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“ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : 
การลงทุนแบบเซียน VI ของ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร (4)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในบทความตอนน้ีจะอธิบายตอถึงปจจัยดานราคาที่จะชวยคัดกรองหุน VI ซึ่งเม่ือรวมกับปจจัยคุณภาพ  

จะทําใหเราซ้ือหุน VI ดีๆ เขาพอรตได ดร.นิเวศนเห็นวาการซ้ือหุน VI เปนเร่ืองสําคัญกวาการขายหุน เพราะถาซ้ือถูกตัว  
จะไมจําเปนตองรีบขายเลย อยางไรก็ตาม บทความนี้จะนําเสนอเทคนิคในการขายหุน VI ตามแนวคิดของ ดร.นิเวศนดวย 

1. ตะแกรงรอนหุน VI จากปจจัยดานราคา 

การคัดเลือกหุนดวยปจจัยทางดานคุณภาพตามที่ไดกลาวถึงในบทความตอนท่ีแลว ดร.นิเวศน เห็นวาเปนตอง
ชวยคัดกรองใหได หุนคุณภาพดีมาจํานวนหน่ึง แตในขั้นตอนตอไปก็คือ “การนําปจจัยทางดานราคา” มาวิเคราะหวา 
หุนนั้นมีราคาถูกหรือแพง โดยใชปจจัยราคาหลายๆ ตัว ไดแก 

ราคาตอกําไรตอหุน : PE Ratio 

เนื่องจากราคาหุนแตละตัวไมเหมือนกัน เชน หุน A และหุน B อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน สมมติวาปจจุบัน 
หุน A ราคา 250 บาท หุน B ราคา 19 บาท เราจะบอกวาหุน B ราคาถูกกวาไมได แตควรหาตัวเปรียบเทียบ เชน นํากําไร
ตอหุนมาหาร 

PE Ratio    =      ราคาหุน 
                        กําไรตอหุน 

เชน หุน A มีกําไรตอหุน 25 บาทตอหุน หุน B มีกําไรตอหุน 0.50 บาทตอหุน 

ดังนั้น PE Ratio ของหุน A    =      250 =  10 เทา 
                                                                  25 

ดังนั้น PE Ratio ของหุน B    =       11  =   22 เทา 
                            0.50  

ซึ่งอธิบายไดวาใน 1 หนวย (บาท) ของกําไรไมวาของ A หรือของ B นักลงทุนใหราคาของหุน A สูงกวากําไร  
10 เทา แตใหราคาของหุน B สูงกวากําไร 22 เทา หรือสรุปไดวา... หุน A มีราคาถูกเม่ือเทียบกับหุน B (ใน 1 หนวยของ
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กําไร) การที่มีราคาถูกกวาอาจมาจากหลายสาเหตุ เชน A เปนของดีราคาถูก หรือเปนของไมดี ราคาจึงถูกกวา B หรือ 
อาจเปนของดีราคาแพง หรือของไมดี แตคนถูกภาพลวงตา หรือราคาท่ัวไปเพราะขาวลือ เพราะปจจัยทางจิตวิทยาก็ได 
แตถาเราผานการวิเคราะหปจจัยดานคุณภาพมาแลว หุนที่ PE ตํ่า จึงนาจะยืนยันไดเพิ่มเติมวาเปน “ของดี ราคาถูก” 

ดร.นิเวศน เสนอแนะใหกําหนดโซนการลงทุนเบื้องตน โดยใชคา PE ดังนี้ 

คา PE นอยกวา 10 เทา         คา PE สูงกวา 10 แตไมเกิน 20 เทา         คา PE มากกวา 20 เทา 

 

                โซนซื้อ                                       โซนอยูเฉยๆ                                 โซนขาย 

