับพอรตโฟลิโอ P/E ตํ่าของเรา ที่จริงแลวบริษัทเหลานี้มีอัตราการเติบโตของกําไรดีไมนอยกวาของกลุม 
HRG เพียงแตขาดวิสัยทัศน และขนาดไมใหญพอที่จะทําใหเกิดความสนใจในบางชวงของการลงทุน สัดสวนการลงทุน 
ในหุน LRG ของกองทุน Windsor สูงถึง 33% โดยสัดสวนท่ีเหมาะสมที่จอหน เนฟฟ แนะนําไวอยูที่ประมาณ 25% 

สวน “หุนกลุม MG” จอหน เนฟฟ อธิบายวา... เปนหุนที่มีจํานวนมากท่ีสุดในตลาด แตดวยผลการดําเนินงาน 
ที่ไมคอยโดดเดน นักลงทุนจึงไมนิยมลงทุน และ P/E ก็มักจะตํ่า ถาสามารถวิเคราะหคนหาหุนที่มีพื้นฐานดี และมีอนาคต 
P/E ของหุนกลุมนี้สามารถปรับเพิ่มขึ้น และจะทําใหเกิดกําไรมาก ซึ่งกองทุน Windsor ลงทุนในกลุมน้ี ประมาณ 50%  
ของพอรตทั้งหมด 

สุดทาย คือ “หุนกลุม CG” จะมีการเติบโตของกําไรในอัตราเฉล่ีย โดยในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น การเติบโตของ 
กําไรจะสูงกวาคาเฉล่ีย แตในชวงวัฏจักรขาลง กําไรจะเติบโตนอยกวาคาเฉลี่ยของตลาด P/E ของหุนกลุมนี้จะผันผวน 
ขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งบริษัทที่ดีในกลุม CG และมี P/E ตํ่า ก็ยังมีใหคัดเลือกอยูเสมอ ดังนั้น กลยุทธการซื้อและขายหุนกลุมนี้จึงมี
ความสําคัญมาก 

กองทุน Windsor จะเขาซ้ือหุนกลุมนี้กอนที่กําไรจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 - 9 เดือน และขายเม่ือมีสัญญาณวา  
ความตองการในสินคาและบริการของบริษัทเหลานี้มีการขยายตัวอยางชัดเจน เชน ดูจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายและ
กําไรโดยเฉล่ียแลว กองทุน Windsor จะมีหุนวัฏจักรอยูประมาณ 30% 

เทคนิคการกําหนดจํานวนหุนในพอรต 

ในขณะท่ีกองทุน Windsor บริหารเงินทุน 11 พันลานเหรียญ กองทุนนี้ลงทุนในหุนเพียง 60 บริษัท และ 40% 
ของเงินกองทุน ลงทุนในหุนเพียง 10 บริษัทเทานั้น และเม่ือเจาะลึกลงไป 25% ของมูลคาเงินลงทุน ลงในบริษัทน้ํามัน 
เพียง 3 แหงเทานั้น ดังนั้น จึงไมจําเปนที่จะตองใหพอรตมีจํานวนหุนมากเกินไป 

เทคนิคการวิเคราะหหุน 

นักลงทุนมักจะสับสนวา ควรเลือกใชวธิี Top-down คือ วิเคราะหปจจัยพื้นฐานจากเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ลงไป
หาตัวบริษัท หรือจะใชวิธี Bottom-up คือ วิเคราะหที่บริษัทกอน แลวคอยดูวาบริษัทที่ดีเหลานี้มีปจจัยแวดลอมดาน
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สนับสนุนหรือไม จอหน เนฟฟ ใหความเห็นวาจะใชวิธีอะไรก็ได จะดูอะไรกอนหลังกอรก็ได  
แตตองดูควบคูกันไป 

