
á¡‹¹á·Œ¢Í§ºÑ¿à¿µµ�
ËÅÑ¡¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õè¤Ø³µŒÍ§ÃÙŒ...àÁ×èÍ¨Ð«×éÍËØŒ¹

โดย Robert G. Hagstrom

แปลและเรียบเรียง ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร

á¡‹¹á·Œ¢Í§ºÑ¿à¿µµ�á¡‹¹á·Œ¢Í§ºÑ¿à¿µµ�á¡‹¹á·Œ¢Í§ºÑ¿à¿µµ�á¡‹¹á·Œ¢Í§ºÑ¿à¿µµ�
ËÅÑ¡¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õè¤Ø³µŒÍ§ÃÙŒ...àÁ×èÍ¨Ð«×éÍËØŒ¹

á¡‹¹á·Œ¢Í§ºÑ¿à¿µµ�





 The Essential Buffett
เรื่อง : แกนแทของบัฟเฟตต

เขียน : Robert G. Hagstrom

แปลและเรียบเรียง : ดร.นิเวศน เหมวชิรวรากร

บรรณาธิการบริหาร : เอกสิทธิ์ หัสสรังสี

บรรณาธิการ : ณัชชา หัสสรังสี

ผูชวยบรรณาธิการ : เพ็ญสุภางค คาน

ศิลปกรรมปก/รูปเลม : bluepixel

Cover Image : © John Abbott

ISBN : 978-616-91628-0-3

FP - 02 - 0456 - 11 10 9 8 7 6 5

Copyright © 2001 by Robert G. Hagstrom

Thai language translation copyright © 2013 by Fidelity Publishing Co., Ltd. 

All rights reserved.

จัดพิมพโดย : สํานักพิมพ ฟเดลลิตี้ 
บริษัท ฟเดลลิตี้พับลิชชิ่ง จํากัด

9/32 หมู 3 ซอยราชภักดี ถนนสตรีวิทยา 2 

แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท 02-542-3421 

www.fidelitypublishing.com

www.facebook.com/fpbook

email : info@fp.co.th

จัดจําหนายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร ชั้นที่ 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท 02-739-8000

พิมพที่ : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด 



ÊÒÃºÑÞ

20

24

26

29

33

35

37

39

42

43

44

46

46

53

61

คนที่ ไมมีเหตุผล

บทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 2

หนวยวัดที่ดีกวา

บทเรียนที่ 3

การคนหารูปแบบ

ทําไมวอลสตรีทจึงไมสนใจ วอเร็น บัฟเฟตต? 

วิธีคิดที่แตกตาง

นักลงทุนที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก

การเริ่มตนของการลงทุน

หางหุนสวนจํากัดบัฟเฟตต

ชวงแรกของ เบิรกไชรฮาธาเวย

ธุรกิจประกันภัย

ธุรกิจหลากหลายอื่นๆ 

บุรุษกับบริษัทของเขา

บทที่ 1

บทที่ 2



บทเรียนจากนักปราชญ 3 คนของวงการเงิน

เบนจามิน เกรแฮม

ฟลลิป ฟสเชอร

ชารลี มังเจอร

การผสมผสานของอิทธิพล

กฎเหล็ก 12 ขอ ของแนวทางในการซื้อธุรกิจ

บัญญัติทางธุรกิจ

บัญญัติทางการบริหาร

บัญญัติทางการเงิน

บัญญัติทางดานตลาดหุน

บริษัท Coca - Cola

นักลงทุนผูชาญฉลาด

บทที่ 3

บทที่ 4

67

68

82

89

92

98

101

105

116

122

127

141



ÊÒÃºÑÞ

การลงทุนแบบโฟคัส : ทฤษฎีและการปฏิบัติ

ภาพรวมของการลงทุนแบบโฟคัส

คิดตัวเลข

ทฤษฎีพอรตโฟลิโอสมัยใหม

บริหารพอรตโฟลิโอของคุณ : ความทาทาย

ของการลงทุนแบบโฟคัส

จอหน เมยนารด เคนส

หางหุนสวนจํากัดชารลี มังเจอร

กองทุน SEQUOIA FUND

ลู ซิมปสัน

นักลงทุนแบบโฟคัส 3,000 คน

วิธีที่ดีกวาในการวัดผลการดําเนินงาน

เหตุผลที่ดี 2 ขอ ในการเคลื่อนไหวเหมือนตัวสลอต

คําเตือนที่เหมาะสม

บทที่ 5

บทที่ 6

143

147

153

168

180

183

186

187

189

193

197

209

214



ดานอารมณของเงิน

อารมณของนักลงทุนที่แทจริง

โอกาสใหมกับหลักการเดิมที่ ไมเปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากบัฟเฟตต

หุนเทคโนโลยี

หุนที่มีมูลคาตลาดขนาดกลางและเล็ก

หุนนานาชาติ

เรียนรูจากคนที่เกงที่สุด

บทที่ 7

บทที่ 8

217

218

236

237

239

252

259

268



¤íÒ¹ÔÂÁ

การลงทุนน้ันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม คําแนะนําเก่ียวกับการลงทุน

ท่ีดีที่สุดน้ันเปนเรื่องทั่วๆ ไปและไมขึ้นอยูกับกาลเวลา “ซื้อตํ่า ขายสูง” เปน

คําแนะนําท่ีใชไดในทุกสภาพแวดลอมของการลงทุน มันไมสําคัญวาจะเปน

ศตวรรษที่ 21 และคุณเปน วอเร็น บัฟเฟตต กําลังซื้อพันธบัตรขยะหรือศตวรรษ

ที่ 19 และคุณเปนร็อชไชดคนหนึ่งที่กําลังฉวยโอกาสจากความต่ืนตกใจกับ

สถานการณเก่ียวกับวอเตอรลู หรือ 500 ปกอนคริสตศักราชและคุณเปนนัก

ปรัชญายุคกอนโซเครติส กําลังสรางความมั่งคั่งใหตนเองจากตลาดโภคภัณฑ 

อยางไรก็ตามปญหาของคําแนะนําน่ันก็คือ ถาคุณรูวาอะไรคือต่ําและอะไรคือ

สูง คุณก็ไมจําเปนตองใชมัน ถาคุณไมรู คุณก็ไมจําเปนตองใชมันอยูดีเพราะ

คุณจะไมสามารถใชมันได

 ย่ิงคาํแนะนําเฉพาะเจาะจงเทาไร การใชของมนัก็จะขึน้อยูกับสภาวะแวดลอม

ในปจจุบันและท่ีมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเทานั้น คําตอบของคําถามเก่ียวกับ

การลงทนุเกือบทุกขอเหมอืนกันคือ “มนัข้ึนอยูกับวา” เชน หุนเทคโนโลยีเปนการ

ลงทุนที่ดีไหม? คําตอบคือ มันดีระหวางป 1996 ถึงป 1999 แตในป 2000 มันก็

ประสบกับการตกตํ่ามากที่สุดในประวัติศาสตร

 หุนเปนการลงทุนระยะยาวท่ีดกีวาพันธบตัรหรอืไม? มนัขึน้อยูกับวา ระยะ 

ยาวของคุณเริ่มในชวงปลายทศวรรษท่ี 1920 และสิ้นสุดในชวงปลายทศวรรษ

ที่ 1940 หรือไม? ถาใช คําตอบก็คือ “ไมจริง” หรือมันเริ่มในชวงปลายทศวรรษ

ที่ 1940 และจบในชวงปลายทศวรรษที่ 1960 ในกรณีนี้คําตอบก็คือ “แนนอน” 

จํานวนปเทากัน แตผลแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เมื่อคําตอบก็คือ “มันขึ้นอยูกับ

วา” คําถามก็ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
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 การข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมก็คือ เหตุผลท่ีทําไมงานเขียนเก่ียวกับการ

ลงทุนจํานวนมากไรประโยชนหลังจากเวลาผานไปไมก่ีสัปดาห ย่ิงคําแนะนํา

เฉพาะเจาะจงมากเทาไร มันก็ลาสมัยเร็วขึ้นเทานั้น ไมมีใครอาน “กลยุทธ” การ

ลงทุนของปที่แลวจากบริษัทหลักๆ ของวอลสตรีทเพ่ือที่จะไดความเขาใจอยาง

ถองแทวาจะทําอะไร ความตองการหนังสือการลงทุนก็ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม

เหมอืนกัน หนังสอืเก่ียวกับวิกฤตกิารเงนิครองรายการหนังสอืขายดใีนชวงตนถึง

กลางทศวรรษที ่1970 หนงัสอืเก่ียวกับเงนิเฟอเปนสิง่ทีร่อนแรงในชวงทศวรรษที่ 

1980 และหนังสือเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตเพิ่งจบความโดงดังของมันเมื่อเร็วๆ นี้

 รายชื่อของหนังสือการลงทุนที่มีประโยชนตลอดกาลน้ันสั้นมากเริ่มจาก 

Reminiscences of a Stock Operator เปนหนังสือท่ีมืออาชีพการลงทุนสวน

ใหญและคนเทรดซื้อขายหุนท่ีประสบความสําเร็จเกือบทุกคนไดอานและพบ

วามันมีประโยชนคุมคา มันเปนเรื่องท่ีไมไดปดบังมากนักของตํานานนักเลน

หุน เจสซ ลิเวอรมอร ซึ่งเลาโดยคําพูดของเขาเองและบันทึกความโดย เอ็ดวิน 

ลาเฟอร ผู ซึ่งออกชื่อในฐานะที่เปนผูเขียน คุณคาของมันอยูที่การบรรยาย

สถานการณที่เกิดขึ้นซํ้าในทุกยุคของการลงทุนและกลยุทธท่ีลิเวอรมอรใชใน

การเผชิญกับมัน เขามีความชํานาญท่ีจะตระหนักถึงรูปแบบที่เกิดซํ้าน้ีและทํา

กําไรจากมัน เขาไมชํานาญนักในการตระหนักถึงรูปแบบที่คลายกันแบบผิวเผิน

ซึ่งกลายเปนความแตกตางที่คอนขางมาก เขาสรางและสูญเสียความมั่งค่ัง

หลายครั้ง การสูญเสียครั้งสุดทายทําใหเขายิงตัวตายในหองนํ้าชายของโรงแรม

เชอรรี่ที่ประเทศเนเธอรแลนด

 หนังสือการลงทุนท่ีดีอีกเลมหน่ึงเปนที่รู จักดีจากชื่อของมันมากกวา
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เนื้อหาก็คือ Where Are the Customers’ Yachts? โดย เฟรด ชเว็บ เปนหนังสือ