อยางไรก็ดี ดร.นิเวศน อธิบายวา… คา PE ต่ําเปนหลักเกณฑเบ้ืองตนในการคัดหุนเพ่ือซื้อเทานั้น  
นักลงทุน VI จะตองระวัง “กับดัก” จากคา PE ตํ่าดวย ถากําไรหรือตัว E ที่บริษัทไดมาในปนั้นไดมาจากรายการพิเศษ  
เชน กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ หรือขายสินทรัพยบางอยางทําใหเกิดกําไรพิเศษขึ้น ไมไดเกิดจากฝมือการดําเนินงาน
ตามปกติ เปนกําไรที่เพิ่มสูงแบบชั่วคราว หุนที่มีคา PE ที่ตํ่าแบบนี้ ไมถือวานาสนใจจาก Value Investor  

บางกรณีมีการนําคา PE หารดวย G หรืออัตราการเติบโตของกําไร หากเราสามารถประมาณการอัตราการ
เจริญเติบโตของกําไรของบริษัทได ทําใหไดอัตราสวนใหมคือ 

PEG  =         PE 
                      G 

โดย Common Sense เราอยากเห็นวาคา PE ตํ่าๆ และ G สูงๆ ดังนั้น VI จะชอบถาคา PEG มีคาตํ่าๆ หุนที่มี 
คา PEG ตํ่าๆ อาจมาจากคา PE ตํ่าเปนของ (ดี) ราคาถูก และมีอนาคตสดใสจากการเติบโตของกําไรในอนาคตที่ดี  
(คา G สูง) 

ราคาหุนตอมูลคาทางบัญชี : PB Ratio 

มูลคาทางบัญชี หรือ Book value มาจาก สินทรัพย – หนี้สิน ซึ่งหมายถึงมูลคาสินทรัพยสุทธิที่ตกมาเปน 
ของผูถือหุน มูลคาทางบัญชีตอหุนสามารถคํานวณไดจาก 

Book value per share (B)   =   สินทรัพย – หนี้สิน 
                                         จํานวนหุนสามัญ 

เม่ือนําราคาตลาดของหุน มาหารดวย มูลคาทางบัญชีตอหุน จะได 

อัตราสวนราคาหุนตอมูลคาทางบัญชี       =      ราคาหุน            =        P 
                                     (PB Ratio)                             มูลคาทางบัญชี                B 
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ถา PB Ratio < 1 แสดงวา… ราคาหุนนั้นถูกกวามูลคาทรัพยสินที่เปนสวนของผูถือหุน 

ถา PB Ratio = 1 แสดงวา… ราคาหุนนั้นเทากับมูลคาทรัพยสินที่เปนสวนของผูถือหุน 

ถา PB Ratio > 1 แสดงวา… ราคาหุนนั้นแพงกวามูลคาทรัพยสินที่เปนสวนของผูถือหุน 

โดยท่ัวไปไมแปลกเลยที่ PB จะมีคา > 1 เพราะการท่ีนักลงทุนใหราคาตลาดสูงกวา Book Value อาจ
เนื่องมาจากเชื่อม่ันในสินทรัพยอื่นๆ ของบริษัทที่อาจไมไดถูกระบุไวในงบการเงิน เชน ย่ีหอ ความสามารถของผูบริหาร 
ความนาเช่ือถือของกิจการ ความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ เปนตน 

การวิเคราะห PB Ratio อาจนํามาใชในกรณีที่บริษัทมีปญหากําไรเปนช่ัวคราว เชน เกิดการขาดทุน ทําให 
ไมสามารถวิเคราะหผาน PE Ratio ไดแตม่ันใจวาบริษัทยังดีอยูโดยท่ัวไป ถาวิเคราะหปจจัยคุณภาพวาเปนหุนที่ดีแลว 
ยังพบวา PE Ratio และ PB Ratio มีคาตํ่าๆ ก็เปนปจจัยเสริมที่ทําใหเช่ือม่ันในหุนตัวนั้นไดเพิ่มขึ้น ดร.นิเวศน ใหความเห็น
เพิ่มเติมวาคา PE ที่ตํ่าวา 2 เทา นาจะถือวาหุนนั้นยังมีราคาไมแพง  

