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“ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : 
การลงทุนแบบเซียน VI ของ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร (1)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
บทความชุดนี้จะกลาวถึงเซียนลงทุนพันธุแทแบบ Value Investor (VI) อันดับตนๆ ของเมืองไทย ซึ่งก็คงเปน 

ใครไปไมไดนอกจาก“ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร” ทานเปนคนแรกที่ศึกษาและปฏิบัติตนแบบ VI โดยใชการลงทุนจริง 
ในตลาดหุนไทย จากชีวิตมนุษยเงินเดือนที่ทํางานประจํา ทานไดผันตัวเองมาเปนนักลงทุนมืออาชีพจนประสบความสําเร็จ
ในทุกวันนี้ โดยใชแนวทางการลงทุนที่เนนคุณคา ที่สําคัญ คือ ทานไมไดหวงวิชาแมแตนอย ทานไดรวบรวมแนวคิดและ
ประสบการณการลงทุนที่ผานมาผานหนังสือ บทความ และการบรรยายในท่ีตางๆ ผมรูสึกช่ืนชมและภาคภูมิใจแทน 
คนไทยทุกคนท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณคาสูง เชน ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร อยูในตลาดทุนไทยของเรา ดร.นิเวศน ไดเขียน
หนังสือออกมาหลายเลมและแตละเลมก็ตีพิมพกันหลายคร้ังซึ่งผมคงสรุปไดไมหมด นอกจากน้ี ยังมีปรากฏการณเกิด
หนังสือจากผูที่ศรัทธาและช่ืนชม ดร. นิเวศน ทําหนังสือสรุปอัตชีวประวัติและวิธีลงทุนของทาน ทําใหการสรุปตีความ 
ของผมทําไดงายขึ้น ในการเขียนบทความชุด “ตีแตก : กลยุทธการเลนหุนในภาวะวิกฤต” ป 2551 และ “เลนหุน 

ในปทอง” ป 2553 ทั้ง 2 เลม พิมพและจัดจําหนายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) และอีก 2 เลม คือ “พลิกชีวิต
ดวยการลงทุนเซียนหุนพันลาน” พิมพคร้ังที่ 4 กุมภาพันธ 2554 และ “ลงทุนอยาง ดร.นิเวศน” พิมพคร้ังที่ 1 กันยายน 
2554 ทั้ง 2 เลม เขียนโดย ประภาคาร ภราดรภิบาล จัดพิมพโดยบริษัท วิง มีเดีย จํากัด และจัดจําหนายโดยบริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 

1. ประวัติโดยสังเขป 

ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร เกิดเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2496 เปนลูกชาวจีน 
โพนทะเลท่ีอพยพเขามาในประเทศไทย ต้ังรกรากอยูแถวตรอกจันทร กรุงเทพฯ คุณพอ
ประกอบอาชีพเปนชางไม ฐานะทางบานในขณะนั้นถือวา “ยากจน” ดร.นิเวศนเปนลูกคน
สุดทองในบรรดาพี่นอง 3 คน ในวัยเด็กเพื่อชวยเหลือทางบาน ดร.นิเวศนเร่ิมรูจักหารายได
ดวยตนเองต้ังแตอายุ 8 - 9 ขวบ ดวยการลงทุน 7.50 บาท ไปซ้ือหมากฝร่ัง และแบงขายปลีก
แกเพื่อนๆ ไดเงินมา 12 บาท จากนั้นจึงเร่ิมขายขนมประเภทตางๆ รวมทั้งรับจางทํางานพิเศษ
เพื่อหารายได การรูจักหารายไดดวยตนเองต้ังแตเล็กๆ ทําให ดร.นิเวศนรูจัก “คุณคา” ของเงิน