ที่นาสนใจในฐานะท่ีเปนหนังสือประโลมโลก นั่นคือ ภาพนาขบขันของโลกท่ี

เกือบสูญหายไปหมดแลว

 หนังสอืการลงทุนท่ีหายากทีส่ดุคอื หนังสอืท่ีสามารถอานแลวทํากําไรได

โดยทุกคนที่สนใจในศิลปะของการลงทุน หนังสือซึ่งบอกแนวทางท่ีสามารถจะ

อานซํ้าในชวงเวลาและในสภาวการณท่ีแตกตางกัน และชวยใหเราเขาใจไดลึก

ซึ้งขึ้นหรือใหความรูและมุมมองใหมๆ ในสถานการณปจจุบัน

สําหรับนักลงทุนแบบเนนคุณคาหนังสือคลาสสิคเลมหนึ่งก็คือ The In-

telligent Investor ของ เบน เกรแฮม ซึ่งตีพิมพครั้งแรกในชวงปลายทศวรรษ

ที่ 1940 มันสะทอนภาพของ Security Analysis ซึ่งเปนหนังสือแบบเรียนเลม

บกุเบกิของเขาแตไมมเีรือ่งหนักๆ ทีอ่านยาก คณุสามารถเปนนักลงทุนทีด่ไีดโดย

ไมเคยอาน The Intelligent Investor แตคุณจะเปนนักลงทุนท่ีดีกวาถาคุณได

อานมัน เกรแฮมสรางแรงบันดาลใจและกําหนดรูปแบบความคิดของนักลงทุน

แบบเนนคณุคามารุนหนึง่และคนท่ีเปนทีรู่จกัดทีีส่ดุ แนนอนคอื วอเรน็ บฟัเฟตต

 ผมเริ่มรูจัก วอเร็น บัฟเฟตต ในชวงกลางทศวรรษที่ 1970 ผานหนังสือ

ของ อดัม สมิท ซึ่งเดี๋ยวนี้เลิกพิมพแลวชื่อ Super Money ซึ่งเปนหนังสือท่ีตอ

เน่ืองมาจากเรื่องเลาที่ขายดีท่ีสุดของเขาในชวงตลาดกระทิงปลายทศวรรษท่ี 

1960  Super Money ถูกเขียนขึ้นหลังจากการตกตํ่าอยางหนักของตลาดในชวง

ป 1969 และ 1970 และการลมละลายของบริษัทรถไฟ Penn Central หนังสือ

ไดแนะนาํบฟัเฟตตในบทที ่5 เรือ่ง “คนบางคนจะตองทาํอะไรบางอยางถูกตอง : 

บทเรียนของเซียน” บทนี้เกี่ยวกับหลักการเรื่อง Margin of Safety และมูลคาพื้น
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ฐานที่แทจริงของเกรแฮมซึ่งแสดงผานกิจกรรมของ วอเร็น บัฟเฟตต ซึ่งขณะนั้น

มีอายุ 40 ปตนๆ และคอนขางรวยแลว ไมเหมือนกับผูจัดการกองทุนที่มีชื่อของ

ทศวรรษที่ 1960 อยางเชน เฟรด คาร, เฟรด แมทส และ เจอรี่ ไซ บัฟเฟตตหลีก

เลี่ยงจากการลมสลายโดยการเลิกหางหุนสวนของเขาเมื่อการเก็งกําไรมากเกิน

ไปในตลาดหุนทําให Margin of Safety ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการลงทุนหมดไป

 ในตอนน้ันผมมีอายุประมาณเบญจเพสและสิ่งที่เรียกรองความสนใจ

ของผมทันทีก็คือเงินทุนเริ่มแรกของบัฟเฟตตน้ันปดเศษแลวก็คือ ศูนย แตเมื่อ

เขาเลิกหางหุนสวนเมื่ออายุ 39 ป เขามีเงิน 25 ลานเหรียญ วิธีที่ “อดัม สมิท” 

เลาก็คือ บัฟเฟตตไดเงินสวนหนึ่งจากเพ่ือนและครอบครัวแลว “น่ังในหองนอน

ที่ใชเปนออฟฟศของเขา อานคูมือตางๆ” เขาซื้อ “หุนที่คอนขางธรรมดา เขาใจ

งาย โดยมีเวลาเหลือมากมายกับเด็กๆ สําหรับการเลนแฮนดบอลและฟงเสียง

นกเสยีงไม” เนือ่งจากผมเปนคนท่ีข้ีเกียจมากผมคดิวาน่ีฟงดดู ีเริม่จากไมมอีะไร 

อานอะไรบางอยาง ซื้อหุน 2 – 3 ตัว รอรวยแลวก็เลิกกอนอายุ 40

 ผมอาน เบน เกรแฮม และเริม่มองหาหนงัสอืเก่ียวกับบฟัเฟตต ผมไดเงนิ

จากเพ่ือนบางสวนและเริม่ซือ้หุนทีธ่รรมดา บรษิทังายท่ีจะเขาใจ ซือ้ขายท่ี PE ตํา่ 

ถามทีรพัยสนิจบัตองไดมากๆ ก็จะย่ิงด ีและมอีตัราสวนสภาพคลองทางการเงิน

สงู ผมมองหา สทุธิ/สทุธิ (หุนทีม่ทีรพัยสนิหมนุเวียนหกัดวยหนีส้นิทัง้หมด) อยาง

ทีเ่กรแฮมแนะนํา มนัตองใชเวลาทํางานมากกวาวิธีท่ี นิโคลัส ดารวาส แนะนําใน

หนงัสอื “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” นิดหนอย ซึง่เก่ียวกับ

การวาดกลองรอบกราฟของราคาหุนเทาท่ีผมจาํได แตผมคดิวาถามนังายเกินไป

คนอื่นก็อาจจะไดกําไรเกินกวาปกติกอนที่ผมจะทํา
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 ผมไมจําเปนตองวิตก 25 ปตอมา ดูเหมือนวาคนก็ยังกระตือรือรนท่ีจะ

หลีกเลี่ยงการคิดเก่ียวกับตัวธุรกิจของหุนท่ีพวกเขาซื้ออยางท่ีเคยเปนในอดีต 

ตลาดมพีฤตกิรรมเหมอืนๆ กับท่ีมนัเปนตัง้แตสมยักรกีโบราณ คนสวนใหญชอบ

ทีจ่ะซือ้อะไรก็ตามทีกํ่าลงัขึน้แทนท่ีจะเปนอะไรทีจ่ะขึน้ ปเตอร ลนิซ พูดอยูเสมอ

วาคนชอบทีจ่ะวเิคราะหในการซือ้ตูเย็นราคา 1,000 เหรยีญ มากกวาทีเ่ขาจะทํา

กอนเขาจะใชเงิน 10,000 เหรียญในตัวหุน

 ทุกวันนี้ตลาดใหญข้ึน ลึกข้ึน เสนอทางเลือกในการลงทุนมากกวา 

เคลือ่นไหวเรว็ขึน้ และมาพรอมๆ กับเสยีงหนวกหทูีม่ากกวาตลาดในอดตี ตลาด

ไดกลายเปนประชาธิปไตยน่ันคือ คนเปนเจาของหุนมากอยางไมเคยเปนมา

กอนและรัฐบาลไมสามารถจะละเลยตลาดอยางท่ีคร้ังหน่ึงพวกเขาคิดวาจะ

ทําได

 ตลาดทั้งหมดเก่ียวของกับคุณคา การทํางานของมันก็คือการตีราคา

ทรัพยสินและทั้งๆ ที่มีจุดออน แตก็ไมมีระบบท่ีดีกวา คุณคานั้นมักจะถูกมอง

ขามไป นั่นเปนเรื่องจริงในตลาดสําหรับหนังสือ เชนเดียวกับในตลาดสําหรับหุน

 ผมรูสึกงงงวยเสมอจากความปรารถนาที่จะเขียนหนังสือ ถาคุณไม

เปนท่ีรูจักของสาธารณชน การเขียนน่ันแนนอนวาจะเปนสิ่งที่มีความเปนไปได

ตํ่าท่ีสุดอยางหนึ่งที่จะบรรลุผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจท่ีเพียงพอเมื่อเทียบกับ

กิจกรรมอื่น เราโชคดีท่ี โรเบิรต แฮกสตรอม เขียนหนังสือแบบเดียวกับท่ีผมรับ

ประทานมนัฝรัง่ทอดแบบด้ังเดมิท่ี Post House ในนวิยอรก “แบบถูกบงัคับ” การ

บีบบังคับของเขาไมเหมือนของผม เปนสิ่งที่ดีสําหรับคุณ
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 แกนแทของบัฟเฟตต ปรับปรุงทําใหทันสมัยและขยายความการ

วิเคราะหกระบวนการการลงทุนของ วอเร็น บัฟเฟตต ในมุมมองของโรเบิรต 

มันครอบคลุมท้ังการเลือกหุนและสไตลการบริหารพอรตโฟลิโอของบัฟเฟตตซึ่ง

โรเบริตเรยีกวา การลงทนุแบบโฟคสั มนัยังบรรจเุนือ้หาใหมจาํนวนมากเก่ียวกบั

วิธีที่จะคิดและประยุกตใชวิธีการของบัฟเฟตตกับ “เศรษฐกิจใหม” 

