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“ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : 
การลงทุนแบบเซียน VI ของ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร (2)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในตอนนี้จะอธิบายหลักคิดและวิธีการลงทุนแบบ VI ของ ดร.นิเวศนกันตอ โดยจะเนนใหเห็นเก่ียวกับหลักการ 

“ตีแตก” ในตอนสรางพอรตหุนต้ังตน พรอมตัวอยางหุนที่ ดร.นิเวศนเลือกซ้ือในตอนนั้น อยางไรก็ตาม ขอยํ้าวานี่ไมได 
เปนการช้ีนําใหทานนักลงทุนไปซื้อหุนตามรายช่ือที่ยกตัวอยาง เนื่องจากเวลาและสถานการณตางๆ เปล่ียนแปลง 
จากป พ.ศ. 2540 ไปมากแลว อยาลืมครับวา… การลงทุนมีความเส่ียง เราตองเรียนรูวิธีการวิเคราะหขอมูลกอน
ตัดสินใจลงทุน 

1. เรียนรูหลักการ “ตีแตก” 

ในหนังสือ “ตีแตก : กลยุทธการเลนหุนในภาวะวิกฤต” ดร.นิเวศนนําหนักการของการเลนไพตีแตก มาใชกับ
สถานการณชีวิตในขณะนั้นที่พบกับวิกฤต และมีเงินทุนกอนเดียวกอนสุดทาย นี่ก็อีกเหมือนกันที่ตองช้ีแจงใหผูอาน 
อยาไดเขาใจผิดวาทําไมเราจึงยกตัวอยางการเลนไพตีแตกมาอธิบาย ซึ่งหลายคนเห็นวาการเลนไพเปนอบายมุขชนิดหนึ่ง 
ผมอยากใหเรามองเฉพาะหลักหรือวิธีการการเลนไพชนิดนี้ มาเพ่ือเปนอุปมาอุปมัยในการลงทุน ไมไดต้ังใจจะ
สงเสริมใหเลนไพ ซึ่งผมคิดวา ดร.นิเวศนก็คงจะเห็นเหมือนๆ กัน 

สมมติวาในวงไพ “ตีแตก” มีคนอยู 5คน แตละคนมีวงเงินคนละ 100 บาท รวมเปนเงินกองกลาง 500 บาท  
และแตละคนไดรับไพคนละ 4 ใบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โพดํา โพแดง  ดอกจิก  

 

ขาวหลามตัด 

นาย ก - 9, Q 4, J - 
นาย ข A 2 7, Q - 
นาย ค J 8, 10 - Q 
นาย ง 2 3 - 9, J 
นาย จ 10 K A A 

โดยกําหนดวาไพที่ถือวาใหญ คือ A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 และสีที่ใหญที่สุด คือ “โพดํา” เรียงลงไป
ถึง “ขาวหลามตัด” 
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 ให นาย ก เร่ิมพนันกอน โดย นาย ก จะพนันแบบ “ยกเคา” หรือ “ตีแตก” ทั้งหมดกับเงินกองกลาง  
500 บาทก็ได หรือจะไมพนันเลยก็ได ก็หลบและใหผูเลนรายตอไป (นาย ข) มาพนันตอ แตถาพนัน ก็จะเปด
ไพในสํารับมา 1 ใบ นาย ก ก็จะตองแสดงไพในมือ ถาใหญกวาไพที่เปด ก็จะชนะพนัน 

 นาย ก ดูไพของตัวเอง แมสวนใหญจะมีแตมสูง แตมีดอกเพียง 2 ประเภทซ่ึงอยูระดับกลางๆ จึงพนันเพียง 
20 บาท เม่ือเปดไพในสํารับดู สมมติวาเปน 3 ขาวหลามตัด ซึ่ง นาย ก ไมมีเลย นาย ก ก็ตองจายเงิน 
ใหกองกลาง ดังนั้น เงินในกองกลางจะเพิ่มเปน 520 บาท 

 ลําดับถัดไปเปน นาย ข ซึ่งมีแตมสูงสุด คือ  A โพดํา และรองลงไป คือ Q ดอกจิก นาย ข ตัดสินใจพนัน  
40 บาท สมมติเปดไพสํารับเปน 6 โพดํา นาย ข จะชนะไดเงิน 40 บาท เงินกองกลางจะเหลือ 480 บาท 

 ตอมาเปน นาย ค ซึ่งไดแตมคอนขางสูง คือ J โพดํา, 10 โพแดง, Q ขาวหลามตัด  นาย ค จึงตัดสินใจพนัน 
200 บาท สมมติวาเปดไพสํารับเปน 5 โพดํา นาย ค จะไดเงิน 200 บาท เงินกองกลางเหลือ 280 บาท 

