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“ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : 
การลงทุนแบบเซียน VI ของ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร (3)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในตอนนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของหุนที่มีลักษณะแบบ VI ตามแนวคิดของ ดร.นิเวศน แตจะขอเร่ิมตนอธิบาย

จากสไตลการลงทุน ซึ่งมีลักษณะการลงทุนแบบ VI กอนจะเจาะเขาไปถึงเคล็ดลับการคนหาหุนแบบ VI ตามสไตลของ  
ดร.นิเวศน 

1. สไตลการลงทุน 

สไตล คือ แบบแผนของการกระทํา ซึ่งถาทําซํ้าๆ กันหรือกลาวไดวาชอบมีพฤติกรรมแบบนี้ เราอาจเรียกวา 
“สไตล” ซึ่งในการลงทุนนั้น นักลงทุนที่มีประสบการณนอยหรือเรียนรูหลักการลงทุนมานอย มักจะลงทุนโดยไมมีวิธีการ 
ที่ชัดเจน เชน เลนเก็งกําไรตามขาวลือ ลงทุนเพราะตลาดกําลังบูม เปนตน อยางนี้อาจกลาวไดวา... ลงทุนแบบไมมีสไตล 
หรือเลนหุนแบบมวยวัด 

แตนักลงทุนที่มีประสบการณมากๆ มักจะคุนเคยหรือชื่นชอบวิธีการบางอยางเปนพิเศษ เพราะคิดวาเปนวิธีการ
ลงทุนที่ไดผล ไดกําไรเปนประจํา หรือไมก็ดีกวาวิธีการอื่นที่เคยใชมา อยางนี้เรียกวา... เร่ิมมีสไตลการลงทุน  

โดย ดร.นิเวศน สรุปสไตลการลงทุนออกเปน 3 แนวทางใหญๆ ดังนี้ 

ลงทุนในหุนโตเร็ว (Growth Investment) 

เปนสไตลที่ลงทุนซ้ือหุนคุณภาพสูง ไมคอยเก่ียงราคา นักลงทุนกลุมนี้มีความคิดวาหุนคุณภาพสูงมักจะให
ผลตอบแทนค็มราคา แมราคาที่ลงทุนจะสูง แตกําไรของบริษัทจะเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เชน คอมพิวเตอรซอฟทแวร 
อิเล็กทรอนิกส และสินคาไฮเทคท้ังหลาย บริษัทเหลานี้จะมียอดขายและกําไรเติบโตเร็วมาก โดยเฉพาะในยามเศรษฐกิจดี 
ทําใหคนแยงกันซ้ือ จนทําใหหุนโตเร็วมีราคาสูงขึ้นเร่ือยๆ ใหผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนสไตลอื่น แตในชวงเศรษฐกิจ
ตกตํ่าหุนกลุมนี้ก็จะมีราคาตกลงเร็วกวากลุมอื่น ที่จริงในทุกวันนี้นักลงทุนที่ชอบหุนกลุมนี้ก็คงมีอยูจํานวนไมนอย 

ลงทุนในหุนแบกับดิน (Value Investment) 

ผมคิดวาสไตลการลงทุนของ ดร.นิเวศน คือแบบนี้ คําวาหุนแบกับดิน ไมไดหมายความวา หุนไมดีถึงขนาดวา
ตองเอามาวางแบกับดิน แตหมายถึงหุนที่ดี (หรือมีโอกาสจะดี) แตมีราคาตกตํ่าลงมามากจนแทบไมมีคา อาจเนื่องจากไม



 

 

หุนสามญั 

2 

มีใครมองเห็น หรือพูดงายๆ วาเปน “หุนที่ดี แตราคาถูก” การซ้ือไดในราคาถูก ทําใหเรามีภูมิคุมกันแมในอนาคตราคาขึ้น
ไปแลวลงกลับมา เนื่องจากเรามีตนทุนตํ่ากวา ซึ่งเรียกเปนภาษาการลงทุนวา... เรามี “สวนเผื่อความปลอดภัย”  
(Margin of Safety) อยูในระดับสูง 

วิธีคนหาหุนแบกับดินที่มี Margin of Safety สูง ดร.นิเวศนแนะนําสูตรอยางงายของ เบนจามิน เกรแฮม 
ปรมาจารยการลงทุนแบบ VI ดังนี้ 