 ก็อยางที่ โรเบิรต แฮกสตรอม สามารถแสดงใหเห็น ความคิดการลงทุน

ของ วอเร็น บัฟเฟตต วิวัฒนาการไป สวนหน่ึงจากประสบการณของบัฟเฟตต

เองและอีกสวนหนึ่งภายใตการผลักดันของ ชารลี มังเจอร วิวัฒนาการน้ีเปน

เรื่องของวิธีการ ไมใชเร่ืองของอารมณหรือภาวะจิตใจ หลักการท่ีไมขึ้นกับเวลา

อันเดิมยังคงอยู บัญญัติตางๆ ยังสามารถประยุกตใชไดเสมอ มันเปนเรื่องของ

สภาวะแวดลอมเทานั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไป

บิล มิลเลอร 

Legg Mason Value Trust
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แตละปที่ผานไประดับของเสียงหนวกหูในตลาดหุนเพ่ิมขึ้น ผูวิจารณ

ทางทีวี นักเขียนขาวทางการเงิน นักวิเคราะห และนักกลยุทธในตลาด ทั้งหมด

พยายามเอาชนะกันเองเพื่อที่จะเรียกความสนใจจากนักลงทุน ในเวลาเดียวกัน 

นักลงทุนรายยอยซึ่งหมกมุนในหองแช็ตและเว็บบอรด ก็กําลังแลกเปลี่ยนหุน

เด็ดท่ีนาสงสัยและมันจะชี้นําในทางท่ีผิด ท้ังๆ ท่ีมีขอมูลท้ังหมดเหลาน้ี นัก

ลงทุนพบวามันยากขึ้นทุกทีในการทํากําไร บางคนรูสึกถูกกดดันแมแตจะลงทุน

ตอ ราคาหุนดีดตัวขึ้นไปสูงลิ่วโดยมีเหตุผลที่นอยมาก การถลมลงมาก็เร็วเทาๆ 

กัน และคนที่หันมาลงทุนเพื่ออนาคตของการศึกษาของลูกและการเกษียณของ

ตนเองรูสึกตกใจกลัว ดูเหมือนวาจะไมมีตรรกหรือเหตุผลสําหรับตลาด มีแต

เพียงความโงเขลา

 เหนือจากความบาคลั่งของตลาดไปมากก็คือ ภูมิปญญาและคําแนะนํา

ของ วอเร็น บัฟเฟตต ในสภาวะแวดลอมซึ่งดูเหมือนจะเอื้ออํานวยใหกับนักเก็ง

กําไรเทียบกับนักลงทุน คําแนะนําการลงทุนของ วอเร็น บัฟเฟตต ไดพิสูจนครั้ง

แลวครั้งเลาวาเปนหลักยึดที่ปลอดภัยสําหรับนักลงทุนผูหลงทางนับลานๆ คน

 ตลอดเวลาทีผ่านมา นกัวิจารณโตวาวิธีการทีม่ลีกัษณะเฉพาะของ วอเรน็ 

บฟัเฟตต ในการลงทุนน้ันเปนไปไมไดท่ีจะลอกเลยีนแบบ ผมไมเถียงวาแนวทาง

ของเขานั้นมีลักษณะเฉพาะตัว ในตลาดท่ีเนนการซื้อขายหลักทรัพยอยางบา

คลั่ง ปรัชญาการซื้อและถือของบัฟเฟตตเปนสิ่งที่แปลกประหลาด แตผมขอโต

แยงกับคนที่พูดวามีเพียงบัฟเฟตตเทานั้นที่ทําไดอยางที่บัฟเฟตตทํา

 เปาหมายของหนังสือเลมนี้ก็คือการแสดงกรรมวิธีท้ังหมดของบัฟเฟตต 
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เพ่ือท่ีจะทาํใหเขาถึงไดและเปนประโยชนกับนกัลงทนุทุกคน ท้ังนักลงทุนรายยอย

และมืออาชีพ เพ่ือท่ีจะแสดงวาความคิดของบัฟเฟตตน้ันสามารถท่ีจะประยุกต

ใชอยางประสบความสําเร็จไดอยางไรในเศรษฐกิจใหม

 ในหนังสือเลมนี้ผมไดเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากหนังสือ 2 เลมกอนหนานี้

และเนนถึงหลักการที่เปนหัวใจของมัน เลมแรกก็คือ The Warren Buffett Way 

ซึ่งอธิบายวิธีที่บัฟเฟตตใชในการวิเคราะหบริษัทและเลือกหุน เลมสอง The 

Warren Buffett Portfolio ซึ่งอธิบายแนวทางที่เขาใชในการบริหารพอรตโฟลิโอ

ของเบริกไชร ตลอดเลมหลกัการพ้ืนฐานของบฟัเฟตตจะถูกนาํมาอางองิเพือ่ทีจ่ะ

บอกรายละเอียดและอธิบายใหชัดเจนถึงกลยุทธการลงทุน 4 สวนของบัฟเฟตต

นั่นคือ 

 1) วิเคราะหหุนในฐานะที่เปนธุรกิจ

 2) มองหา Margin of Safety สําหรับการซื้อแตละครั้ง

 3) บริหารพอรตโฟลิโอแบบโฟคัสหรือมีหุนนอยตัว

 4) ปกปองตัวเองจากพลังของการเก็งกําไรและอารมณตางๆ ของตลาด

หลักทรัพย

ดวยกลยุทธเหลาน้ีจะเปนกรอบการลงทุนของคุณ คุณจะเรียนรูวาหลัก

การของบัฟเฟตตจะสามารถหรือไดถูกประยุกตใชอยางประสบความสําเร็จได

อยางไรใน 3 จุดที่บัฟเฟตตปกติจะไมเขาไปเก่ียวของน่ันคือ หุนเทคโนโลยี หุน

ขนาดเล็ก และหุนนานาชาติ บทที่ 8 ซึ่งพูดถึง “โอกาสใหมๆ หลักการเดิม” จะ

ใหภาพจากภายในถึงวิธีที่นักลงทุนผูประสบความสําเร็จ 3 คน ประยุกตใช
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หลักการลงทุนของบัฟเฟตตในขอบเขตความเชี่ยวชาญพิเศษของพวกเขา บิล 

มลิเลอร ผูจดัการของ Legg Mason Value Trust อธิบายถึงวธีิทีเ่ขาขยายวิธีการ

ของบัฟเฟตตไปสูแวดวงของเทคโนโลยี วอลลี เวทซ ผูจัดการของ Weitz Value 

Funds พูดถึงวิธีทีเ่ขาใชแนวทางของบฟัเฟตตในการลงทุนในหุนท่ีมมีลูคาตลาด

ขนาดเล็กถึงกลาง เมสัน ฮอกินส ผูจัดการของ Longleaf Funds แสดงวิธีที่เขา

ใชหลักการของบัฟเฟตตเพื่อที่จะลงทุนในบริษัทตางประเทศ

คนจํานวนมากรับรูถึงการตัดสินใจที่เปนมานานแลวของบัฟเฟตตท่ีจะ

หลกีเลีย่งหุนเทคโนโลยี อยางไรก็ตามเปนเรือ่งสาํคญัท่ีจะตองตระหนักวาความ

ไมเตม็ใจของบฟัเฟตตทีจ่ะลงทนุในเทคโนโลยีนัน้ไมใชการบอกวาหุนเทคโนโลยี

เปนหุนที่วิเคราะหไมได ก็อยางที่เขาสารภาพระหวางการประชุมประจําป 2000 

ของเบิรกไชร “มันไมใชวาเราไมเขาใจธุรกิจเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑของมัน 

เหตุผลที่เราไมลงทุนเพราะวาเราไมสามารถเขาใจวาอีก 10 ปขางหนาธุรกิจจะ

เปนอยางไร” มันเปนเรื่องของการไมสามารถคาดการณผลการดําเนินงานทาง

ธุรกิจที่ทําใหบัฟเฟตตไมเขามาลงทุนในโลกของเทคโนโลยี แตมันไมไดหามคน

อื่นจากการประยุกตใชบัญญัติการลงทุนของบัฟเฟตตกับบริษัทเทคโนโลยี

 ที่จริงผมอยากเถียงวา สิ่งท่ีขาดไปในรายงานการวิเคราะหของบริษัท

เทคโนโลยีจํานวนมากก็คือ ความเขาใจของนักธุรกิจวาบริษัททํางานอยางไร 

มันทํากําไรอยางไร และนักลงทุนจะประเมินมูลคาของบริษัทเทคโนโลยีอยางไร 

ก็อยางที่คุณจะคนพบในบทที่เก่ียวกับการบริหารพอรตโฟลิโอ ทางหนึ่งที่จะ

ชดเชยสําหรับการไมสามารถคาดการณผลการดําเนินการทางธุรกิจในบริษัท
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ใดบริษัทหนึ่งก็คือ การลดนํ้าหนักของมันในพอรตโฟลิโอของคุณและอีกทาง

หนึ่งก็คือการมองหา Margin of Safety สําหรับการซื้อนั้นสูงขึ้น ประเด็นหลักก็

คือ บัญญัติการลงทุนของ วอเร็น บัฟเฟตต เปนวิธีเดียวที่มีเหตุมีผลในการที่จะ

ลงทุนในบริษัทใดก็ตาม ไมวาจะเปนเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตาม

 มีคําวา “เศรษฐกิจใหม” หรือไม? ขณะที่คนมีความคิดดีๆ บางคนไมเห็น

ดวยกับคําถามนี้ ผมเชื่อวาคําตอบคือ “มี” เราเคลื่อนจากเศรษฐกิจที่มีฐานจาก

เกษตรกรรมในศตวรรษท่ี 19 ไปสูเศรษฐกิจท่ีมฐีานจากอตุสาหกรรมในศตวรรษ

ที่ 20 ขณะนี้ในศตวรรษที่ 21 มันเปนเรื่องงายที่จะสังเกตเห็น เศรษฐกิจของเรา

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนเศรษฐกิจที่ถูกครอบงําโดยเทคโนโลยี พูดอยาง

กวางๆ “เทคโนโลยี” รวมถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมจํานวนมาก เครื่องจักรที่

เปนฮารดแวรบรรจุดวยซอฟทแวรท่ีใชงานจัดการกับขอมูลจํานวนมหาศาลซึ่งก็

จะถูกสงตอไปรอบโลกไปยังเครื่องฮารดแวรและซอฟทแวรอื่นๆ กลาวโดยสรุป 

การสงผานทันทีของขาวสารขอมูลน้ีเปนการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและมันกําลัง

