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“ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : 
การลงทุนแบบเซียน VI ของ ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร (5)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
บทความตอนน้ีจะเปนตอนสุดทายท่ีเขียนถึงวิธีการลงทุนแบบ VI ของ ดร.นิเวศนครับ ที่จริงแลวกลยุทธการ

ลงทุนแบบ VI ของ ดร.นิเวศน ยังมีอีกมากครับ นักลงทุนที่สนใจและชอบการลงทุนสไตลแบบนี้ลองไปคนควาเพิ่มเติมครับ 
สําหรับบทความในตอนสุดทายน้ี ผมจะสรุปประเด็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนแบบ VI ของ ดร.นิเวศน โดยเร่ิมจากเร่ืองที่
นักลงทุน VI ตองมี EQ ที่ดีในการลงทุน และรูหลักในการควบคุมความเส่ียง และทงทายดวยบัญญัติ 10 ประการของการ
เลนหุนแบบ VI ที่ดร.นิเวศนสรุปเปนกลยุทธที่จะตองไมลืมเวลาลงทุนจริงๆ ครับ 

1. VI ตองมี EQ หรืออารมณที่มั่งคง 

ดร.นิเวศนใหความสําคัญในเร่ืองนี้มากกวา VI จะตองมีสติ ใจเย็น ไมถูกชักนํา โดยจิตวิทยาสังคมหรือสภาวะ
ของตลาดหลักทรัพยฯ และใหขอคิดวา “เราตองกลาในยามท่ีคนสวนใหญในตลาดกําลังกลัว และกลัวในยามที่ 

นักลงทุนสวนใหญกําลังฮึกเหิม” ดร.นิเวศนอธิบายวา... นักลงทุน VI ควรมองวาตลาดหุนเปนเสมือนคนท่ีมีอารมณ
แปรปรวน และทําการซ้ือขายหุนในราคาท่ีบอยคร้ังมีลักษณะไมมีเหตุผล ตอนอารมณดีก็เสนอขายราคาสูงล่ิวเกินกวา
พื้นฐานไปมาก ตอนอารมณหดหูก็เสนอราคาตํ่าติดดิน ทั้งที่เปนกิจการเดียวกัน เราตองไมไปตามตลาดแตคอยดูวา 
ตอนไหนท่ีเราจะเอาเปรียบตลาดได เชน ซื้อตอนราคาตํ่าๆ ขายตอนราคาสูงๆ หลักนาจะมีแคนี้ จะมีอารมณม่ันคงไม
หวั่นไหวไปตามตลาด จึงเปนคุณสมบัติหนึ่งที่สําคัญของนักลงทุนแบบ VI 

2. VI ตองรูหลักในการควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดบัที่เหมาะสม 

ดร.นิเวศนเห็นวาความเส่ียงสําหรับ VI ไมใชความผันผวนของราคาหุนในพอรต แตเปนเร่ืองความเส่ียงที่ราคาหุน
ที่ซื้อเอาไวจะ “ลดลงอยางถาวร” หรือไม ถาซ้ือไปแลวราคาหุนลดลงระยะส้ัน อยางนี้ไมใชความเส่ียง ถาเราวิเคราะหแลว
พบวามูลคาพื้นฐานยังอยูเหมือนเดิม กลับตองคิดวาเปนโอกาสท่ีจะซ้ือเพิ่มขึ้น เพราะความเส่ียงที่จะซ้ือหุนนั้นกลับลดลง 
เพราะราคาหุนที่ลดทําให Margin of Safety สูงขึ้น 

 หลักในการควบคุมความเส่ียง VI สรุปไดดังนี้ 

 รูจักธุรกิจที่ลงทุนเปนอยางดี แนใจวาไดหุนของกิจการที่มีคุณภาพดี 

 ลงทุนในส่ิงที่มี Margin of Safety สูง “ของดี ราคาถูก” 
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 หลีกเล่ียงการเก็งกําไร 

 กระจายความเส่ียงของการถือครองทรัพยสินอยางเหมาะสม สําหรับหุนควรกระจายการถือครอง 5-6 ตัวขึ้น
ไป ในหลากหลายอุตสาหกรรม 

3. บัญญัติ 10 ประการของการเลนหุนแบบ VI 

หัวขอนี้ผมชอบมากครับ เพราะสรุปแกนแทกลยุทธการลงทุนในหุนแบบ VI ซึ่ง ดร.นิเวศนสรุปไวแบบค้ันหัวกะทิ
เอาไวใหนักลงทุน VI ทุกคน 

 ศึกษาขอมูลหุนใหดีกอตัดสินใจซื้อหุน เนนวาอยาซ้ือโดยใชอารมณ อยาโลภ อยารีบดวนตัดสินใจซื้อ
เพราะหุนกําลังวิ่ง เพราะเราไมใชนักเลนหุนรายวัน เราตองรอจังหวะเวลาท่ีพบแลววา ราคาอยูตํ่ากวามูลคา
พื้นฐานมากๆเทานั้น 