 

 

ดร.นิเวศนอธิบายวา… ถานําสินทรัพยหมุนเวียนซ่ึงคลองตัวอยูแลว ไปเปล่ียนเปนเงินสดและนําไปชําระหน้ี 
ทั้งหมดแลว ยังเหลือเงินสดเหลืออยูมากเกินกวาราคาหุนที่เราซ้ือ โดยที่ยังไมไดรวมถึงสินทรัพยถาวรอื่นๆ เลยถาเปนเชนนี้ 
ถือวาหุนตัวนั้นราคาถูกและคุมคาที่จะซ้ือ เพราะโอกาสท่ีจะขาดทุนนอยมาก มีความปลอดภัยสูง  

นอกจากวิธีดังกลาวแลว ผมคิดวาเราอาจพิจารณาวิธีประเมินมูลคาแบบอื่นที่มุงหามูลคาที่แทจริงของหุน โดยดู
จากความสามารถของกิจการในการสรางกระแสเงินสดในอนาคต แลวคิดสวนลดกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน ถามูลคาที่
แทจริงอยูสูงกวาราคาตลาดปจจุบันของหุนมาก ก็ควรเขาไป “ซื้อ” อยางไรก็ตาม การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตอาจทําไดไมงายนักสําหรับนักลงทุนมือใหม เราอาจดูจากรายงานวิเคราะหหุนของนักวิเคราะหหลักทรัพยประกอบ
ก็ได ซึ่งสวนใหญจะมีการพยากรณและสรางแบบจําลองเพื่อคํานวณหามูลคาที่แทจริงของหุนเอาไว 

ลงทุนแบบเหว่ียงแห (Passive Investment) 

การลงทุนแบบนี้เกิดจากแนวคิดที่วา... ตลาดหุนมีประสิทธิภาพ นักลงทุนทุกคนรูขอมูลคอนขางเทาเทียมกัน 
ถาหุน A มีขอมูลทางบวก ราคาหุน A ก็จะขึ้น ถาขอมูลสวนใหญเปนลบ ราคาหุน A ก็จะตกลงมา ดังนั้น ราคาหุน Aก็จะ
สะทอนขอมูลที่เขามากระทบอยูเสมอ ไมมีใครสามารถคาดการณราคาหุน A ได จึงไมมีประโยชนที่จะไปนั่งวิเคราะหให
เสียเวลาวา หุน A ราคาตํ่าหรือสูงกวาที่ควรจะเปน วิธีการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือ ซื้อหุนกระจายไปหลายๆอุตสาหกรรม 

หรือถวงน้ําหนักใหเหมือนตลาด ทาํใหผลตอบแทนข้ึนลงตามดัชนีหลักทรัพย เปนตน 

ในทางปฏิบัติเราไมจําเปนตองไปหาวาวิธีไหนดีกวากัน แตตองไปคนหาวา... วิธีไหนหรือสไตลไหนเหมาะกับ
เรามากกวากัน เพราะแตละสไตลมีขอดีขอเสียตางกัน ในชวงเศรษฐกิจดี หุนโตเร็วมักจะใหผลตอบแทนที่ดี ในขณะหุน
แบบแบกับดิน มักจะทําไดดีกวาในชวงเศรษฐกิจถดถอย ดร.นิเวศนเสนอแนะวา เราควรเลือกสไตลที่เขากับตัวเรา ไมควร
เลือก 2 อยางที่อาจขัดแยงในตัว สําหรับ ดร.นิเวศน ทานเลือกสไตลการลงทุนในหุนแบบแบกับดิน (แบบ VI) พยายาม
คนหาหุนแบบบนี้ และคนหาวิธีบริหารพอรตหุนแบบนี้ใหเกิดความม่ังค่ังเพื่อบรรลุเปาหมายในระยะยาว 

 

ราคาหุน ≤ 2 ใน 3 ของ (สินทรัพยหมุนเวียน - หนี้สินทั้งหมด) ของบริษัท 
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2. เทคนิคการคนหาหุน VI ของ ดร.นิเวศน 

