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เช่ือวา… นักลงทุนหลายทานมีเซียนลงทุนที่เปนตนแบบใหปฏิบัติตามแนวคิดและวิธีการลงทุนของเซียนทานนั้น

เปนประจํา ไมวาจะเปนเซียนลงทุนที่เนนหุนคุณคาทั้งในหรือตางประเทศ ซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนอันนาประทับใจ 
ในระยะยาว หรือเซียนลงทุนที่เนนหุนเติบโต ซึ่งสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีในชวงเวลาที่ทาทายไดอยางรวดเร็ว ผูลงทุน
มือใหมทั้งหลายอาจต้ังคําถามวา... “หุนคุณคา” และ “หุนเติบโต” เปนสไตลหุนบนทางสองแพรงที่ตองเลือกเพียง 
ทางใดทางหนึ่ง หรือสามารถผสมผสานกันได กอนที่จะไขขอของใจนี้ เรามาทําความเขาใจคุณลักษณะท่ัวไปของหุน 
ทั้ง 2 ประเภทน้ีกันกอน 

การแบงประเภทหุนตามสไตลขางตน อีกนัยหนึ่งถือเปนการแบงหุนตามการเปรียบเทียบเครื่องช้ีความถูก
แพงของหุนตอความคาดหวังในอัตราการเติบโตของกิจการ ทั้งนี้ ลักษณะสําคัญและความเสี่ยงของ 
หุนคุณคา (Value Stocks) และหุนเติบโต (Growth Stocks) สามารถสรุปไดตามตารางดานลางนี้ 

  หุนคุณคา (Value Stocks) หุนเติบโต (Growth Stocks) 

ลักษณะสําคัญ  อัตราการขยายตัวของสินทรัพย รายได  
และกําไรต่ํา  

 อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน 
(Price/Earnings Ratio) หรือ 
อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน  
(Price/Book Value Ratio) ตํ่า  

 อัตราจายเงินปนผลสูง 

 อัตราการขยายตัวของสินทรัพย รายได  
และกําไรสูง 

 อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน 
(Price/Earnings Ratio) หรือ 
อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน  
(Price/Book Value Ratio) สูง  

 อัตราจายเงินปนผลต่ํา เพราะสวนใหญ 
กิจการจะนํากําไรไปลงทุนเพื่อขยายฐาน
ธุรกิจตอไป 
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 หุนคุณคา (Value Stocks) หุนเติบโต (Growth Stocks) 

ความเส่ียง  ความผิดพลาดในการประเมินคุณคาที่แทจริง
ของหุนวาผลประกอบการสามารถพลิกฟน
ขึ้นได และการลดลงของราคาตลาดจะเปน
เพียงชั่วคราว  

หากคุณคาที่ประเมินไวไมเกิดขึ้นจริง หุนนั้น
จะขาดคุณสมบัติของหุนคุณคา คือ “หุนดี 
ราคาถูก” ทันที และราคาตลาดของหุนจะ
ตกตํ่าลงตอไป เพราะขาดปจจัยพื้นฐานที่ดี
ของกิจการรองรับ 

 ความผิดพลาดในการคาดการณอัตราการ
ขยายตัวของสินทรัพย หรือรายได 
โดยเฉพาะกําไรท่ีเกิดขึ้นจริงออกมาตํ่ากวา
ระดับที่คาดหวังไว  

ผูลงทุนที่เคยซื้อหุนในราคาสูงเพราะ
คาดหวังผลประกอบการสูง เม่ือผิดหวัง 
จะปรับลดราคาเปาหมาย และอาจทําให
เกิดแรงเทขาย จนสงผลใหราคาตลาด 
ของหุนลดลงอยางรวดเร็ว 

หมายเหตุ :  ความแตกตางตามลักษณะขางตนอาจลดลงในภาวะที่ตลาดการเงินเปล่ียนแปลงอยางรุนแรง เชน ขณะที่ราคาหุนทั่วทั้งตลาด
ตกตํ่าจากผลกระทบของภาวะตลาด (Market Sentiment) ในชวงตนของวิกฤตเศรษฐกิจ เปนตน 