 อยาสนใจขาวลือหรือ “หุนเด็ด” ขาวลือถาเราไดยิน คนอื่นก็คงไดยิน ขาวแบบน้ีไมมีความหมายอะไร มี
แตทําใหเสียเงิน 

 ใหความสําคัญกับตัวกิจการหรือตัวหุนมากกวาสภาพตลาดหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป เพราะแม
สภาวะเศรษฐกิจไมดี แตตัวกิจการของบริษัทอาจจะดีก็ได หรือแมกิจการอาจมีสภาวะไมดีนัก แตราคาหุนก็
ยังตํ่าวาพื้นฐานมากก็ยังลงทุนได อยาใหภาพของสภาวะตลาดมาหันเหการตัดสินใจซื้อหุนของเรา 

 หุนนั้นมักจะดูยกวาที่คิดเวลาที่ตลาดตกต่ํามากทสุดของตลาดหมี และมักจะดูดีกวาที่คิดในชวง
ตลาดขาขึ้นสูงสุดของตลาดกระทิง นักลงทุน VI ควรยึดหลักที่วา “มีความกลาหาญที่จะซื้อเมื่อทุก
อยางดูเลวรายและขายเม่ือทุกอยางดูดีจนไมนาเช่ือ” 

 จงจําไววา มันเปนเรื่องยากที่เราจะสามารถซื้อหุนในราคาพ้ืนฐานและขายหุนไดที่จุดสูงสุด ในชวง
ตลาดตกตํ่า ราคาหุนอาจลงไมตํ่ากวามูลคาพื้นฐานไดมาก และในยามท่ีตลาดมีความรุงเรือง ราคาหุน 
ก็อาจสูงเกินกวาปจจัยพื้นฐานได ซึ่งภาวะตลาดเปล่ียนแปลงไดตลอด ดังนั้น ตองไมคาดหวังวาเม่ือซื้อหุน
แลวราคาตองตองขึ้นทันที แมเราจะม่ันใจกับการวิเคราะหมูลคาพื้นฐานของเรา ไมควรฝากความหวังไว 
กับภาวะตลาด แตควรดูวาในระยะยาวพื้นฐานที่ดีและดีเพิ่มขึ้นของกิจการจะเปนตัวดึงใหราคาหุนสูงขึ้น
ตามพื้นฐาน 

 อยาขายเพียงเพราะวาราคาหุนอาจจะดูวาสูงเกินไปหรือหุนวิ่งขึ้นมาเร็วเกินไปหรือช่ัวคราว  
เพราะถาเราพลาด อาจไมสามารถซ้ือกลับมาทําใหพลาดโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนที่ดีเย่ียมมากกวา 
ในอนาคต 

 อยา “หลงรักหุน” จนตาบอด ถาหุนดี ก็ขอใหวิเคราะหและมองอยางเปนกลาง รักไดแตอยาหลง เพราะ
ตองประเมินและตรวจสอบความคุมคาอยูตลอดเวลา ซึ่งถาไมไหวก็ตอง “ตัดรัก” เปนหุน VI ของวันกอน 
มาถึงวันนี้อาจจะเปล่ียนคุณสมบัติไปแลวก็ได 

 อยาสนใจวาหุนเคยอยูที่จุดไหนมากอน  จงสนใจวาหุนจะไปอยูที่จุดไหน  กิจการอาจมี 
ผลประกอบการมาดี ราคาหุนก็สูงตามไปดวย แตเม่ือสถานการณเปล่ียนไปกําไรลดลง ราคาหุนตกและ
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วิเคราะหแลววาผลการดําเนินงานลดลงแบบหวนกลับไปเปนเหมือนเดิมไดยาก อยางนี้ตองลืมตัวเลขเกา 
ตัวเลขใหมคือของจริง ตองมองไปขางหนาวา มูลคาหุนจริงๆ เปนเทาใดกันแน ราคาอาจตกลงไปกวาเดิม 
อีกก็เปนได 

 เนนการลงทุนในหุนคุณภาพสูง การลงทุนในหุนที่มีโอกาสทํากําไรหวือหวา โดยไมสนใจวาคุณภาพของ
หุนจะเปนอยางไรในบางคร้ังอาจจะใหผลตอบแทนท่ีดี และเร็ว ทําใหนักลงทุนเกิดความต่ืนเตน แตโอกาส 
ที่จะประสบผลสําเร็จในระยะยาวจะเปนไปไดยาก และทําบอยเขาก็จะติดเปนนิสัย ซึ่งเปนคนละขั้วกับ 
นักลงทุน VI ที่เลือกเฉพาะหุนคุณภาพดีเทานั้น พอรตของหุนที่มีคุณภาพดีนั้นจะทําใหเรารวยไดอยางย่ังยืน 
และดวยความเส่ียงที่ตํ่าวามาก 