การคนหาหุน VI ของ ดร.นิเวศนไมไดเร่ิมที่กระดานหุน บทวิเคราะหของโบรกเกอร งบการเงินของบริษัท  
แตเร่ิมจากวิธีเรียบงาย โดยการสังเกตุจากสินคาและบริการที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน ซึ่งประเภทของกิจการที่นาลงทุน
ตามหลัก VI คือ กิจการของสินคาที่เปนผูนําในตลาด คนจําเปนตองซื้อ ย่ีหอเปนที่นิยมติดตลาด หรือเปนสินคา
เจาเดียวในตลาด คนอ่ืนเขามายงสวนแบงทางการตลาดไดยาก 

ดร.นิเวศนใหความสําคัญกับตัวสินคาบริการ และฐานะทางการตลาดของบริษัทกอนผลกําไรหรือฐานะการเงิน 
เม่ือไดพบสินคาและบริการถูกใจ และเปนของบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยฯ จึงคอยหาขอมูลเก่ียวกับการลงทุน  
โดยพิจารณาจากปจจัยดานคุณภาพและปจจัยทางดานราคา 

หัวขอสําคัญของปจจัยทางดานคุณภาพ เชน ดูจาก... 

 รูปแบบการทําธุรกิจ (Business Model) 

 ความไดเปรียบทางการแขงขันที่ย่ังยืน(Durable Competitive Advantage) 

 ผลการดําเนินงาน หรือกําไรของบริษัท 

 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(Return on Equity : ROE) 

 ฐานะการเงินหรือหนี้สิน 

 ความสามารถในการสรางกระแสเงินสด 

 ผูบริหาร 

หัวขอสําคัญของปจจัยทางดานราคา เชน ดูจาก... 

 ราคาตอกําไรตอหุน (PE Ratio) 

 ราคาหุนตอมูลคาทางบัญชี (PB Ratio) 

 อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend Yield) 

 มูลคาตลาดของหุน (Market Capitalization) 

3. ตะแกรงรอนหุน VI จากปจจัยทางดานคุณภาพ 

รูปแบบการทําธุรกิจ 

หรือ Business Model หมายถึง กระบวนการทําธุรกิจทุกอยาง ต้ังแตเร่ืองของผลิตภัณฑ การตลาด การจัด
จําหนาย การบริการหลังการขาย การบริหารบุคลากร เปนตน การเขาใจในรูปแบบดังกลาวจะทําใหเห็นรายละเอียดวา
ผลิตภัณฑจะเปนอยางไร คุณภาพระดับไหน ราคาเทาไร ชองทางการจัดจําหนายเปนอยางไร กระบวนการผลิตเปน
อยางไร นักลงทุนสามารถคนหาขอมูลดังกลาวจาก “รายงานประจําป” (Annual Report) หรือ “แบบฟอรม 56-1”  
ที่บริษัทตองจัดทําและสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ความไดเปรียบทางการแขงขันที่ย่ังยืน 

หรือ Durable Competitive Advantage ที่นักลงทุน VI เรียกยอๆ วา “DCA” ซึ่งบริษัทที่จะมี DCA จะตองมี
คุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

 บริษัทอาจมีสินทรัพยที่จับตองไมได แตมีความโดดเดน หรือ กีดกันคูแขงขัน เชน ย่ืหอ ลิขสิทธ สัมปทาน 
เปนตน 

 สินคาหรือบริการของบริษัทอาจมีลักษณะที่ทําใหลูกคามีความยากลําบากที่จะเลิกใชหรือเปล่ียนผูขายหรือ
ใหบริการ 

 บริษัทมีเครือขายลูกคาที่ใหญกวาคูแขงมาก 

 บริษัทมีขอไดเปรียบทางดานตนทุนการผลิต ซึ่งอาจมาจากทําเลที่ต้ัง ขนาดของธุรกิจหรือเนื่องมาจาก
ทรัพยสินเฉพาะอยาง 

สัญญาณของการมี DCA อยางหนึ่งก็คือ “สวนแบงการตลาด” ของสินคาของบริษัทเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ และการมี
ตนทุนตํ่ากวา ทําใหทํากําไรไดดีกวาคูแขง กอใหเกิด “วงจรแหงความรุงเรือง” ตอเนื่องไปเร่ือยๆ และแมในชวงเวลามี
ปญหาหรือวิกฤต ก็จะขาดทุนนอยกวาและฟนตัวกลับมาไดรวดเร็วกวา 