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล : Dividend Yield 

เงินปนผล คือ สวนแบงจากผลกําไรซึ่งนํามาจัดสรรจายใหแกผูถือหุน ดร.นิเวศน เห็นวาเงินปนผลเปน
ผลตอบแทนของการรอคอย (ซึ่งผมตีความวาสําคัญสําหรับ VI เนื่องจาก นักลงทุนแบบ VI พยายามเขาซ้ือหุนที่วิเคราะห
แลววาเปนกิจการที่ดี ราคาถูก และรอคอยไดอยางใจเย็น ซึ่งอาจจะนานเพราะไมรูวาราคาหุนจะว่ิงขึ้นไปเม่ือใด) นักลงทุน 
VI จึงอาจตอง “รอคอย” นานมาก ดังนั้น ระหวางทาง การไดรับเงินปนผลที่ดีจึงเปนการตอบแทนการรอคอย 

การคํานวณอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (Dividend Yield) ไดดังนี้ 

Dividend Yield (D/P)     =     เงินปนผลตอหุน   x   100 
                           ราคาหุน 

วิธีคิดงายๆ ก็คือ ถาเราเขาไปซื้อแลวใชราคาซ้ือเปนราคาตนทุน เงินปนผลที่ไดรับในแตละปถาคิดเปน Dividend 
Yield แลว สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ก็ถือวาคุมแกการรอคอย แมวาระหวางรอคอยราคาหุนจะขึ้นไปถึงไหน 
แตเพราะ VI เขาซ้ือไดราคาตนทุนตํ่าต้ังแตแรก Dividend Yield จริงๆ ของเราก็ยังสูงอยู แมราคาหุนในภายหลังจะยัง 
ไมไปไหน แตถาเทียบกับคาเสียโอกาส เราก็อาจไดรับผลตอบแทนสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

อยางไรก็ตาม นักลงทุนแบบ VI จะตองเลือกหุนที่จายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอและในอัตราท่ีเหมาะสมหุนที่จาย
ปนผลดีและมีราคาหุนยังตํ่าอยู จะมีความนาสนใจมาก (เรียกดู PE ตํ่า PB ตํ่า ยังไมพอตองดูวา D/P มีคาสูงดวย) 

มูลคาตลาดของหุน  :  Market Capitalization 

ดร.นิเวศนแนะนําใหเราดู “ขนาดของหุน” ประกอบในการวิเคราะหปจจัยดานราคาของหุนดวย “ขนาดของ
หุน” อาจดูจาก “มูลคาตลาดของหุน” หรือ Market Capitalization (Market Cap) ซึ่งคํานวณจาก... 
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Market Cap     =     ราคาหุน x จํานวนหุนทัง้หมดของบริษัท 

ตัวอยางเชน   

 หุน A ราคา 200 บาท มีจํานวนหุนทั้งหมด 10 ลานหุน   Market Cap หุน A = 2,000 ลานหุน 

 หุน B ราคา 10 บาท มีจํานวนหุนทั้งหมด 1,000 ลานหุน   Market Cap หุน A = 10,000 ลานหุน 