จะซ้ือสินคาและบริการหรือลงทุน โดยจะเปรียบเทียบ “คุณคาที่จะไดรับ” กับ “เงินที่จะตองจาย” อยูเสมอ 
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สําหรับประวัติการศึกษานั้น ดร.นิเวศนจบช้ันประถมศึกษาปที่ 7 จากโรงเรียนวัดดอน และจบระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จากโรงเรียนวัดสุทธิวราราม หลังจากนั้นสามารถสอบเขาเรียนตอที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยจบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในป พ.ศ. 2515 และสอบเขามหาวิทยาลัยไดในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดร.นิเวศนใหขอคิดวา... “การศึกษาเปนการลงทุนที่สําคัญของชีวิต ตอนที่ยังเปนเด็ก ถาไมไดลงทุนเรียนหนังสือ
จนจบมหาวิทยาลัย โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตคงลดลงไปมหาศาล” 

ในชวงที่เรียนระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ดร.นิเวศนฉายแววความขยันและมุงม่ันในหลายๆ เร่ือง ทั้งการเขียน
บทความ ซึ่งไดรับคัดเลือกใหลงตีพิมพในหนังสือพิมพเดลินิวสในชวงที่เรียนมัธยม และการทดลองเปนผูประกอบการเล็กๆ 
ในชวงเรียนมหาวิทยาลัย ไมวาจะเพาะเห็ดฟาง เล้ียงกุง เปดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งมักประสบ 
ความลมเหลวบอยๆ ทําให ดร.นิเวศน ไดเรียนรูวาการทําธุรกิจตองอาศัยประสบการณ และองคประกอบท่ีสําคัญ 
หลายอยาง  

ดร.นิเวศน เร่ิมชีวิตการทํางานหลังจากจบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคร่ืองกล ในป พ.ศ. 2519 ที่โรงงาน
น้ําตาลของบริษัท ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จํากัด ที่จังหวัดกาญจนบุรี ในตําแหนงวิศวกร เม่ือทํางานไปได 2 ป ก็ไดรับ 
การชักชวนจาก ดร.ไพบูลย เสรีวิวัฒนา เพื่อนรวมคณะวิศวกรรมศาสตรที่เรียนตอระดับปริญญาโท MBA ที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศาสตร (NIDA) ใหเขามาศึกษาตอระดับปริญญาโท ซึ่งตองเรียนในชวงเวลาปกติ ไมใชภาคกลางคืนหรือเสารอาทิตย 
เม่ือไปขอลาออกเพ่ือศึกษาตอ ผูบริหารของโรงงานนํ้าตาลไดตอรองขอใหทํางานไปดวยเรียนไปดวย โดยลดเงินเดือนลง 
แตไมตองลาออกจากงาน หลังจบ MBA ดร.นิเวศนไดเล่ือนตําแหนงเปนหัวหนาวิศวกร แตเร่ิมอยากเปล่ียนแปลงชีวิตบาง 
โดยเพื่อนคนเดิม คือ ดร.ไพบูลย ซึ่งไดทุนเรียนตอระดับปริญญาเอกดานการเงินที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป สหรัฐอเมริกา 
ไดชักชวนใหมาเรียนตอ ในที่สุดก็ไดรับการตอบรับเขาเรียนตอระดับปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป จึงไดขอ
ลาออกจากงานวิศวกรที่ทํามาเปนเวลา 7 ป 

การไปเรียนตอปริญญาเอกของ ดร.นิเวศนไปโดยไมไดมีเงินทุนมากนัก ไปแบบเรียนไปดวยทํางานไปดวย  
โดยเปนผูชวยงานวิจัยและผูชวยสอน โดยใชเวลาประมาณ 4 ป ก็สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และกลับมา 
เร่ิมชีวิตการทํางานในป พ.ศ. 2529 ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ IFTC ในตําแหนงผูจัดการ 
สํานักวางแผนและบริหารการเงิน โดยทํางานที่ IFTC เปนเวลา 7 ป 

หลังจากน้ันไดยายมาดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ ดานวานิชธนกิจ ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
นวธนกิจ จํากัด (มหาชน) ในยุคที่ธุรกิจหลักทรัพยเฟองฟูในป พ.ศ. 2534 ดร.นิเวศนเร่ิมทดลองลงทุนมาบางต้ังแต 
ตอนทํางาน IFTC และสัมผัสมากขึ้นตอนทํางานอยูที่นวธนกิจ ชวงอยูที่นวธนกิจยังไดเร่ิมตนงานเขียน ซึ่งเปนงานที่รัก 
อีกคร้ัง โดยแปลหนังสือ “คิดใหญ ไมคิดเล็ก” ซึ่งเปนหนังสือแปลขายดีระดับ Best Seller มาจนบัดนี้ 

