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“ตามรอยวิถีเซียนลงทุน : 
การลงทุนหุนคุณคา แบบเนน P/E ต่ํา ของจอหน เนฟฟ (2)” 

 
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM   

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ   

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน   

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

 
ในตอนนี้จะอธิบายถึง “หลักปรัชญาการลงทุน 7 ประการของ จอหน เนฟฟ” ซึ่งกองทุน Windsor ยึดม่ัน

เปนรูปแบบในการลงทุน ไมวาตลาดจะขึ้น จะลง หรือทรงตัว โดยหลักการลงทุนดังกลาวจะคนหาและเลือกลงทุนในหุน 
ที่มีลักษณะดังนี้ 

1. เปนหุนที่มีอัตราสวนราคาตอกําไรต่ํา (P/E ตํ่า) 
2. เปนหุนที่มีอัตราการเติบโตของกําไรอยางสม่ําเสมอ 
3. เปนหุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลคงท่ี  
4. เปนหุนที่มีความสัมพันธที่ดีของอัตราผลตอบแทนโดยรวมกับคา P/E ที่ซื้อ 
5. เปนหุนที่มีความผันผวนตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ซึ่งจะถูกชดเชยดวย P/E 
6. เปนหุนของบริษัทที่ม่ันคงแข็งแกรงในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต 
7. เปนหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี 

ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณลักษณะแตละดานไดดังนี้ 

คุณลักษณะที่ 1 เปนหุนที่มีอัตราสวนราคาตอกําไรต่ํา (P/E ต่ํา) 

จอหน เนฟฟ บอกวาเขาชอบสมญานามท่ีคนอื่นต้ังใหเขา คือ เปน “Low Price-earning Investor” (นักลงทุน 

ที่ชอบซื้อหุนที่มี P/E ต่ําๆ) ซึ่ง P/E มาจาก... อัตราสวนราคาตลาดของหุนหารดวยกําไรตอหุน 

P/E   = Current Market Price 
 Earnings per Share 

ผมขออธิบายเพิ่มเติมใหเห็นวา... ทําไมในการลงทุน เราจึงควรสนใจคา P/E   

นั่นเปนเพราะ “คา P” หรือ “ราคาตลาดในปจจุบัน” ของหุนมีการเปล่ียนแปลงไปทุกวัน โดยหุนของบริษัท 
จดทะเบียนแตละบริษัทอาจมีราคาไมเทากัน แมจะอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม บางบริษัทอาจมีราคาตํ่ากวา  
100 บาท ในขณะท่ีบางบริษัทอาจมีราคาตลาดอยูในชวง 200 – 300 บาท ซึ่งการที่ราคาตลาดของหุนแตกตางกันอาจ 
มาจากหลายสาเหตุ ไมวาจะเปน... ปจจัยพื้นฐานของบริษัทตอนเสนอขายหุนแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก (IPO) 
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ปจจัยพื้นฐานของบริษัทหลังจากเสนอขายหุนคร้ังแรกไปแลว รวมถึงระยะเวลาท่ีบริษัทอยูในตลาด การเพิ่มทุน หรือ 
การแตกพารตางๆ ฯลฯ ดังนั้น การจะบอกวาหุน A ที่มีราคาตลาด 30 บาท ถูกกวา หุน B ที่มีราคาตลาด 90 บาท  
จึงอาจจะเปรียบเทียบกันไมไดในทันที 

วิธีการหน่ึงที่ชวยใหเปรียบเทียบไดก็คือ การทําใหราคาตลาดของท้ัง 2 หุนอยูในหนวยเดียวกัน โดยนําเอา 
“ราคาตลาดมาหารดวยกําไรตอหุน”(Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) เม่ือทั้ง 2 หุนอยูในหนวยเดียวกันแลว  
จึงจะสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได โดย P/E จะอธิบายวา... ราคาตลาดคิดเปนกี่เทาของกําไร  

ตัวอยางเชน หุน A มีกําไรตอหุน 1 บาท และหุน B มีกําไรตอหุน 6 บาท 

(P/E)A =  30 / 1  =  30 เทา 

(P/E)B   =  90 / 6  =  15 เทา 

กลาวคือ เม่ือเทียบตอ 1 หนวยกําไรแลว ราคาตลาดของหุน  A คิดเปน 30 เทาของกําไร และราคาตลาดของ 
หุน B คิดเปน 15 เทาของกําไร สรุปไดวา... หุน B มีราคาถูกกวา 

จอหน เนฟฟ ไดใหแนวคิดในการดูคา P/E อยางงายๆ โดยยกตัวอยางวา... เวลาเราเดินเขาไปในซุปเปอรมารเก็ต 
และตองการซ้ือคุกก้ี แตมีคุกก้ีอยู 2 ย่ีหอ แตละย่ีหอ มีราคาและนํ้าหนักแตกตางกัน แนวทางหนึ่งในการเลือก คือ ดูราคา 
ตอปอนด ซึ่งจะชวยแกปญหาได คา P/E Ratio ก็เชนกัน ถือเปนเกณฑเบื้องตนท่ีจะหาของราคาถูก แตของจะดีหรือไม  
เราตองใชเกณฑคัดเลือกอื่นๆ ในการวิเคราะหตอไป 

นอกจากนี้ การคํานวณคา  P/E ยังแบงออกเปน...   