ขอสังเกตประการหน่ึง คือ การแบงประเภทหุนตามสไตลจะไมใชราคาหุน เชน หุน A ราคาหุนละ 10 บาท  
หุน B ราคาหุนละ 25 บาท เปนเครื่องกําหนดวาหุน A มีราคาถูกกวาหุน B แตจะเปรียบเทียบเครื่องช้ีความถูกแพง 
ของหุนตอความคาดหวังในอัตราการเติบโตของกิจการ เชน อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price/Earnings (P/E) 
Ratio) หรือ อัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (Price/Book Value (P/B) Ratio) ดังแสดงไวในตารางดานบน   
โดย “หุนเติบโต” มักมีคา P/E และ/หรือ P/B สูงกวา “หุนคุณคา” อยางไรก็ตาม การเลือกสรรหุนเพื่อการลงทุนโดย
พิจารณาเพียงเคร่ืองช้ีประเภทเดียว เชน P/E จะมีความเส่ียง ผูลงทุนสถาบันสวนใหญทั้งที่เนนหุนคุณคาหรือหุนเติบโต 
ตางอางอิงการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานเปนหลักสําคัญในการลงทุน 

ในเกณฑเบื้องตน “หุนคุณคา” มักมีคา P/E หรือ P/B ตํ่า บงบอกวาเปนหุนราคาถูก เพราะผูลงทุนสวนใหญ 
ในตลาดละเลยหุนประเภทน้ี เนื่องจากกิจการถูกปกคลุมไปดวยขาวในเชิงลบเก่ียวกับผลประกอบการ หรือการบริหาร
จัดการ ทําใหเกิดการคาดการณวากําไรจะเพิ่มขึ้นชาหรือลดลง ซึ่งกอนการลงทุนผูลงทุนตองวิเคราะหใหแนใจวาแทจริง
แลวกิจการมีศักยภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนสมมติฐานวาเปนหุนที่ราคาตลาดตํ่ากวามูลคาที่แทจริงของกิจการ เม่ือผูลงทุน 
เขาสะสมหุน ณ ราคานั้นๆ จะมี “สวนเผื่อความปลอดภัย” (Margin of Safety) ในการลงทุนสูง คือ หากราคาจะลดลง
ตอก็ไมควรลดลงมาก อยางไรก็ตาม คุณคาที่แทจริงจะปรากฏเมื่อสถานการณนั้นคล่ีคลายลง และปจจัยพื้นฐานที่
แข็งแกรงของกิจการเร่ิมแสดงตนผานการทยอยฟนตัวของผลประกอบการ ความสําเร็จของการลงทุนในหุนคุณคาจึงขึ้นอยู
กับวา... 

 กิจการของหุนจะสามารถพลิกฟนขึ้นไดจริงหรือ? 

 การลดลงของราคาตลาดเปนเพียงช่ัวคราวตามที่คาดการณไวหรือไม และตองใชระยะเวลา
เทาใด? 
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ความจริงขอหนึ่ง คือ การลงทุนที่รอคอยเปนเวลานาน อาจทําใหผูลงทุนขาดความม่ันใจในผลการวิเคราะห  
หรือแรงกดดันที่ตองสรางผลตอบแทนที่แขงขันไดในกลุมผูลงทุนสถาบันดวยกัน อาจไมเอื้อใหผูลงทุนรอการฟนตัวของ
ราคาตลาดของหุนคุณคาในระยะเวลานานๆ ได  

ตัวอยางเชน ผูจัดการกองทุนเลือกหุนคุณคาเขาพอรตจํานวนหน่ึง เวลาผานไป 1 ป ยังไมมีสัญญาณวาราคา
ตลาดของหุนคุณคาจะเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกองทุนของคูแขงที่เนนหุนเติบโต ราคาตลาดของหุนกลับตอบสนองอยาง
รวดเร็ว ทําใหกองทุนที่เนนหุนคุณคามีผลตอบแทนนอยกวาคูแขงเปนระยะเวลานาน จนผูถือหนวยลงทุนต้ังคําถาม 
หรือพากันสับเปล่ียนไปลงทุนในกองทุนอื่น ผูจัดการกองทุนที่เนนหุนคุณคาก็อาจตองเปล่ียนสไตลของหุนเพื่อรองรับ 
ความทาทายน้ีในชวงเวลากอนที่คุณคาของหุนที่เลือกไวจะแสดงผล  