เปลี่ยนภูมิทัศนของธุรกิจนั้นทั้งหมด

 เศรษฐกิจใหมกําลังมีผลกระทบอยางลึกซึ้งกับพฤติกรรมของนักลงทุน

รายยอยดวย ทุกวันน้ีนักลงทุนมีรายการของหุนมากมายท่ีจะใหเลือก พวกเขา

สามารถซื้อหุนตัวเล็กซึ่งเมื่อวานน้ีเองเปนการลงทุนของเวนเจอรแคปปตอล 

พวกเขาสามารถซื้อหุนของบริษัทตางประเทศในตลาดหุนทั่วโลก และเห็นไดชัด

วาเขาสามารถซือ้หุนเทคโนโลยีไดถาเขาตองการในเศรษฐกิจใหม บคุคลธรรมดา

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางงายดายซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้เปนสิ่งท่ีมีคามากและเปน
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ที่เขาถึงไดเฉพาะนักลงทุนมืออาชีพ ไมเคยมากอนเลยท่ีขอมูลมากมายจะเปด

เผยและสามารถเขาถึงไดโดยนักลงทุนจํานวนมากอยางที่เปนอยูในปจจุบัน ใน

เศรษฐกิจใหมบุคคลธรรมดาไมจําเปนตองพึ่งพานักลงทุนมืออาชีพ เดี๋ยวนี้พวก

เขาสามารถซื้อขายหุนทางอิเล็กทรอนิกสเพียงแคกดปุมหรือสามารถเปล่ียน

แผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ 401 (K) ดวยตนเองไดทุกวันถาตองการ

 ในโลกท่ีเกลื่อนไปดวยขอมูลขาวสาร ทรัพยากรท่ียังขาดก็คือ ความ

เขาใจขาวสารโดยตัวของมันเองไมเพียงพอที่จะทําใหการลงทุนประสบความ

สําเร็จ สิ่งที่ตองการก็คือ ความเขาใจถึงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการใชขอมูลน้ัน เพ่ือให

บรรลุถึงเปาหมายที่ตองการ เรากําลังทํางานในเศรษฐกิจใหมจริงๆ แตกฎของ

การลงทุนไมไดเปลี่ยน ธุรกิจยังคงตองการกําไรในการดําเนินงานและนักลงทุน

ยังคงคํานวณกําไรเหลาน้ีเพ่ือกําหนดหามูลคา มองทีแรก วอเร็น บัฟเฟตต 

ผูหลีกเลี่ยงจากการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีอาจจะดูเหมือนวา อยูหางจาก

เศรษฐกิจใหมมาก แตคุณจะพบวาหลักการลงทุนของเขานั้นไมขึ้นอยูกับกาล

เวลา

 สารจากประธานบริษัทท่ี วอเร็น บัฟเฟตต เขียนถึงผูถือหุนในรายงาน

ประจําปของเบิรกไชรนั้นมีชื่อเสียงมาก ในชวงตนของอาชีพการทํางานของผม 

มันมีอิทธิพลอยางมาก เมื่อนํามารวมกันสารเหลานี้ถือวาเปนหนังสือการลงทุน

ที่ดีที่สุดเทาที่ผมจะจินตนาการได

 ตอไปนีค้อื บทเรยีนทีก่ะทดัรดัและมพีลงัจากรายงานป 1996 “เปาหมาย

ของคุณในฐานะนักลงทุนควรที่จะเปนเพียงการซื้อในราคาที่สมเหตุผล ในสวน
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หน่ึงของธุรกิจทีเ่ขาใจไดงาย ซึง่กําไรคอนขางจะแนนอนเกือบ 100% วาจะสงูข้ึน

อยางมีนัยสําคัญใน 5, 10 และ 20 ปจากวันนี้ เมื่อเวลาผานไป คุณจะพบบริษัท

เพียงไมก่ีแหงท่ีเขามาตรฐานเหลานี้ ดังนั้นเมื่อคุณเห็นบริษัทท่ีมีคุณสมบัติดัง

กลาว คุณควรที่จะซื้อหุนนั้นในจํานวนที่มีความหมาย”

 ไมวาคุณจะมีเงินระดับไหนเพ่ือใชในการลงทุน ไมวาอุตสาหกรรมหรือ

บริษัทไหนที่คุณสนใจ คุณไมสามารถที่จะหาหลักคําสอนที่ดีกวานี้ได

โรเบิรต แฮกสตรอม
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สี่สิบหาปมาแลว วอเร็น บัฟเฟตต เริ่มอาชีพบริหารเงินดวยอายุคอน

ขางนอยท่ี 25 ป และเงินทุนที่คอนขางนอย (เงินลงทุนสวนตัวของเขาแค 100 

เหรยีญ) บฟัเฟตตเริม่กอตัง้หุนสวนการลงทนุ โดยความสนับสนนุของสมาชกิใน

ครอบครวัและเพ่ือนสนทิไมกีค่น หางหุนสวนบฟัเฟตตกเ็ริม่ดาํเนินการในวันแรก

ดวยเม็ดเงิน 105,000 เหรียญและหุนสวนอีก 7 คน

บัฟเฟตตตั้งเปาหินไวกับตนเองคือ เอาชนะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส

ปละ 10% เขาประสบความสําเร็จและมากกวานั้น จากป 1956 จนถึง 1969 ซึ่ง

เปนปท่ีเลกิหางหุนสวน บฟัเฟตตสรางผลตอบแทนเฉลีย่ท่ีสงูกวาดาวโจนส 22% 

ตอป ในระหวางน้ันหางหุนสวนไดเขาเปนผูถือหุนใหญและควบคุมบริษัทส่ิงทอ

เล็กๆ ชื่อ เบิรกไชรฮาธาเวย เปนเวลา 35 ปบัฟเฟตตทําใหมูลคาหุนทางบัญชี

ของมันเติบโตขึ้นจากหุนละ 19 เหรียญ เปน 37,987 เหรียญ คิดเปนอัตราการ

เติบโตแบบทบตนปละ 24% ไมใชเรื่องนาแปลกที่เมื่อเร็วๆ นี้ บัฟเฟตตไดรับการ

ลงคะแนนเลือกใหเปนนักลงทุนที่ยิ่งใหญที่สุดในศตวรรษที่ 20
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 เมื่อมองยอนกลับไปในชีวิตของ วอเร็น บัฟเฟตต เราสามารถบอกถึง

ประสบการณท่ีสําคัญหลายอยางที่ชวยใหเขาประสบความสําเร็จ เขาถูกเล้ียง

ดูในบานท่ีมีความรัก ภายใตจริยธรรมท่ีเครงครัดของพอแมท่ีถือเปนแบบอยาง

ของคุณคาของคนทางตอนกลางของภาคตะวันตก พอของเขาซึ่งเปนโบรกเกอร

คาหุนและสมาชิกสภาลางของสหรัฐเนนท้ังความซื่อสัตยและความไวใจไดใน

ทุกครั้งท่ีเขามีงานติดตอกับลูกคาและประชาชน บัฟเฟตตหนุมมีประสบการณ

ของการเปนผูประกอบการตั้งแตเร่ิมตน เขาเรียนรูอยางรวดเร็วท่ีจะรูถึงคุณคา

ของเงิน 1 เหรียญ และที่สําคัญก็คือคุณคาของการทําใหเงิน 1 เหรียญนั้นโตขึ้น 

ทั้งสองอยางประกอบกันบวกกับประสบการณสวนตัวของบัฟเฟตตในชวงตนชวย

ใหเขามีเข็มทิศทางดานจริยธรรมตลอดชีวิต

 นอกเหนือจากพื้นฐานของจริยธรรมที่แข็งแกรง บัฟเฟตตมีสิ่งที่ดูเหมือน

วาจะเปนความตองการท่ีจะเรยีนรูอยางไมรูเหน็ดเหนือ่ย ในขณะทํางานท่ีบรษิทั

โบรกเกอรของพอ เขาอานหนังสือการลงทุนทุกเลมท่ีเขาสามารถหาได ซึ่งใน

ที่สุดไดนําเขาใหไปพบกับหนังสือการลงทุนท่ีย่ิงใหญท่ีสุดเลมหน่ึงท่ีเคยเขยีนมา 

“The Intelligent Investor” ของ เบน เกรแฮม

แตมันไมเพียงพอที่จะพูดวาความสําเร็จในการลงทุนของบัฟเฟตตนั้น

เกิดขึน้จากผลของคณุสมบตัแิละการศกึษาทีด่ขีองเขา เราจะตองเพ่ิมคุณสมบติั

ที่สําคัญมากน่ันคือ ความกลาและความม่ันใจในตนเอง บัฟเฟตตเชื่ออยางลึก

ซึ้งในบทเรียนที่สอนโดยพอของเขาและโดย เบน เกรแฮม ดังน้ัน เขาจึงไมกลัว

เมื่อเขาพบวาตนเองนั้นแปลกแยกจากมุมมองท่ีเปนท่ีนิยมกวาของวอลสตรีท 

คุณสมบัตินี้เราอาจเรียกวา “การสวนกระแสอยางชาญฉลาด” ไดชวยให วอเร็น 

บัฟเฟตต ประสบความสําเร็จอยางโดดเดนเปนอยางมาก

เบอรนารด ชอว เขียนไววา “คนที่มีเหตุผลปรับตัวเองใหเขากับโลก สวน

คนที่ไมมีเหตุผลยืนหยัดในการพยายามที่จะปรับโลกใหเขากับตัวเอง ดังนั้น 

ความเจริญกาวหนาทั้งหมดจึงข้ึนอยูกับคนที่ไมมีเหตุผล” เราจะสรุปไดไหม

วา วอเร็น บัฟเฟตต เปน “คนที่ไมมีเหตุผลคนนั้น?” การสรุปดังกลาวเทากับเรา

สมมติเอาวาวธีิการลงทุนของเขาเปนตวัแทนของความกาวหนาในโลกการเงิน ซึ่ง

เปนสมมติฐานท่ีผมกําหนดอยางมั่นใจ เพราะเมื่อเรามองดูสิ่งท่ีคน “มีเหตุผล” 
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ทําไดดีที่สุดก็เปนแคผลงานพื้นๆ และสิ่งที่แยที่สุดนั้นก็คือ หายนะ