Trailing P/E   =   ราคาตลาดในปจจุบัน / กําไรตอหุนในอดีต 

Forward P/E   =  ราคาตลาดในปจจุบัน / กําไรตอหุนในอนาคต 

การคนหาวา… หุนนั้นๆ เปนหุนราคาถูกหรือไม จะตองเทียบดูวาราคาตลาดมีปฏิกิริยาตอบสนองตอกําไร 
ในอดีตและตอกําไรในอนาคตอยางไร ถา P/E สูง แสดงวาราคาตอบสนองตอกําไรมาก ในทางกลับกัน ถา P/E ตํ่า แสดง
วาราคาตอบสนองตอกําไรนอย  

จอหน เนฟฟ ใหขอสังเกตวา... ในขณะที่ตลาดเปนขาขึ้น ราคาหุนกําลังรอนแรงและพุงขึ้น จะทําใหหุนที่กําลัง
เปนที่นิยมในตลาด มีคา P/E สูงขึ้นเร่ือยๆ (จากผลของคา P ที่สูงขึ้น) แตกองทุน Windsor จะทําในทางตรงกันขาม คือ  
จะคนหาหุนที่ถูกมองขาม ไมเปนที่นิยมของตลาด หรือหุนที่มีคา P/E ต่ํา และเม่ือประกอบกับการวิเคราะห
อ่ืนๆ จะทําใหสามารถคนหาหุนที่ถูกประเมินราคาตํ่าไป (ราคาตลาด นอยกวา มูลคาที่แทจริงของหุน) หรือที่
เรียกวา “หุน Undervalue” ได โดยกลยุทธการคนหาหุนลักษณะนี้มีขอดีตอพอรตการลงทุน 3 ประการ ไดแก 
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 หุนดี ราคาถูก ทําใหเม็ดเงินที่ใชลงทุน เกิดประสิทธิภาพ เพราะไดหุนทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 หุนดี ราคาถูก ทําใหพอรตการลงทุนไมเส่ียงเกินไป เนื่องจากเนนหุนที่มมีความเส่ียงนอยกวา และราคา 
มีโอกาสปรับขึ้นไดงายกวา 

 หุนดี ราคาถูก ชวยปองกันในชวงตลาดขาลงไดดี เพราะการซ้ือจากราคาตลาดท่ีถูก เม่ือเทียบกับมูลคา 
ที่แทจริงที่มีปจจัยพื้นฐานรองรับ ทําใหทนตอแรงกระแทกไดดีกวา เหมือนเราซื้อของดีและไดราคาสวนลด 
มาสูง หุนหลายตัวที่กองทุน Windsor หามามักจะมี P/E ตํ่ากวาตลาดประมาณ 40 – 60% ซึ่งอาจหาได
คอนขางงายในตลาดขาลง และหาไดยากขึ้นในตลาดขาขึ้น 

จอหน เนฟฟ ยํ้าวา... หุนเติบโตท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง มักจะมี P/E สูงขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของราคาทําให 
นักลงทุนสนใจ และความสนใจของนักลงทุนก็จะทําใหราคาปรับสูงขึ้นอีก แตก็จะทําไดจนถึงระดับหนึ่งเทานั้น ในที่สุด
อัตราการเติบโตก็กลับสูภาวะปกติ ราคามักจะปรับตัวลดลงมา ทําใหนักลงทุนที่เขาไปทีหลัง ซื้อหุนในราคาท่ีสูง และเกิด
การขาดทุนได 

ดังนั้น การลงทุนของกองทุน Windsor จึงมักจะเลือกลงทุนในหุนที่มีคา P/E ประมาณ 8 – 11 เทา ซึ่งปลอดภัย
กวาหุนที่มี P/E เร่ิมแรก 40 เทา ที่ P/E อาจจจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 55 เทา แตเวลาท่ีตลาดเปนขาลง ราคาของหุนที่มี P/E สูงๆ 
เชนนี้ ก็จะปรับตัวลดลงเร็วกวาหุนที่มี P/E ตํ่าๆ 