อยางนี้เรียกวา... หุน B มีขนาดใหญกวาหุน A 

ดร.นิเวศนแบงขนาดของหุนตาม Market Cap ออกเปน 4 พวก ไดแก 

 หุนขนาดจิ๋ว มี Market Cap ไมเกิน 1,000 ลานบาท 

 หุนขนาดเล็ก มี Market Cap ไมเกิน 1,000 – 8,000 ลานบาท 

 หุนขนาดจิ๋ว มี Market Cap ไมเกิน 8,000 – 40,000 ลานบาท 

 หุนขนาดจิ๋ว มี Market Cap ไมเกิน 40,000 ลานบาทขึ้นไป 

 ขนาดของหุนซ่ึงวัดจาก Market Cap มีนัยสําคัญตอการลงทุนเพราะสงผลตอสภาพคลองในการซ้ือขาย  
ขนาดของธุรกิจ ความสนใจของนักลงทุนนักวิเคราะห เปนตน เชน หุนขนาดใหญ มักจะมีนักวิชาการติดตามมาก ทําให 
นักลงทุนสนใจ ทําใหมสภาพคลองมากกวา ราคาหุนสูงขึ้นไปไดรวดเร็วจนมีระดับราคาใหลเคียงหรือสูงกวามูลคาที่แทจริง
ไดงาย สวนหุนขนาดกลาง หลายตัวมีจุดขายนอย เชน มีอัตราการเติบโตของกิจการไมสูง ขณะท่ีฐานะการเงินและฐานะ
การตลาดของกิจการก็ไมเขมแข็งอยางหุนขนาดใหญ สวนหุนขนาดเล็ก ดร. นิเวศน ใหความสนใจเปนพิเศษ แมจะมี 
ขนาดเล็ก นักวิเคราะหไมสนใจ แตมีโอกาสที่จะพบหุนราคาถูกไดงายกวาหุนกลุมนี้ถาเติบโตดีจนถึงจุดเปนหุนขนาดกลาง
ก็จะสามารถดึงดูดนักลงทุนสถาบันเขามาได ซึ่งจะชวยดันใหราคาหุนวิ่งสูงขึ้นไปไดอีกมาก แตนักลงทุนจะตองออกแรง
อยางมากในการวิเคราะหหุนขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโต ผานตัวขนาดของกิจการและยังตองมีราคาตํ่า (PE ตํ่า, PB ตํ่า) 
และอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลสูง (D/P สูง) 

2. เทคนิคการขายหุน VI (เมื่อถึงเวลา) 

 ดร.นิเวศน อธิบายวา… ในตอนขายหุน VI ก็เหมือนกับตอนซื้อ คือ ไมไดอิงกับภาวะเศรษฐกิจหรือ
ตลาดหุน และนักลงทุน VI มักจะถือหุนเปนเวลาคอนขางยาว (เชน 3 - 4 ป) ซึ่งแตละคนก็อาจแตกตางกัน เวลาขายหุน
ของ VI จึงไมไดกําหนดชัดๆ วาเม่ือใด แตกําหนดหลักการกวางๆ วาจะขายหุน VI ในกรณีดังตอไปนี้ 

 พบวากิจการของหุนที่ซื้อมานั้น เราวิเคราะหผิดพลาดเอง เนื่องจากมีขอมูลใหมที่เราไมทราบ และไมได
นํามาวิเคราะห 

 พื้นฐานของกิจการเปล่ียนไป เคยเปนหุน VI ที่ดี ตอนนี้ไมใชแลว แตในขอนี้ ดร.นิเวศน บอกวาถาของดีจริง 
พื้นฐานไมใชจะเปล่ียนงาย 
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 ราคาหุนขึ้นไปเกินมูลคาพื้นฐานแลว  หลักสําคัญจะอยูที่การประเมินมูลคาพื้นฐานของกิจการ  
ในสถานการณปกติ ยังขายของได ยังผลิตได ยังทํากําไรอยู ราคาท่ีเคยซ้ือไวในราคาท่ีถูก เม่ือนักลงทุน
ทั่วไปทราบ ก็จะทําใหราคาสูงขึ้นเขามาหาสภาพปจจัยพื้นฐาน แตตองระวังดวยวามูลคาพื้นฐานของบริษัท
ก็อาจเปล่ียนแปลงได จึงตองประเมินเทียบกับราคาตลาดเปนระยะๆ 

 มีหุนตัวอื่นที่นาสนใจและมี Margin of Safety สูงกวามาก และในตอนนั้นเราไมมีเงินสดเหลือ จึงตองขาย
หุนตัวเดิม และไปซื้อหุน VI ตัวใหม 

 ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดลอมอื่นๆ เปล่ียนไปมากจนทําลายพื้นฐานของกิจการ เชน  
การเปล่ียนแปลงทางวิกฤตเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือโครงสรางประชากรที่ปล่ียนแปลง
ไป ทําใหสินคาและบริการบางชนิด ไมไดรับความนิยมอีกตอไป เปนตน 
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