สถานการณเชนนี้ สามารถแกไขไดโดยการต้ังชื่อกองทุนและระบุนโยบายการลงทุนใหชัดเจน พรอมส่ือความ 
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบวา... กองทุนนี้ไมใชกองทุนตราสารทุนทั่วไป แตเนนลงทุนในหุนคุณคา เพื่อใหผูลงทุน 
มีความเขาใจและความคาดหวังที่ถูกตองตอระยะเวลาลงทุนและลักษณะผลตอบแทนของกองทุน 

“หุนเติบโต” มักเปนหุนที่เคร่ืองชี้มูลคาหุนบงบอกวาเปนหุนราคาสูง สวนใหญเปนหุนของกิจการที่คาดวาจะ
สรางการเติบโตอยางโดดเดนในรายไดและกําไร ผูลงทุนพรอมเขาซ้ือในราคาสูง เพราะเช่ือวาการขยายตัวของกิจการ 
จะทําใหราคาหุนสูงขึ้นไดอีกมากในอนาคต ในบางคร้ังเกิดเปนปรากฏการณ “ย่ิงสูง ย่ิงขึ้นตอ”  

ขอพึงระวังในการลงทุนหุนเติบโต คือ ซื้อในราคาสูง ไมใชราคาแพง ราคาสูงเพราะคาดหวังการเติบโต แตตอง
เปนราคาท่ีเหมาะสม จึงเปนที่มาของคาถาประจําตัวผูลงทุนหุนเติบโต คือ “Growth at a Reasonable Price (GARP)” 
ความสําเร็จของการลงทุนในหุนเติบโตขึ้นอยูกับความสามารถในการเลือกหุนของกิจการท่ีจะมีการขยายตัวไดเทากับ 
หรือสูงกวาอัตราท่ีคาดหวัง  

ศักยภาพ คือ สาเหตุของความเส่ียงที่สําคัญ หากผลประกอบการไมเติบโตเทาที่คาด (Below Expectation)  
ผูลงทุนที่เคยซ้ือหุนในราคาสูง เม่ือผิดหวังจะปรับลดราคาเปาหมาย และอาจทําใหเกิดแรงเทขายจนสงผลใหราคาตลาด
ของหุนลดลงอยางรวดเร็ว  

ตัวอยางเชน ผูลงทุนซ้ือหุนโดยใหราคาเทียบเทา P/E Ratio ที่ 18 เทา สูงกวา P/E Ratio ของตลาดและหุน 
ในหมวดธุรกิจเดียวกันที่ 11 เทา และ 15 เทา ตามลําดับ เพราะคาดวากําไรจะขยายตัวไดมากกวา 20% แตเม่ือกิจการ
ประกาศผลประกอบการประจําปที่กําไรขยายตัวได 15% ราคาหุนกลับตอบรับดวยการปรับลดลงในทันที  
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เนื่องจากหุนเติบโตมีราคาสูงและจายเงินปนผลต่ํา ผูลงทุนจึงควรติดตามปจจัยที่สรางการเติบโตและตรวจสอบ
อัตราการเติบโตที่แทจริงวาตอเนื่องอยางมีเสถียรภาพหรือไม 

 หากเติบโตดวย Patents หรือ Copyrights ในที่สุดจะถึงวันหมดอายุ 

 หากเติบโตจากการผูกขาดธุรกิจ (Monopoly) อาจพบขอหามการผูกขาดจากภาครัฐ 

 ชวงการเติบโตใน Product Life Cycle อาจส้ัน หรือหมดลง 

 การขยายตัวอยางมากของยอดขายและกําไร จะเปนแรงจูงใจใหคูแขงเขามามากขึ้น และอัตรากําไรลดลง 