 นาย ง ตัดสินใจหลบไมพนัน เพราะไดแตมและดอกไมสูง 

 คนสุดทาย คือ นาย จ ตัดสินใจพนันแบบ “ตีแตก” เพราะประเมินแลววา... ตนเองมีไพแตมสูงทุกดอก  
จึงพนันดวยเงิน 280 บาท เทาที่กองกลางมี สมมติวาเปดไพสํารับมาแลวได J ขาวหลามตัด ดังนั้น นาย จ 
จะไดเงินกองกลางไปทั้งหมด  

 ถาจะเลนตอ ทุกคนก็ตองลงเงินกองกลางใหม และเร่ิมแจกไพให นาย จ เปนคนแรก เพราะเปนคนท่ี  
“ตีแตก” ไดสําเร็จ 

ถานําหลักการ “ตีแตก” มาใชกับการลงทุนในหุน ก็จะคลายคลึงกันและมีขอดีกวา เนื่องจาก... 

 “ไพตีแตก” เราพนันกับกองกลาง ไมมีเจามือ “การซื้อหุนในตลาด” ก็เชนกัน เราเปนฝายที่จะเลือกเลน
หรือไมเลนก็ได ทําใหเราไดเปรียบ 

 “ไพตีแตก” เราเลือกที่จะพนันเทาไรก็ได ถาเห็นโอกาสชนะมาก เราก็ลงมาก “การลงทุนในหุน” ก็เชนกัน 
ถาโอกาสมีมาก ก็ตีแตกไดเลย 

 “ไพตีแตก” ที่เราไดรับขึ้นอยูกับดวง แต “การลงทุนในหุน” ดีกวา ตรงท่ีเราสามารถวิเคราะหและคนหา 
หุนดีได 

2. เรียนรูตัวอยางพอรต “ตีแตก” ของ ดร.นิเวศน 

ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 เปนโอกาสท่ี ดร.นิเวศนเขาซ้ือกิจการดีๆ ในราคาที่ตํ่ามาก เชน 

หุน SSC หรือ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) 

เปนผูผลิตและจําหนายเคร่ืองด่ืมเปปซ่ี มิรินดา 7-up ซึ่งมี Brand ที่แข็งอยูในตลาดในตลาดในประเทศอยูแลว 
ราคาหุนในตอนน้ันตกลงมาเหลือ 70 บาทตอหุน (ราคา Par ในขณะน้ัน 10 บาทตอหุน) มารเก็ตแคปหรือมูลคาตลาด 
ของกิจการในขณะน้ันประมาณ 2 พันลานบาท 
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หลักคิดของ ดร.นิเวศน สําหรับ SSC ก็คือ SSC ขณะนั้นไมมีหนี้สินเลย มีเงินสดคงเหลือ 600 ลานบาท ถาลงทุน
จริงมูลคาลงทุนจะเทากับ 2,000 - 600 =1,400 ลานบาท ในขณะที่บริษัทมียอดขายตอป 14,000 ลานบาท มีกําไร
ประมาณ 400 - 500 ลานบาท ถาสมมติวาเอากําไรมาจายปนผลท้ังหมด เราสามารถคืนทุนไดในเวลา 3 - 4 ป นี่ยัง 
ไมนับวาราคาหุนจะกลับมาเพิ่มเม่ือเศรษฐกิจกลับมาฟนตัว หุนอยางนี้ถือวามี “สวนเผื่อความปลอดภัย” (Margin of 
Safety) สูง หรือหมายถึง เราสามารถซื้อของดีในราคาถูก 

หุน TF บริษัท ไทยเพรสซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 

ผูผลิตและจําหนายบะหมี่สําเร็จรูปตรามามา ซึ่งขายดีมากแมจะเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ กําไรยังดี ผลการ
ดําเนินการยอนหลัง 5 ปมีกําไรเพ่ิมทุกป หนี้ไมมี เงินสดคงเหลือมีมาก เม่ือนํามารเก็ตแคป ลบดวย เงินสดคงเหลือ  
เทียบแลวเหมือนกับบริษัทลงทุน 100 บาท แตเราซ้ือไดในราคา 50 บาท นี่ก็เปนตัวอยางหุนที่มี Margin of Safety สูง 
อีกตัวหนึ่ง เงินปนผลก็จายดีกําไร 20 บาทตอหุน จายเงินปนผล 10 บาทตอหุน ความแข็งแกรงทําใหบริษัทลมไดยาก
เพราะตลาดแข็งแกรงมาก ซึ่งตอมาก็พิสูจนใหเห็นวา ดร.นิเวศนไดรับผลตอบแทนจํานวนมากจากหุนตัวนี้ ทั้งในดาน 
เงินปนผลและราคาหุนที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก 