หลังจากตลาดหมีป 1973 ถึง 1974 เศรษฐกิจสหรัฐประสบกับความ

ยากลําบากเปนเวลาหลายป ไปจนกระท่ังถึงป 1981 ที่เราสามารถสลัดจาก

โซตรวนของภาวะเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ยสูง ซึ่งเปนจุดเริ่มของตลาดกระทิง

ใหมในที่สุด เราเคยมีสักครั้งหนึ่งไหม! ที่ในชวง 20 ปท่ีผานมาเราไดเห็นดัชนี

อุตสาหกรรมดาวโจนสเพิ่มขึ้นจาก 1,000 เปนกวา 10,000 จุด

แนวโนมที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งในระหวางชวงท่ีราคาหุนปรับตัวขึ้น

มาอยางผิดธรรมดานี้ก็คือ การเพ่ิมข้ึนของความสนใจและกิจกรรมของนัก

ลงทุนสวนบุคคล โดยการใชบัญชีเพ่ือการเกษียณอายุสวนบุคคล (Individual 

Retirement Accounts) ที่เจาของกําหนดเองไดหรือแผน 401 (K) การใช

ดิสเคาทโบรกเกอรและการซื้อขายหุนผานอินเตอรเน็ต บุคคลธรรมดาไดเขา

มามีบทบาทในการจัดการเรื่องการเงินของตนเองมากขึ้นอยางมาก ผลกระทบ

ก็คือการเคลื่อนยายทรัพยสินทางการเงินและการตัดสินใจจํานวนมากจากนัก

ลงทุนมืออาชีพ

สิ่งนี้ไมไดหมายความวานักลงทุนมืออาชีพจะไมมีงานทํา ตรงกันขาม

พวกเขายุงอยูกับการคิดคนวิธีการซื้อขายดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การเทค 

โอเวอรกิจการโดยอาศัยการกูหน้ี การซ้ือขายตราสารอนุพันธ และการซื้อขาย

ดัชนีลวงหนา พวกเขาไดออกกองทุนเฮดจฟนดเปนรอยๆ กองในอัตราที่รวดเร็ว

ปานสายฟาแลบ กองทุนเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการขับ

เคลื่อนตลาดการเงิน ขย้ีเงินตราตางประเทศและทําใหภาวะเศรษฐกิจของทุก

ประเทศตกอยูในความเสี่ยง เกมที่ไมหยุดหยอนของ “ผมสามารถออกแบบ

กลยุทธที่ซับซอนกวาคุณ” ถูกเลนในอัตราที่บาคลั่งเพ่ือท่ีจะสนองผลตอบแทน

ที่สูงที่สุดในชวงเวลาที่นอยที่สุด ไดสรางความตื่นตกใจแกนักลงทุนจํานวนมาก

ทุกวันน้ีความแตกตางระหวางผู จัดการกองทุนหนึ่งกับอีกคนหน่ึง 

น้ันเลือนหายไป การวิเคราะหทางพ้ืนฐานถูกแทนท่ีโดยเสียงกระห่ึมของ 

คอมพิวเตอร กลองดําไดเขามาแทนที่การสัมภาษณผูบริหารและการตรวจสอบ

บริษัท กลไกอัตโนมัติเขามาแทนที่ความคิดของคน ผลที่ตามมาก็คือ นักจัดการ

เงินมืออาชีพไดสรางระยะทางเพ่ิมขึ้นระหวางหลักทรัพยทางการเงินท่ีเราเปน

แกนแทของบัฟเฟตต
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เจาของและธุรกิจท่ีหลักทรัพยเหลานี้เปนตัวแทน ไมนาประหลาดใจท่ีนักลงทุน

โดยทั่วๆ ไปไดกลายเปนคนที่บริหารเงินดวยตัวเองมากขึ้น ไมนาประหลาดใจที่

การลงทนุตามดชันตีลาดเปนทีนิ่ยมมากขึน้ดวยเหตท่ีุนกัจดัการเงนิสวนใหญไม

สามารถเพ่ิมคณุคาใหแกบญัชขีองลกูคา การจดัการการเงนิแบบเชงิรกุ (Active) 

จึงถูกมองวาเปนกลยุทธ “บริวาร” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ เปนกิจกรรมขนาดเล็กที่

ติดอยูกับกลยุทธการลงทุนตามดัชนีที่มีขนาดใหญกวามาก

ตลอด 2 – 3 ศตวรรษที่ผานมา ผูจัดการการเงินไดเลนกับวิธีการลงทุน

แบบตางๆ จํานวนมาก บริษัทขนาดเล็ก บริษัทขนาดใหญ บริษัทโตเร็ว เนน

คณุคา โมเมมตมั เลนแบบมธีีม และการสบัเปลีย่นอตุสาหกรรม ณ เวลาใดเวลา

หนึ่ง แตละกลยุทธไดแสดงผลตอบแทนที่ดีและเชนเดียวกันมันทําใหผูที่ติดตาม

ติดอยูกับหุนในชวงเวลาที่แย

บัฟเฟตตเปนขอยกเวน เขาประสบกับชวงท่ีผลงานต่ํากวาตลาดนอย

มาก ผลการลงทุนของเขาท่ีไดมีการบันทึกตลอด 45 ปท่ีผานมา เปนผลงานท่ี

ดีเย่ียมอยางสมํ่าเสมอ สิ่งที่ทําใหสถิติของเขาโดดเดนตลอดเวลาก็คือ ท้ังๆ ท่ี

ภาวะแวดลอมของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอด กลยุทธการลงทุนของเขา

กลับมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก ในขณะท่ีนักเก็งกําไรและนักลงทุนอื่นน้ันเมื่อ

เวลาผานไปไดถกูทําใหไขวเขวโดยแฟชัน่และไดเงนิกับวิธีการการลงทุนท่ีลกึลบั

ซับซอน สามัญสํานึกที่มั่นคงของบัฟเฟตตไดชวยเขาสะสมความมั่งคั่งเปนพันๆ 

ลานเหรียญ เขาทําไดอยางไร?

เมื่อเราศึกษาความสําเร็จของบัฟเฟตตและเปรียบเทียบวิธีการของเขา

กับวิธีปฏิบตัขิองนักลงทุนสวนใหญ เราสามารถกลัน่ความแตกตางท่ีสาํคัญออก

เปน 3 ดาน ซึ่งความแตกตางนั้นคงจะเปนวิธีที่บัฟเฟตต 

1) วิเคราะหหุน

2) บริหารพอรตโฟลิโอ

3) คิดเกี่ยวกับตลาดหุน

บทที่ 1   คนที่ ไมมีเหตุผล

23



บทเรียนที่ 1

วิเคราะหหุนเหมือนกับธุรกิจ
เมื่อบัฟเฟตตลงทุนเขามองวาเปนธุรกิจหน่ึง เมื่อเขามองหุนเขามองขามผาน

ราคาหุนอยางรวดเรว็และเริม่วิเคราะหคณุลักษณะของธรุกจิทลีะเรือ่ง เขาจะชั่ง

นํา้หนักในดานของหลกัการทางธุรกิจ หลกัการดานการจดัการ และหลกัการทาง

ดานการเงินที่เปนหัวใจของการวิเคราะหการลงทุนของเขา (ดูบทที่ 4) ตอไปเขา

จะคํานวณวากิจการน้ันมคีาเทาไร เสรจ็แลวเขาถึงจะมองท่ีราคาหุน

 นักลงทุนอื่นสวนมากจะมองแตราคาหุน พวกเขาใชเวลาและความ 

พยายามมากเกินไปในการจองมอง คาดการณและคาดหวังการเปล่ียนแปลง

ของราคาหุน และใชเวลานอยเกินไปในการทําความเขาใจตัวธุรกิจ และแมวา

นักลงทุนจะพยายามคํานวณมูลคาของหุน พวกเขาก็จะใชองคประกอบเดียว 

เชน อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน มูลคาทางบัญชี และผลตอบแทนปนผลเปน

หลัก แตมาตรวัดงายๆ แบบนี้ก็อยางที่เราเห็น ไมสามารถบอกอะไรเก่ียวกับ

มูลคาของบริษัท

 ผมเชื่อวานี่เปนความแตกตางสําคัญที่ชวยอธิบายถึงความสําเร็จในการ

ลงทุนของบฟัเฟตต คนสวนใหญมองเฉพาะองคประกอบของราคาหุน บฟัเฟตต

วิเคราะหเฉพาะองคประกอบธุรกิจ

 การมีสวนผสมของประสบการณทางธุรกิจที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ

บัฟเฟตต ทําใหเขามีความไดเปรียบที่แยกเขาออกจากนักลงทุนอื่นๆ เขามี

ประสบการณโดยตรงในการเปนเจาของและบริหารธุรกิจหลากหลาย ในขณะ

เดียวกับที่เขาลงทุนในหุน เขามีประสบการณทั้งดานของความสําเร็จและความ

ลมเหลวในธุรกิจของเขา และเขาไดใชบทเรียนเหลานั้นในตลาดหุน

 นักลงทุนมืออาชีพอ่ืนๆ ไมไดรับการศึกษาแบบน้ัน ในขณะท่ีพวกเขา

กําลังยุงอยูกับการเรียนรูสูตรการคํานวณราคาหลักทรัพย คาเบตา และทฤษฎี

การลงทุนแบบพอรตโฟลิโอสมัยใหม บัฟเฟตตศึกษางบกําไรขาดทุน งบดุล เม็ด

เงนิทีต่องใชในการทีจ่ะตองลงทุนเพ่ิม และความสามารถในการสรางเงนิสดของ

บริษัท
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¤Ø³¡íÒÅÑ§à¢ŒÒä»à»š¹«ÕÍÕâÍ

ã¹ÇÑ¹¾ÃØ‹§¹ÕéáÅŒÇ¶Ö§àªç¤ÃÒ¤ÒËØŒ¹

 ประสบการณโดยตรงแบบนั้นทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งไดก็