คุณลักษณะที่ 2 เปนหุนที่มีอัตราการเติบโตของกําไรอยางสม่ําเสมอ 

แมวา จอหน เนฟฟ จะต้ังตนคัดเลือกหุนที่มี P/E ตํ่า แตก็ตองคอยดูปจจัยพื้นฐานวาแข็งแกรงหรือไม ตัวแปรหนึ่ง
ก็คือ “ผลการดําเนินงานของธุรกิจ” ผานตัว “กําไร” วาเติบโตดีหรือไม เพราะกําไรที่เพิ่มขึ้น จะทําใหตลาดสนใจ  
และทําให P/E สูงขึ้น จอหน เนฟฟ แนะนําใหดูขอมูลกําไร ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ซึ่งผมขอสรุปเปนภาพดังนี้  
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“Historical Earnings” และ “Trailing Earnings” คือ กําไรที่เกิดขึ้นแลว ซึ่งเราตองนํามาวิเคราะหวา... ที่ผานมา
เติบโตอยางไร สะทอนถึงความสําเร็จของกิจการและความแข็งแกรงของปจจัยพื้นฐาน เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับราคา
ตลาดในปจจุบัน ทําใหแนใจวาไดของดี ราคาถูก แต “Forecasted Earnings” เปนส่ิงที่ตองประมาณการขึ้น เพราะเปนตัว
บงบอกถึงอนาคตของกิจการ นักลงทุนตองจินตนาการอนาคตของบริษัทและอุตสาหกรรมน้ันใหได และตองเขาใจ
ธรรมชาติของบริษัท ซึ่งเปนการยากท่ีบริษัทตางๆ จะสามารถทํากําไรในแตละปใหเพิ่มขึ้นๆ ตลอดไปได ผลกําไรอาจ
เพิ่มขึ้นหรือลดลง เปรียบไดกับลูกตุมนาฬิกาที่แกวงขึ้นลงไปมา 

กองทุน Windsor เขาใจสถานการณเชนนี้ดี จึงคนหาบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของกําไรที่คอนขางสมํ่าเสมอ  
โดยกําหนดเกณฑวาถาอัตราการเติบโตของกําไรตํ่ากวา 6% หรือมากกวา 20% ก็จะขายหุนนั้นออก โดยใหความเห็นวา... 
หุนที่มีอัตราการเติบโตสูงๆ มักจะมีความเส่ียงมากเกินกวาที่ตองการ 

สวนการพยากรณกําไรไปขางหนา จอหน เนฟฟ เห็นวาระยะเวลา 5 ป มีความเหมาะสม เพราะมีความยาวนาน
พอที่จะพิสูจนความสามารถทางการตลาด ราคา และการแขงขันของธุรกิจ อยางไรก็ดี การพยากรณไปขางหนาเปน
เวลานานๆ ใหแมนยํา อาจทําไดยาก ควรพิจารณาปรับตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมดวย เชน หุนในกลุมเทคโนโลยี  
ตัวสินคาอาจมีอายุไมยาวนาน การพยากรณกําไรทําไดยากกวาหุนของอุตสาหกรรมโภคภัณฑที่มีอัตราการเติบโตตํ่า  
เชน ปูนซีเมนต และทองแดง เปนตน 

วิธีการลงทุนของ จอหน เนฟฟ แตกตางจากวิธีของนักลงทุนประเภทท่ีลงทุนตามสภาวะตลาด (Momentum 
Investor) แมจะสนใจตัวกําไรของบริษัทเหมือนกัน แต Momentum Investor มักต้ังความหวังในหุนที่มีอัตราการเติบโตสูง 
ดังนั้น เม่ือกําไรจากการดําเนินงานรายไตรมาสลดลง จึงอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงได สวนการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ของกําไรเพียงเล็กนอย ก็สงผลใหเกิดความรูสึกสดใส ราคาหุนจึงขึ้นได โดยธรรมชาติแลว ถาบริษัทสวนใหญ 
มีผลประกอบการออกมาใกลเคียงกับเปาหมายท่ีคาดไว ราคาตลาดก็ควรขยับตัวเขาใกลราคาเปาหมาย แตสําหรับหุน 
ที่มี P/E สูงๆ หากความคาดหวังในเปาหมายกําไรท่ีเติบโตสูง มีการพลาดเปาแมเพียงเล็กนอย ก็จะทําใหราคาปรับตัว 
ลดลงอยางรุนแรง ดังนั้น การซื้อหุนที่มีคา P/E ต่ํา และมีกําไรเติบโตอยางสม่ําเสมอ จึงชวยลดความผันผวนของ
ราคาหุนในอนาคตได 
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