เทคนิคการสรางฐานขอมูลเพ่ือติดตามและตัดสินใจ 

ในการสรางและบริหารพอรต P/E ตํ่า จอหน เนฟฟ สราง Fact Sheet เพื่อชวยวิเคราะหและติดตามหุนอยางเปน
ระบบ ขอมูลที่เขาสนใจ ไดแก จํานวนหุนที่ลงทุน ตนทุนเฉลี่ย ราคาปจจุบัน กําไรตอหุน ทั้งในอดีต และประมาณการ 
อัตราการเติบโต ทั้งในอดีตและท่ีคาดการณ P/E ในอดีตและท่ีคาดการณ ผลตอบแทนจากเงินปนผล (Yield) ผลตอบแทน
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ตอสวนของผูถือหุน (ROE) ราคาเปาหมายบนพื้นฐานของกําไรที่คาดการณ P/E เปาหมาย ตลอดจนโอกาสและศักยภาพ
ที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งขอมูลหลายตัวขางตน เปนขอมูลที่หาไดงาย เพราะมีการเปดเผยตอสาธารณะอยูแลว 

เทคนิคการขายหุนจากพอรต 

จอหน เนฟฟ กําหนดลักษณะของการขายหุนออกจากพอรต ดังนี้ 

 ปจจัยพื้นฐานแยลง 

 ราคาเทากับราคาเปาหมายที่กําหนด 

การลดลงหรือแยลงของปจจัยพื้นฐานจะพิจารณาจากเกณฑ 2 ประการ คือ “กําไรที่คาดการณ” และ “อัตรา
การเติบโต 5 ป” หากเราไมม่ันใจในปจจัยพื้นฐานเหลานี้ ใหขายหุนออกทันที อยางไรก็ดี ถึงแมวาปจจัยพื้นฐานยังดี แต
ถาราคาหุนสูงขึ้นไปเทากับราคาเปาหมายท่ีต้ังไว ก็สามารถขายหุนจากพอรต เพื่อนํารายไดและกําไรมาลงทุนกับหุนตัว
ใหมตามเกณฑที่กําหนดตอไป (Reinvestment) โดยเฉล่ียแลวถาปจจัยพื้นฐานของหุนยังดี กองทุน Windsor สามารถถือ
หุนไปนานถึง 3 - 5 ป โดยอาจแบงขายทํากําไรบางระหวางชวงเวลาลงทุน จอหน เนฟฟ เตือนวาการถือหุนนานเกินไป  
ก็อาจเปนปญหาได เพราะอาจเกิดสถานการณ “ตกหลุมรัก” หุนในพอรตจนลืมจังหวะการขายออก เพื่อทํากําไร 
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม จงจําไววา “หุนทุกตัวที่เราเปนเจาของ มีไวเพ่ือขายทั้งส้ิน” และ ”ไมจําเปนตองซื้อและ 
ถือหุนตลอดไป” 

ฝากทิ้งทายในบทความนี้ไวสักนิดวา… การลงทุนในหุนแบบ P/E ตํ่า เปนกลยุทธการลงทุนชนิดหนึ่ง ซึ่งมี
ลักษณะคอนขางอนุรักษนิยม ไมหวือหวา จอหน เนฟฟ เองก็เห็นวาหลักการดังกลาวน้ีเปนการกระทําซํ้าๆ คงเสนคงวา  
ส่ิงที่เหมือนกับการวิเคราะหหลักทรัพยในกลยุทธอื่นๆ ก็คือ “การคนหาหุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี” แตส่ิงที่ตางจากคนอื่น 
ก็คือ “พยายามคนหาของดี ราคาถูก” และ “เปนของที่คาดการณแลววาจะมีการเติบโตของกําไรที่ดีอยาง

ตอเนื่อง” จนสงผลในทางบวกตอผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต หากทานนักลงทุนอานแลว คิดวาชอบสไตล 
การลงทุนแบบนี้ ลองนําหลักการไปสรางและบริหารพอรตลงทุนดวยตนเองไดเลยครับ ขอใหทุกทานโชคดีครับ 
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