เฉพาะจากการกระทําเทานั้น ก็อยางที่บัฟเฟตตเคยพูด “คุณสามารถอธิบาย

กับปลาไดไหมวาคุณรูสึกอยางไรเวลาเดินบนพ้ืนดิน? วันเดียวบนพ้ืนดินมีคา

มากกวา 1,000 ป ของการอธิบายเกี่ยวกับมัน และหนึ่งวันในการบริหารกิจการ

ก็มีคาแบบเดียวกัน”

 การเปนเจาของและบริหารธุรกิจไดทําใหบัฟเฟตตมีขอไดเปรียบท่ี

ชัดเจน แตผมไมไดแนะนําวาการที่จะประสบความสําเร็จในการใชหลักการ 

ของ วอเร็น บัฟเฟตต นั้นคุณตองบริหารกิจการกอน สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนัก

ลงทุนทุกคนไมวาเขาจะเคยบริหารธุรกิจมากอนหรือไมก็คือ การคิดเกี่ยวกับหุน

เสมือนหนึ่งวาเขากําลังจะตองบริหารตัวกิจการนั้นจริงๆ 

 บัฟเฟตตเชื่อวานักลงทุนและนักธุรกิจควรดูบริษัทแบบเดียวกัน เพราะ

ทั้งคูตางก็ตองการสิ่งที่จริงๆ แลวเหมือนกัน นักธุรกิจตองการซื้อทั้งบริษัทแตนัก

ลงทุนตองการซื้อบางสวนของบริษัท ถาคุณถามนักธุรกิจวาเขาคิดอยางไรใน

การท่ีจะซื้อบริษัท คําตอบท่ีไดยินบอยมากที่สุดก็คือ “ธุรกิจสามารถทําเงินสด

ไดเทาไร?” ทฤษฎีทางการเงินบอกวา เมื่อเวลาผานไปยาวพอ มีความสัมพันธ

โดยตรงระหวางมูลคาของบริษัทกับความสามารถในการสรางเงินสดของมัน 

ดังนั้นโดยทางทฤษฎี นักธุรกิจกับนักลงทุนจึงควรมองที่ตัวแปรแบบเดียวกัน

 บัฟเฟตตพูดวา “ในมุมมองของเรา นักศึกษาการลงทุนตองการวิชาท่ี

สอนกันอยางดีแค 2 วิชาคือ วิธีคิดมูลคาของธุรกิจและวิธีคิดเก่ียวกับราคาหุน

ในตลาด”

บทที่ 1   คนที่ ไมมีเหตุผล

25



 กาวแรกที่จําเปนสําหรับใครก็ตามที่ตองการเลียนแบบแนวทางของ 

วอเร็น บัฟเฟตต ก็คือ ขอแรกและสําคัญที่สุด การคิดเก่ียวกับหุนในฐานะที่

เปนธุรกิจ บัฟเฟตตเคยพูดไววา “เมื่อไรก็ตามที่ ชารลี (มังเจอร) และผมซื้อหุน

สําหรับเบิรกไชรเราพิจารณาธุรกรรมนั้นเสมือนหนึ่งวาเรากําลังซื้อธุรกิจเอกชน

นอกตลาด เราดูท่ีศักยภาพทางธุรกิจของกิจการ คนที่รับผิดชอบในการบริหาร

มัน และราคาที่เราตองจาย”

บทเรียนที่ 2

 บริหารพอรตโฟลิโอที่เนนหุนนอยตัว
และมีการซ้ือขายหมุนเวียนนอย
ในป 1996 สตีเฟน เจย กูลด นักพฤษศาสตรชื่อดัง นักเขียนท่ีมีผลงานหลาก

หลายและแฟนพันธุแทของทีมแยงก้ีไดออกหนงัสอืชือ่ Full House: The Spread 

of Excellence from Plato to Darwin กูลดมีความประทับใจกับความซับซอน

ของชีวิตและเขาศึกษาความแตกตางของระบบตางๆ อยางเขมขน ในหนังสือท่ี

ใหความกระจางเลมนี้ นอกจากเรื่องอื่นๆ แลวเขาไดพูดถึงการสิ้นสลายของการ

ตีได .400 ในการแขงขันเบสบอลเมเจอรลีก

 หนังสือสถิติบอกวาระหวางป 1901 ถึง 1930 ซึ่งเปนชวงเวลาถึง 30 ป มี 

9 ฤดกูารแขงขนัทีอ่ยางนอยจะมนัีกเลนหน่ึงคนสามารถตลีกูเฉลีย่ไดดกีวา .400 

แตใน 68 ปตอมา มีเพียงคนเดียวท่ีตีไดถึงจุดนั้นคือ เทด วิลเลี่ยม เขาตีได .406 

ในป 1941

 จากสถิติเหลานั้นเราอาจสรุปไดวาทักษะในการตีในชวงท่ีผานมา 

เสื่อมทรามลง แตกูลดตองการใหเราพิจารณาวาสถิติน้ันอาจทําใหเราอานผิด

งายมาก เขาเชื่อวามีพลังอยางอื่นเขามาเกี่ยวของ การตีไมไดแยลง แตการเลน

ปองกันกําลังดีขึ้น การขวางลูกมีลวดลายมากขึ้น การโยนลูกในสนามดีขึ้น และ

ความสามารถของทีมในการพัฒนาการปองกันเต็มรูปแบบตอการตีท่ีรุนแรง

กาวหนาข้ึนมาก กูลดซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรอธิบายวา “ขณะท่ีการเลนพัฒนา
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ขึ้นและเสนกราฟระฆังคว่ํามุงหนาไปที่กําแพงดานขวา การผันแปรจะนอยลง

ท่ีทางดานขวาและการตีได .400 จะหายไปซึ่งเปนผลจากการเลนท่ีดีเลิศข้ึน

เรื่อยๆ” 

 ปเตอร แอล เบิรนสไตน บรรณาธิการผูกอตั้งวารสาร Journal of Portfo-

lio Management และผูเขียนหนังสือทางดานการเงินที่โดดเดน 2 เลม ชื่อ Cap-

ital Ideas : The Improbable Origins of Modern Wall Street และ Against 

the Gods : The Remarkable Story of Risk ไดนาํทฤษฎกีารต ี.400 ของกลูดมา

ประยกุตใชในธรุกจิการบรหิารพอรตโฟลโิอ เขาบอกวา “ขอมูลผลการดําเนินงาน

ของผูบริหารพอรตโฟลิโอหุนเปดเผยรูปแบบที่คลายคลึงกันอยางนาอัศจรรยกับ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนในเบสบอล” เบิรนสไตนใหเหตุผลวา การขาดผลการดําเนินงานที่

เหนือกวาคาเฉลี่ยของนักบริหารเงินลงทุนนับเปนผลจากการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของ

ระดบัความรูและการศกึษาของนกัการบรหิารกองทุน ขณะท่ีคนมากข้ึนอยางตอ

เน่ืองมทีกัษะในการลงทนุเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ โอกาสท่ีจะเกิดผลการดําเนินงานทีแ่ตก

กลุมโดดเดนออกไปโดยนักบริหารระดับซุปเปอรสตารก็นอยลงไปมาก

 มันเปนการเปรียบเทียบท่ีนาท่ึง ถาติดตามการถกเถียงน้ีไปจนจบ เรา

ก็สามารถสรุปวา นักตีมือหนักอยาง วอเร็น บัฟเฟตต ในที่สุดก็จะถูกทดแทน

อยางสมบูรณโดยตลาดหุนที่มีประสิทธิภาพของนักลงทุนท่ีฉลาดและรูขอมูลดี 

จริงทีเดียว เบิรนสไตนชี้ใหเห็นวาสถิติของ เบิรกไชรฮาธาเวย เมื่อเปรียบเทียบ

กับดัชนี S&P 500 ในชวงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 นั้นดีกวาเมื่อเปรียบเทียบ
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บทที่ 1   คนที่ ไมมีเหตุผล
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กับชวง 1980 และ 1990 อยางไรก็ตาม ผมอยากโตแยงวา เมือ่พิจารณาถึงตลาด

หุนท่ีมีการแขงขันสูงในทุกวันน้ีและฐานเงินทุนท่ีโตขึ้นมามากของเบิรกไชรซึ่ง

เปนขอเสียเปรียบในการเปรียบเทียบทํานองนี้ วอเร็น บัฟเฟตต ยังคงถูกจัดให

เปนนักตีระดับ .400 อยู

 ในบทความของเขาชื่อ “Where, Oh Where Are the .400 Hitters of 

Yesteryear?” เบิรนสไตนเต็มใจท่ีจะปลอยใหประตูหลังเปดในการวิเคราะห

ผลการดําเนินงานของเขา เขาเขียนวา เพื่อที่จะเปนนักตีระดับ .400 นักบริหาร

พอรตโฟลโิอจะตอง “เตม็ใจท่ีจะวางเดมิพันแบบเนนหนกัในหุนไมก่ีตวัซึง่เปนสิง่

จําเปนถาเปาหมายกค็ือ การสรางผลตอบแทนที่เหนือกวาปกติมาก” สําหรับผม 

“วางเดิมพันแบบเนนหนัก” มีคาเทากับพอรตโฟลิโอท่ีเนนหนักในหุนไมเกิน 20 

ตวั ไมตองสนใจวาเบรินสไตนเชือ่วาความเสีย่งของการผนัแปรของผลการลงทุน

จะทําใหนักบริหารกองทุนไมกลาท่ีจะลงทุนแบบเนนหนักในหุนนอยตัว ความ

จริงก็ยังเปนความจริง พอรตโฟลิโอที่เนนหนักในหุนนอยตัวจะมีโอกาสสูงสุดท่ี

จะเอาชนะผลตอบแทนของตลาดและให “ผลตอบแทนเหนือกวาปกติมาก” ซึ่ง

มีเพียงนักตีระดับ .400 เทานั้นที่ทําได

 ไมนาประหลาดเลย ถาเราเปดประตหูลงัของเบรินสไตนและมองออกไป

เราจะมองเห็นใคร นักคิดทางการเงินที่ฉลาดมาก เชน จอหน เมยนารด เคนส, 

ฟล ฟสเชอร, วอเร็น บัฟเฟตต, ชารลี มังเจอร, ลู ซิมปสัน และบิล รูแอน ทั้งหมด

เราจะไดพบในบทตอไป เชนเดียวกับที่นักกีฬาอาชีพหนุมหนาใหมที่ตั้งใจดู เทด 

วิลเลี่ยม เราสามารถที่จะเรียนรูมากมายโดยการศึกษาทายืนและการเหวี่ยงมือ

ของนักตีระดับ .400 เหลานี้ ก็อยางที่ครั้งหนึ่งบัฟเฟตตเคยพูดวา “กุญแจสูชีวิต

ก็คือการดูวา ใครจะเปนคนตี”