หุน STANLY หรือ บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ผูผลิตและจําหนายหลอดไฟและอุปกรณสองสวางสําหรับรถยนต ซึ่งในชวงเศรษฐกิจตกตํ่าในขณะนั้นยอดขาย
รถยนตเหลือแสนกวาคัน เม่ือเปรียบเทียบกับกอนวิกฤต รถยนตมียอดขาย 6 - 7 แสนคัน ราคาหุนจึงตกไปมาก เม่ือดู
ฐานะการเงินยังแข็งแกรงและแผงไฟหนาจําเปนกับรถทุกคัน ถาเศรษฐกิจฟนตัวจะกลับมาขายไดมากขึ้นเหมือนเดิม  
ซึ่งก็เปนความจริง ยอดขายกลับมา แถมมีการสงออกเพิ่มมากขึ้นหลังจากเศรษฐกิจดีขึ้น ดร.นิเวศนจึงสามารถทํากําไร 
ตอหุนจากหุนตัวนี้ไดหลายสิบเทา  

หุนตัวอื่นของพอรตต้ังตนของ ดร.นิเวศน ยังมีอีกหลายตัว เชน  WACOAL, APRINT เปนตน โดย ดร.นิเวศน
กระจายการลงทุน 7 - 10 ตัว แตละตัวมีความแข็งแกรงมาก ทําใหความเส่ียงมีการกระจายตัว ถาพลาดก็คงไมทําใหเกิด
ความเส่ียงมาก รับเงินปนผลก็นาจะพอทําใหอยูได 

3. ตีแตกสูความสําเร็จ 

เม่ือกลายมาเปนนักลงทุนมืออาชีพ ในฐานะผูแปลหนังสือ “คิดใหญ ไมคิดเล็ก” ดร.นิเวศน ไดต้ังเปาหมาย 
การลงทุน คือ ทําใหพอรตเงินลงทุนงอกเงยเปน 1,000 ลานบาท เมื่ออายุ 80 ป โดยใชกลยุทธการลงทุนแบบ 

Value Investment แตในความเปนจริง คือ ดร.นิเวศนสามารถบรรลุเปาหมายน้ีไดตอนอายุ 50 ปเศษๆ ซึ่งเร็วกวา 
ที่ต้ังเปาหมายไวถึง 20 กวาป 

สถิติอัตราผลตอบแทนเฉล่ียตอปจากพอรตตีแตกของ ดร.นิเวศนที่เร่ิมในป พ.ศ. 2540 จนถึงป พ.ศ. 2553  
เฉล่ีย 14 ป ไดอัตราผลตอบแทนประมาณ 46.5% ตอป ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยฯ ไดประมาณ  
10.9% ตอป โดยตัวอยางพอรตการลงทุนในป 2545 และป 2554 เปนดังนี้ 
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ป พ.ศ. 2545 

Symbol จํานวนหุน ราคา มูลคา 
อัตราผลตอบแทน

เงินปนผล 
เงินปนผลรับ 

PR 100,000 81.00 8,100,000.00 6.05 605,000.00 
SSC 200,000 21.40 4,280,000.00 0.90 180,000.00 

STANLY 250,000 68.50 17,125,000.00 2.10 525,000.00 
WACOAL 71,750 18.20 1,305,850.00 0.90 64,575.00 

 30,810,850.00  1,374,575.00 

ป พ.ศ. 2554 

Symbol จํานวนหุน ราคา มูลคา 
อัตราผลตอบแทน

เงินปนผล 
เงินปนผลรับ 

AS 2,000,000 10.80 21,600,000.00 0.84 1,684,000.00 
BAFS 4,000,000 10.80 43,200,000.00 0.54 2,160,000.00 

CPALL 22,500,000 43.75 984,375,000.00 1.40 31,500,000.00 
HMPRO 34,801,428 8.65 301,032,352.20 0.37 12,911,329.79 

IRC 5,400,000 11.40 61,500,000.00 0.50 2,700,000.00 
IT 11,000,000 8.30 91,300,000.00 0.60 6,600,000.00 

JMART 7,000,000 3.12 21,840,000.00 0.24 1,680,000.00 
KTC 2,000,000 18.60 37,200,000.00 0.45 900,000.00 
MBK 1,000,000 97.00 97,000,000.00 4.75 4,750,000.00 

METCO 120,000 243.00 28,080,000.00 7.26 2,040,000.00 
SVOA 8,000,000 1.18 9,440,000.00 5.25 496,000.00 

 1,696,627,352.20  67,421,329.79 

 
 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 
 