 ใชเวลากับการลงทุน ตรวจสอบกิจการและหุนอยาสม่ําเสมอ ทุกอยางมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา หุน VI ที่เคยเขมแข็ง เม่ือออนแอลงเราก็ตองตัดออกจากพอรต และหาซ้ือตัวใหมใสเขาไป  
แตการเปล่ียนแปลงพื้นฐานของกิจการมักไมไดเกิดขึ้นแบบรายวัน ตองใชระยะเวลา ถาเราซ้ือหุน แตอยู 
ไมถึงป คําถาม คือ กิจการไดแสดงความสามารถในการทําธุรกิจใหเราเห็นการเปล่ียนแปลงไดชัดเจน 
แลวหรือ คุณภาพที่สูงขึ้นของหุนตองใชเวลาพอสมควร ซึ่งเราตองทําหนาที่วิเคราะหและตรวจสอบกิจการ
อยูเปนระยะๆ 

ผมคิดวาการลงทุนแบบ VI ของ ดร.นิเวศนนั้น นาจะเปนชวยฝกความอดทนไดเปนอยางดี ใครที่มีนิสัยใจรอน 
ลองมาลงทุนตามสไตลนี้ดู อาจจะพอเปล่ียนอุปนิสัยไดบาง ทั้งนี้ เนื่องจาก ดร.นิเวศนอธิบายวาสไตลการลงทุนแบบ VI 
เปรียบไดกับ “เตา” คือ ชา แข็งแกรง อดทน และอายุยืนนาน มีจิตใจหนักแนนม่ันคง สามารถเดินทางไปไดทุกภูมิประเทศ 
และทุกความผันแปรของสภาพแวดลอม ซึ่งตรงขามกับ “กระตาย” ที่เปรียบไดกับนักลงทุนที่ใจรอนอาจจะวิ่งในบางชวง
แตขาดเกราะปองกันตัว จีงมีโอกาสถูกสัตวอื่นจับกินไดงาย 

แถมทายอีกนิดหนึ่ง... เร่ืองการกูเงินมาลงทุนหรือเรียกวา “การใชมารจิ้น” ดร.นิเวศน เห็นวา VI มักจะไมกูเงิน 
มาลงทุน แมวาถาหุนขึ้น โอกาสไดกําไรมีมากและเร็ว แตถาพลาดก็เสียหายรุนแรงแตถาเราพบวามีหุน VI ที่ดีและราคา
ตํ่าลง หรือถูกอยางไมนาเช่ือและเราไมมีเงินสดเลย ประกอบกับไมอยากขายหุนตัวอื่นจากพอรต ซึ่งเปนของดีและขณะน้ัน
หุนในพอรตก็มีราคาตํ่าไปเหมือนกัน ดร.นิเวศน ใหหลักการกูเงินซื้อหุนไวดังนี้ 

 ยอดเงินที่กูไมควรเกิน 10-20 % ของมูลคาพอรต (ไมใชกูเทาไรก็ได) 

 หุนที่ซื้อนอกจากเปน VI แทๆยังตองมีสภาพคลองดีที่เราขายไดทันทีไดงาย 

 หุนที่จะซ้ือ จะตองมีราคาตํ่ามาก และกําไรอยูในระดับที่ดีและจะดีขึ้นกวานี้ 

 ตองมี Exit Strategy หรือทางออกจากหน้ี เชน นําเงินปนผลรับจากพอรตเดิมมาลดหนี้ หรือทยอยขายหุน 
ที่ซื้อมาเพื่อนําเงินมาลดหนี้หรือลางหนี้ใหเร็วที่สุด 

ที่จริงแลว ดร.นิเวศนนําประสบการณที่มีทั้งความสําเร็จและความลมเหลว และเก็บบทเรียนที่มีทั้งสําเร็จและ
ลมเหลว มาใชในการลงทุนจนประสบความสําเร็จอยางสูงถึงทุกวันนี้ ผมตองขอชื่นชมและขอขอบคุณ ดร.นิเวศน 
เหมวชิรวรากร อีกคร้ังเปนแบบอยางที่ดีของการเปนนักลงทุนมืออาชีพ และถายทอดความรูจากประสบการณของทาน



 

 

หุนสามญั 

4 

อยางไมหวงวิชา ตลาดทุนไทยและสังคมไทยโชคดีจริงๆ ครับ ที่มีเซียนหุนคุณคาอยาง ดร.นิเวศน สุดทายน้ีผมก็ 
ขออวยพรใหนักลงทุนทุกคนที่ชอบสไตลการลงทุบแบบ VI โชคดีและประจําความสําเร็จเหมือนกับ ดร.นิเวศน 
เหมวชิรวรากร ทุกคนครับ 
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ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 
 