หุนกี่ตัวที่นักลงทุนควรมี? บัฟเฟตตจะบอกคุณวามันขึ้นกับวิธีการลงทุน

ของคุณ ถาคุณมีความสามารถในการวิเคราะหและหามูลคาของธุรกิจคุณก็คง

ไมตองการหุนจํานวนมากมาย ในฐานะของคนซื้อกิจการไมมีกฎวาคุณจะตอง

เปนเจาของหุนจากอตุสาหกรรมหลกัๆ ทกุอตุสาหกรรม และคุณก็ไมตองมหุีน 40, 

50 หรือ 100 ตัวในพอรตที่จะกระจายความเสี่ยงอยางเพียงพอ แมแตซือแปของ

การเงินสมยัใหมก็ไดพบวา โดยเฉลีย่ “85% ของการกระจายความเสีย่งสามารถ

แกนแทของบัฟเฟตต
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บรรลุไดโดยพอรตของหุน 15 ตัว และเพิ่มขึ้นเปน 95% ดวยพอรตของหุน 30 ตัว”

 บฟัเฟตตเชือ่วามเีพียงนกัลงทนุทีไ่มรูวาตนเองกําลงัทําอะไรอยูเทานัน้ท่ี

จําเปนตองกระจายความเสี่ยง ถานักลงทนุที่ “ไมรูอะไรเลย” ตองการทีจ่ะถอืหุน 

พวกเขาควรท่ีจะถือหุนจํานวนมากและกระจายชวงเวลาในการซื้อ พูดอีกแบบ

หนึ่งพวกเขาควรใชกองทุนอิงดัชนีและซื้อหุนดวยเม็ดเงินเทากันทุกเดือน ไมมี

อะไรนาอายเก่ียวกับเทคนิคงายๆ นี้ ที่จริงบัฟเฟตตชี้วา นักลงทุนในกองทุนอิง

ดัชนีจะเอาชนะนักลงทุนมืออาชีพสวนใหญได “เรื่องไมนาเชื่อแตเปนจรงิ” ทีเ่ขา

พูดก็คือ “เมือ่เงิน ‘โง’ ยอมรบัขอจาํกัดของตนเองมนัก็หายโง” 

 

หนวยวัดที่ดีกวา
 ถาการปรับใชกลยุทธการลงทุนของบัฟเฟตตตองการแตเพียงการเปลี่ยนมุม

มอง บางทีนักลงทุนจํานวนมากกวานี้ที่จะเดินตามเขา นาเสียดายการประยุกต

ใชวิธีของบัฟเฟตตจําเปนตองเปลี่ยนไมเฉพาะมุมมองแตตองเปล่ียนวิธีการ

สื่อสารและวัดผลการดําเนินงานดวย

 หนวยที่ใชวัดผลการดําเนินงานแบบด้ังเดิมคือ การเปลี่ยนแปลง

ของราคาหุนน่ันคือความแตกตางระหวางราคาท่ีจายตอนตนกับราคาหุนใน 

ปจจุบัน ในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนควรท่ีจะประมาณเทากับ 

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของธุรกิจ อยางไรก็ตามในระยะสั้นราคาหุนจะ 

แกวงตัวกวางเหนือหรือใตมูลคาของบริษัท มันขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นๆ 

ÍÂ‹ÒµÑ´ÊÔ¹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
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มากกวาความกาวหนาของธุรกิจ ปญหายังคงเปนวา นักลงทุนสวนใหญใชการ

เปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้นในการวัดความสําเร็จหรือลมเหลวของวิธีการ

ลงทุนของเขา โชคไมดีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในระยะสั้นน้ีมักจะมีอะไร

เก่ียวของกับการเปลีย่นมลูคาทางเศรษฐกิจของธุรกิจไมมาก แตมกัเก่ียวของกับ

การคาดการณพฤติกรรมของนักลงทุนอื่นๆ 

 นอกจากนั้นนักลงทุนมืออาชีพถูกบังคับโดยลูกคาใหรายงานผลการ

ดาํเนนิงานทกุไตรมาส บอยๆ ลกูคาจะหมดความอดทนในขณะท่ีรอใหราคาของ

พอรตโฟลิโอของเขาเติบโตขึ้นในอัตราท่ีกําหนดไวกอนแลว ถาลูกคาไมเห็นผล

กําไรในระยะสัน้พวกเขาก็จะไมพอใจและสงสยัความสามารถในการลงทุนของผู

จดัการกองทนุ การทีรู่วาพวกเขาจะตองปรบัปรงุผลการดาํเนนิงานระยะสัน้หรอื

ไมก็ตองเสีย่งกับการเสยีลกูคา นักลงทุนมอือาชพีจงึตองหมกมุนอยูกับการไลลา

ราคาหุน

 บัฟเฟตตเชื่อวามันเปนเรื่องโงเขลาที่ใชราคาหุนระยะสั้นในการตัดสิน

ความสําเร็จของบริษัท แทนที่จะเปนอยางนั้นเขาใหบริษัทรายงานมูลคาแกเขา

โดยใชความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ปละครั้งเขาจะตรวจสอบตัวแปรหลายตัว

รวมถึงผลตอบแทนตอผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงของผลกําไรตอยอดขาย ระดับ

ของหนี้ การลงทุนในสินทรัพยถาวร และสุดทายการเติบโตของกําไรที่เปนเงินสด

ของบริษัท ถาการวัดคาทางเศรษฐกิจเหลานี้ดีข้ึน เขารูวาราคาหุนในระยะยาว

แลวควรท่ีจะสะทอนการดีข้ึนนี้ สิ่งที่เกิดกับราคาหุนในระยะส้ันจะไมมีความ

สําคัญ 

 ความยากลําบากของการใชตัวเลขเชิงเศรษฐกิจในฐานะท่ีเปนตัววัด

ความสําเร็จก็คือ การสื่อสารผลการดําเนินงาน โดยวิธีน้ีไมใชส่ิงท่ีปฏิบัติกัน

เปนปกติ ลูกคาและนักลงทุนมืออาชีพตางก็ถูกปลูกฝงใหตามราคาหุน ตลาด

หุนรายงานการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนทุกวัน บัญชีของลูกคาสะทอนถึงการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหุนทุกเดือน และนักลงทุนมืออาชีพถูกวัดดวยมาตรฐาน

เดิมทุกไตรมาส คําตอบสําหรับสถานการณท่ีลําบากนี้อาจจะอยูท่ีการประยุกต

ใชแนวความคิดของบัฟเฟตตในเรื่องกําไรแบบ “มองทะลุ” ที่จะอธิบายในบทที่ 6 

เปาหมายของเจาของกิจการนัน้บฟัเฟตตอธิบายวา คอืการสรางพอรตโฟลโิอของ
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บริษัทที่ในเวลา 10 ปจะสรางระดับของกําไรแบบมองทะลุสูงที่สุด

 เมื่อการเติบโตของกําไรแบบมองทะลุแทนท่ีการเปลี่ยนแปลงของราคา

ในฐานะสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุดในพอรตโฟลิโอของคุณ สิ่งตางๆ จํานวนมากก็

จะเริม่เปลีย่น ขอแรก คุณคงจะไมอยากขายธุรกิจท่ีดทีีส่ดุของคณุเพียงเพราะวา

คุณมีกําไร นาเศราที่ผูจัดการของบริษัทเขาใจเรื่องน้ีเฉพาะเมื่อพวกเขาเนนอยู

ที่การดําเนินงานในบริษัทของพวกเขาเอง บัฟเฟตตอธิบายวา “บริษัทแมท่ีเปน

เจาของบริษัทลูกที่มีอนาคตการทํากําไรสุดยอด คงจะไมขายกิจการนั้นไมวา

ราคาจะเปนเทาไร” ซีอีโอท่ีตองการจะเพ่ิมมูลคาใหกับกิจการของเขาจะไมขาย

เพชรเม็ดงามของตน แตซีอีโอคนเดียวกันน้ีจะขายหุนในพอรตโฟลิโอสวนตัว

ของเขาดวยเหตุผลงายๆ วา “คุณไมเจงเพราะการขายทํากําไรหรอก” บัฟเฟตต

อธิบายวา “ในมุมมองของเรา อะไรท่ีมีเหตุผลในธุรกิจก็จะมีเหตุผลในเรื่องของ

หุนดวย นักลงทุนควรท่ีจะถือช้ินสวนเล็กๆ ของธุรกิจท่ีโดดเดนดวยการยืนหยัด

แบบเดียวกับที่เจาของจะทําถาเขาเปนเจาของกิจการทั้งหมด”

 ในเมื่อขณะน้ีคุณกําลังบริหารพอรตของธุรกิจ ไมเพียงแตคุณจะหลีก

เลี่ยงการขายธุรกิจที่ดีท่ีสุดของคุณ คุณจะมีความระมัดระวังมากข้ึนเมื่อคุณ

เลือกธุรกิจใหมท่ีจะซื้อ ในฐานะท่ีเปนผูจัดการพอรตของธุรกิจ คุณจะตองอด

กลั้นตอแรงขับท่ีจะซื้อบริษัทปลายแถวเพียงเพราะคุณมีเงินสดสํารองอยู ถา

บริษัทไมผานตะแกรงรอนของคุณก็อยาซื้อมัน อดทนและรอธุรกิจที่ถูกตอง มัน

เปนเรื่องผิดที่จะสรุปวา ถาคุณไมซื้อหรือขายคุณก็ไมมีความกาวหนา ในใจของ

บัฟเฟตตมันเปนเรื่องยากเกินไปที่จะตัดสินใจไดอยางเฉียบคมเปนรอยๆ ครั้งใน

ชีวิตของคนเรา เขาจะจัดตําแหนงของพอรตของเขาเพื่อที่วาเขาจะตองตัดสินใจ
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อยางฉลาดเพียงไมกี่ครั้ง