ในชวงป พ.ศ. 2538 - 2539 ระหวางอยูที่นวธนกิจ ดร.นิเวศนเร่ิมศึกษาวิธีการลงทุนแบบเนนคุณคาอยางจริงจัง 
และเร่ิมมาประยุกตใชกับการลงทุนของตนเองบาง อยางไรก็ตาม ในชวงวิกฤตตมยํากุง ป พ.ศ. 2540 ขณะนั้นเขาดํารง
ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการของนวธนกิจ ไดรับผลกระทบจากการปดตัวลงของนวธนกิจและตองตกงาน ในขณะอายุ  
40 ปเศษ ซึ่งถือวาเปนชวงยากลําบากของชีวิต แตในวิกฤตก็เปนโอกาสท่ีทําให ดร.นิเวศน ไดมีเวลากับการลงทุนมากขึ้น 
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ดร.นิเวศน “ตีแตก” ดวยการนําเงินลงทุนเร่ิมตน 10 ลานบาท เขามาลงทุนแบบ VI จนพอรตการลงทุนบรรลุ 1,000 ลาน
บาท เม่ือ 10 ปผานไปกอนเขาอายุครบ 60 ปดวยซ้ํา 

แมวา ดร.นิเวศน จะกลับเขาทํางานประจําอีกในป พ.ศ. 2544 ที่ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
ในตําแหนงผูชวยผูจัดกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารความเส่ียงและนโยบาย โดยลงทุนในหุนควบคูกันไปดวย  
แตก็เปนชวงที่ไมนาน พอมาถึงป พ.ศ. 2547 ดร.นิเวศนคิดวาตนเองมีความพรอมทางดานฐานะทางการเงินที่เพียงพอ 
ตอการครองชีพของตนเองและครอบครัว โดยไมจําเปนตองพึ่งเงินเดือน และพบเปาหมายที่ตองการที่มากกวา คือ  
การเปน “ผูเช่ียวชาญการลงทุน” จึงลาออกจากงานประจําอยางถาวร เพื่อเปน “นักลงทุนอยางเต็มตัว”  

2. เริ่มตนชีวิตการลงทุนดวยการ “ตีแตก” 

ชวงป พ.ศ. 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตการเงิน “ตมยํากุง” ภาวะเศรษฐกิจไทยตกตํ่าอยางมาก รัฐบาลประกาศ 
ลดคาเงิน และนําประเทศเขาโครงการ IMF ดัชนีราคาหุนที่เคยสูงถึง 1,354 จุด ตอนตนป พ.ศ. 2539 ไดลดลงเหลือ  
373 จุด เม่ือส้ินป พ.ศ. 2540 นักลงทุนเจ็บหนักกันถวนหนา ไมวาจะเปนนักลงทุนระยะส้ันหรือระยะยาว ไมวาจะเปน 
นักเก็งกําไร หรือ Value Investor โดยภายในเวลา 2 ปนั้น มูลคาหุนทั้งตลาดหายไปถึง 73% หุนจํานวนมากกลายเปน 
เศษกระดาษท่ีไรคา 

ขณะที่ตกงานในชวงเวลาน้ัน ดร.นิเวศนมีเงินทุนต้ังตน 10 ลานบาท ถานําไปฝากธนาคารไดดอกเบี้ย 3% ตอป 
คิดเปนรายไดดอกเบี้ยปละ 3 แสนบาท หรือประมาณ 3 หม่ืนบาทตอเดือน ในขณะท่ีตองเล้ียงดูครอบครัวและสงลูกเรียน
ดวยรายไดขนาดน้ี ถือวาคอนขางลําบาก 