ผลการดําเนินงานหรือกําไรของบริษัท 

กําไรเปนปจจัยที่สะทอนถึงผลการดําเนินงานได นอกจากกําไรท่ีเปนเม็ดเงินหรือกําไรตอหุนแลว เราอาจดูผาน 

“กําไรปกติ” (Profit margin) ซึ่งนํากําไรไปเทียบกับยอดขาย ย่ิงอัตราสูงก็แสดงผลการดําเนินงานที่ดีหลังหัก
คาใชจายออก อยางไรก็ตาม กิจการที่มีคุณภาพดีความีกําไรสมํ่าเสมอและเปนกําไรปกติ (หมายถึง กําไรที่จะเกิดขึ้น
ตอเนื่องไปในระยะยาวได) ความแนนอนของกําไรหรือการเติดโตของกําไร อาจมองยอนกลับไปประมาณ 5 ป 

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

หรือ Return on Equity (ROE) ซึ่งคํานวณมาจาก (กําไรสุทธิ/สวนของผูถือหุน) x 100 ย่ิงอัตราสวนนี้มีคุณคาสูง 
ย่ิงแสดงวาเงิน 1 บาทของผูถือหุนกอใหเกิดกําไรย่ิงมาก แสดงถึงคุณภาพของบริษัทย่ิงดี ผูถือหุนมีโอกาสจะได
ผลตอบแทนเปนเงินปนผลก็สูงขึ้น หรือเงินทุนจากกําไรถานําไปลงทุนตอก็มีโอกาสสรางกําไรในอนาคตตอ ชวยเพิ่มโอกาส
การไดรับ capital gain ในอนาคตตอไป ดร.นเวศน แนะนําวาบริษัทที่นาสนใจควรมี ROE ประมาณ 15 % ขึ้นไป 

ฐานะการเงินหรือหนี้สิน 

ดร.นิเวศน เสนอแนะวา VI ชอบบริษัทที่มีหนี้นอย และกลัวบริษัทที่มีหนี้มาก โดยเฉพาะถาเปนบริษัทที่มี 
ผลกําไรไมคอยแนนอน และพยายามโตเร็วโดยการกอหนี้ แมวาถาสําเร็จจะไดกําไรมาโดยไมตองเพ่ิมทุน ทําให ROE สูง 
แตถาเกิดการผิดพลาด ภาระหนี้ที่สูงตองจายทั้งดอกเบี้ยและเงินตนจํานวนมาก ถาผลการดําเนินงานไมดี จะสงผลกระทบ
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ทางลบตอฐานะการเงิน บางกรณีอาจลมละลายได ดร.นิเวศนใหเราลองสมมติวาเปนเจาของ ถาตองรับภาระหนี้สูงมากๆ 
เราคงรับไมไดและไมมีความสุข บริษัทที่มีหนี้มากจึงไมนาสนใจ 

ความสามารถในการสรางกระแสเงินสด 

กระแสเงินสดที่ดีมาจากการมี “กําไรเปนเงินสดสูง” มักขายสินคาเปนเงินสด ขณะที่ซ้ือวัตถุดิบเปนเงินเช่ือ  
มักไมคอยลงทุนมากในการที่จะรักษายอดขายหรือขยายกิจการตอไป หุนของบริษัทที่มีเงินสดมากและมีกระแสเงินสดที่ดี 
มักจะจายปนผลไดในอัตราท่ีสูง และมักปลอดหนี้เงินกูจากสถาบันการเงิน ทําใหความเส่ียงของบริษัทลดลงมาก 

ผูบริหาร 

นักลงทุน VI ควรติดตามขอมูลและวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของกับบรรษัทภิบาลของผูบริหารดวย เพราะเปน
เคร่ืองช้ีวัดคุณภาพของกิจการอยางหน่ึง เชน มีประวัติเสียหาย ทุจริต ผิดจริยธรรม เอาเปรียบนักลงทุนรายยอย มีการ
ซักฟอกเงินออกจากกิจการ อยางนี้นักลงทุน VI ควรหลีกเล่ียงแมวาผลประกอบการจะดีเพียงใดก็ตาม เพราะในระยะยาว 
กิจการยากที่จะดีไปได 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 
 