นอกจากนี้ ผูลงทุนควรต้ังคําถามในเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเก่ียวกับหุนเติบโต เชน 

 กิจการมีสินคาหรือบริการที่เปนเอกลักษณและเปนที่ตองการของตลาดหรือไม? 
ถามี จะทําใหกิจการมีอํานาจกําหนดราคาสินคาหรือบริการ และความสําเร็จของธุรกิจในอนาคตอันใกล  

 กิจการมีแผนนาํเสนอสินคาหรือบริการใหมๆ สูตลาดในเร็วๆ นี้ หรือไม? 
ถามี จะสงเสริมโอกาสสรางรายไดและกําไรที่เพิ่มพูนขึ้น  

 กิจการมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) หรือไม? 
ถามี จะชวยสรางมูลคาไดในระยะยาว เชน มีตราสินคา (Brand Name) เปนที่ยอมรับ มีความภักดีของ
ลูกคา ฝายบริหารเขมแข็ง / มีความสามารถ ทําเลที่ต้ังโดดเดน กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ และตนทุน
ตํ่า เปนตน  

 กิจการมี Patents หรือการผูกขาดธุรกิจ หรอืการปกปองจากการเขามาของคูแขงหรือไม?  
ถามี จะชวยปองกันกิจการจากการแขงขันไดในระยะส้ัน ทําใหกิจการมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคา
หรือบริการ หรือ Head Start เหนือคูแขง อยางไรก็ตาม กิจการตองเตรียมพรอมกลยุทธที่จะสรางการเติบโต
ตอเม่ืออภิสิทธิ์เหลานี้ครบอายุลง  

เม่ือไดทราบลักษณะสําคัญและความเส่ียง รวมทั้งปจจัยสูความสําเร็จในการลงทุนในหุนแตละสไตลกันแลว  
มาดูสถิติอัตราผลตอบแทนระยะยาวของหุนคุณคาและหุนเติบโตกันบาง ในที่นี้เราใชดัชนี Russell 1000 Value ซึ่งสะทอน
ผลตอบแทนของหุนขนาดใหญในตลาดหุนสหรัฐฯ ที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/B Ratio) และความคาดหวัง
ตออัตราการเติบโตตํ่า เปนตัวแทนของหุนคุณคา และดัชนี Russell 1000 Growth ซึ่งสะทอนผลตอบแทนของหุนขนาด
ใหญในตลาดหุนสหรัฐฯ ที่มีอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/B Ratio) และความคาดหวังตออัตราการเติบโตสูง  
เปนตัวแทนของหุนเติบโต โดยมีดัชนี Russell 3000 ซึ่งสะทอนผลตอบแทนของหุนขนาดใหญในตลาดหุนสหรัฐฯ จํานวน 
3,000 หลักทรัพย ครอบคลุมประมาณ 98% ของหุนทั้งหมดในตลาด เปนตัวแทนตลาดโดยรวม จากภาพที่ 1 พบวา…  
หุนคุณคาสรางผลตอบแทนรวมที่ดีกวาหุนเติบโตในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา (มิถุนายน 2535 – พฤษภาคม 2555) 
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ภาพที่ 1 ผลตอบแทนดัชนี Russell Growth 1000, Russell Value 1000, และ Russell 3000  
ระหวางป พ.ศ. 2535 - 2555 

 

ที่มา : Bloomberg  

ในตอนตอไป เราจะมาไขขอของใจวา... สไตลการลงทุนแบบหุนคุณคาและหุนเติบโต เปนทางสองแพรงที่ผูลงทุน
ตองเลือกจริงหรือ และการท่ีหุนคุณคาสรางผลตอบแทนรวมท่ีดีกวาหุนเติบโตในระยะเวลา 20 ป หมายถึงบทสรุปของ
ความลมเหลวสําหรับผูลงทุนในหุนเติบโตหรือไม 

 

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

ติดตามบทความเก่ียวกับการเงินและการลงทุนที่นาสนใจอื่นๆ ไดที่ www.tsi-thailand.org 