ดร.นิเวศนจึงตัดสินใจ “ตีแตก” ดวยการนําเงินสะสมกอนเดียวในชีวินขณะนั้น 10 ลานบาท เขาไปซ้ือหุน 
ที่ทําการวิเคราะหไวอยางดีแลววามีความปลอดภัย ใหผลตอบแทนสูง คุมคาในการลงทุน ทั้งๆ ที่คนอื่นๆ มองวา 
ตลาดหุนไทยไมมีความปลอดภัย แต ดร.นิเวศนเช่ือวายังมีหุนที่อยูรอดปลอดภัยและตองดีขึ้นในอนาคต มีกําไร และ
จายเงินปนผลดีขึ้น 

ในชวงวิกฤตตมยํากุงป พ.ศ. 2540 ดร.นิเวศนมองเห็นโอกาส คือ ไปพบวาหุนบางตัวมีราคาลดลงมาเยอะมาก 
แตไมคอยไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยกําไรและเงินปนผลไมไดลดลง ดร.นิเวศนจึงหาหลักเกณฑในการเลือกซ้ือหุน
ในขณะน้ัน โดยเลือกหุนที่... 

 รายไดไมลด 

 กําไรไมลด 

 หนี้ไมมี 

 ความเส่ียงที่จะเกิดจากความตองการสินคานอยลงมีนอยมาก 

 ราคาตํ่า แตจายเงินปนผลสูง 

 มีจุดแข็งทางดานการตลาด โดยมีมารเก็ตแชรเปนอันดับ 1 และเปนผูนําอยางโดดเดนซึ่งทิ้งหางเบอร 2 
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การเลือกหุนแบบนี้ ทําใหไดหุนที่มีความเสี่ยงเฉพาะตัวลดลงมาก และเม่ือรวมกันเปนพอรตโพลิโอ ความเส่ียง
ของพอรตก็ตํ่า เงินปนผลที่ไดรับก็สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก ถายังไมขายหุนออกไป แมไมทํางานประจําก็นาจะพออยูได  
และเม่ือเศรษฐกิจกลับมาดี หุนเหลานี้ก็มีราคาสูงขึ้นในภายหลัง 

พอรตต้ังตน 10 ลานบาทของ ดร.นิเวศนในป พ.ศ. 2540 ใหผลตอบแทนสูงเกือบ 13% ขณะท่ีดัชนีตลาด
หลักทรัพยในปนั้นตกลงมามากกวา 50% ดร.นิเวศนอธิบายวาในป พ.ศ. 2540 นั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพยตกลงไปอยูที่ 
200 จุด แตหุนที่เลือกตามหลัก VI ไมตกเลย ปรับขึ้นตลอด และเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวก็ย่ิงปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําใหพอรตลงทุน 
มีมูลคาเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ 

ผมในฐานะผูตีความขอใหความคิดเห็นเพิ่มเติมกอนจบบทความตอนแรกวา... การ “ตีแตก” ของแตละคน 
ไมเหมือนกัน การ “ตีแตก” ของ ดร.นิเวศนเกิดขึ้นเม่ือเผชิญกับวิกฤตในชีวิต จําเปนตองนําเงินกอนเดียวท่ีมีอยูในชีวิต 
มา “ตีแตก” ดวยการลงทุนในหุนคุณคา ซึ่งผมเห็นวามาไดถูกเวลา สถานท่ี สภาพแวดลอม และถูกตัวอยางมาก  
แตสําหรับคนอื่นๆ ผมเห็นวา... เราไมจําเปนตองออกจากงาน และนําเงินในกระปุกไปลงทุนแบบนี้ แตเราอาจเร่ิมนํา 
เงินออมของเราท่ีแบงสวนเอาไวแลว ทยอยสรางพอรตหุนคุณคาแบบไมวอกแวก คอยเปนคอยไป การยึดแนวทางการ
ลงทนุแบบ VI นี้ ผมถือวาเปนการ “ตีแตก” ชนิดหนึ่งเหมือนกันครับ  

ในตอนตอๆ ไปผมจะอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักคิดและวิธีการลงทุนของ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร ครับ 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 
 