 ครั้งหน่ึง ไท ค็อป พูดวา “เทด วิลเลี่ยม มองลูกเบสบอลที่ขวางมา

มากกวามนุษยทุกคนท่ีมีชีวิตอยู แตเขาตองการลูกท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด” วินัยท่ี

เขมขนน้ันอาจอธิบายวาทําไมวิลเลี่ยมจึงเปนนักตีระดับ .400 เพียงคนเดียวใน

ชวงทศวรรษที่ผานมา วอเร็น บัฟเฟตต เปนแฟนพันธุแทที่ชื่นชมวิลเลี่ยมและใน

หลายๆ โอกาสไดคยุกับผูถือหุนของเบริกไชรถึงวิธีการทีม่วิีนัยสงูของวิลเลีย่ม ใน 

The Science of Hitting วิลเลี่ยมอธิบายเทคนิคของเขา เขาแบงโซนของการตี

ออกเปน 77 หอง แตละหองมขีนาดเทากับลกูเบสบอล บฟัเฟตตพูดวา “ตเีฉพาะ

ลกูในหองท่ี ‘ดทีีส่ดุ’ วิลเลีย่มรูวาน่ีจะทําใหเขาตไีด .400 การพยายามตลีกูในจดุ

ที่ ‘แย’ ที่สุด นั่นคือจุดตํ่าที่อยูมุมนอกโซนตีจะลดสกอรของเขาลงมาที่ .230” 

 การเปรียบเทียบการลงทุนกับคําแนะนําการตีลูกเบสบอลของวิลเล่ียม 

นั้นชัดเจนสําหรับบัฟเฟตตการลงทุนเปนเรื่องของการตี “ธุรกิจ” อยางตอเน่ือง

และเพ่ือทีจ่ะไดผลตอบแทนเหนอือตัราเฉลีย่ เขาจะตองรอจนกระท่ังมธุีรกิจผาน

เขามาในโซนของการตีทีอ่ยูในหองที ่“ดทีีส่ดุ” บฟัเฟตตเชือ่วานักลงทนุตีลกูท่ีแย

บอยเกินไปผลการดําเนินงานจึงเสียหาย ไมใชวานักลงทุนจะไมสามารถบอกได

วาลูกไหนดีหรือธุรกิจดีความยากลําบากอาจจะอยูท่ีวานักลงทุนอดไมไดที่จะ

ตองตี

 อยาถูกย่ัวใจใหตีลูกท่ีตํ่าและอยูนอกกรอบ เรียนรูท่ีจะรอลูกท่ีเขามา

อยางสวยงาม วิลเลี่ยมรอลูกที่ดีที่สุด เขายอมเสี่ยงที่จะถูกเรียกออก ในเรื่องนี้ 

สําหรับนักลงทุนนั้นงายกวามากไมเหมือนวิลเลี่ยม “เราไมสามารถถูกเรียกให

ออกถาเราไมยอมตี 3 ครั้งกับลูกที่อยูตรงมุมของโซนตีลูก” บัฟเฟตตบอก
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บทเรียนที่ 3 

เขาใจความแตกตางระหวางการลงทุนและการเก็งกําไร
อะไรเปนสิ่งที่แยกนักลงทุนจากนักเก็งกําไร? การโตเถียงท่ีเกาแกแตเกิดข้ึนตอ

เนื่องตลอดมา กอใหเกิดความรูสึกที่รุนแรงกับผูสนับสนุนท้ังสองฝาย นักคิด

ทางการเงินที่ย่ิงใหญรวมถึง จอหน เมยนารด เคนส, เบน เกรแฮม และวอเร็น 

บัฟเฟตต ทั้งหมดเคยอธิบายความแตกตางระหวางการลงทุนและการเก็งกําไร

 ในความคิดของเคนส “การลงทุนคือกิจกรรมของการคาดการณผล

ตอบแทนตลอดอายุของทรัพยสิน การเก็งกําไรคือกิจกรรมของการคาดการณ

จิตวิทยาของตลาด” สําหรับเกรแฮม “การลงทุนคือสิ่งที่เมื่อมีการวิเคราะหอยาง

ลึกซึ้งแลวทําใหมั่นใจไดถึงความปลอดภัยของเงินตนและผลตอบแทนท่ีนา

พอใจ อะไรที่ไมเขาขายนี้คือการเก็งกําไร” บัฟเฟตตเชื่อวา “ถาคุณเปนนักลงทุน

คุณกําลังดูทรัพยสิน ในกรณีของเราก็คือ ธุรกิจจะเปนอยางไร ถาคุณเปนนักเก็ง

กําไรหลักใหญก็คือ คุณกําลังคาดการณวาราคาหุนจะเปนอยางไรโดยไมขึ้นอยู

กับธุรกิจ”

 โดยท่ัวไปพวกเขาท้ังหมดเหน็เหมอืนกันวานักเกง็กําไรนัน้หมกมุนอยูกับ

การเดาราคาหุนในอนาคต ขณะที่นักลงทุนเนนอยูที่ตัวทรัพยสินของบริษัทดวย

ความรูท่ีวาราคาหุนในอนาคตนั้นผูกติดอยูกับผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

ของตัวทรัพยสิน ถาพวกเขาถูกก็ดูเหมือนวากิจกรรมจํานวนมากท่ีครอบงํา

ตลาดการเงินอยูในทุกวันนี้เปนการเก็งกําไรไมใชการลงทุน

 บางทีเราอาจจะมองที่คําถามนี้ผิดทาง แทนที่จะเขาประกวดการตะโกน

ใสกันเก่ียวกับวาอะไรเปนการลงทุนและอะไรเปนการเก็งกําไร บางทีเราควรจะ

พิจารณาตนเองมากขึ้นกับเรื่องขององคความรูเหลานี้

 ผมเชื่อว าเมื่อเรามีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีทํางานของธุรกิจและ 

พฤติกรรมของราคาหุนมากข้ึน เมื่อเราเริ่มเขาใจวาพอรตที่เนนหุนนอยตัวแทน

ที่จะเปนพอรตที่กระจายหุนออกไปมากจะมีโอกาสดีท่ีสุดท่ีจะเอาชนะกองทุน

อิงดัชนีตลาด เมื่อเราเริ่มที่จะตระหนักวาพอรตที่มีการซื้อขายหุนสูงเพ่ิมตนทุน

ในการลงทุน ในขณะที่พอรตที่มีการหมุนเวียนหุนตํ่าจะเพิ่มผลตอบแทนของเรา 
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ถาเปนอยางนั้นเราก็ไดเริ่มวางพ้ืนฐานของความรูท่ีจะนําเราสูการลงทุนแบบ

เนนหุนนอยตัว

 สําคัญเทากันก็คือ เมื่อเราเร่ิมเขาใจความเปนไปไมไดทางคณิตศาสตร

ของการคาดการณพฤติกรรมในอนาคตของตลาดหุน เราก็จะเริ่มมองดูดวย

ความสงสัยถึงกลยุทธการเก็งกําไรทุกรูปแบบที่พยายามทํากําไรจากการคาด

การณการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน

 และเมื่อเราเขาใจผลกระทบในทางรายของจิตวิทยาการตัดสินใจที่ผิด

พลาดซึ่งเนนยํ้ามากโดย ชารลี มังเจอร (จะพูดรายละเอียดในบทที่ 7) เราก็จะ

สามารถปองกันตัวเองจากการตัดสินใจที่โงเขลาดวยจิตวิทยาที่เกี่ยวของในการ

ลงทนุ และมงัเจอรไดสรางคณุปูการแกนกัลงทนุทัง้หลายโดยการยืนยันวาเราจะ

ตองเอาใจใสกับมัน เราอาจจะวิเคราะหในเชิงเศรษฐกิจและโอกาสความเปน

ไปไดถูกตอง แตถาเรายอมใหอารมณของเรามาบดบังการตัดสินใจที่ดี กลยุทธ

การลงทุนแบบเนนหุนนอยตัวก็จะไมมีประโยชนเชนเดียวกับกลยุทธการลงทุน

อื่นๆ เหมือนกัน

 เปนเรือ่งสาํคญัท่ีจะตองจาํวา การลงทุนแบบเนนหุนนอยตวัไมใชสําหรบั

ทุกคน มันเปนสไตลที่เปนเอกลักษณซึ่งมักจะขัดแยงกับสิ่งที่คนสวนใหญคิด

เก่ียวกับการลงทุน ชารลีพูดวา “แตละคนตองเลนเกมโดยต้ังอยูบนความพึง

พอใจของเขาและในวิธีที่คํานึงถึงจิตวิทยาของตนเอง ถาการสูญเสียจะทําให

คุณโศกเศราและการขาดทุนบางก็เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได อาจจะดีกวาถาคุณ

จะใชการลงทุนแบบที่อนุรักษนิยมมากๆ และเก็บออมตลอดชีวิต”

 บัฟเฟตตเห็นพองดวย ตราบใดท่ีคุณมีเปาหมายลงทุนระยะยาว ความ

เสี่ยงของการลงทุนแบบเนนหุนนอยตัว บัฟเฟตตพูดวา “จะเปนความเสี่ยง

จากตัวคุณเองวาคุณจะสามารถรักษาความเชื่อของคุณในพ้ืนฐานท่ีแทจริงของ

ธุรกิจและไมสนใจกับตลาดหุนมากเกินไปหรือไม”
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การคนหารูปแบบ
“บางสิง่บางอยางเก่ียวกับจติใจ ตอเชือ่มเพ่ือท่ีจะคนหารปูแบบทัง้ท่ีเปนจรงิและ

คดิไปเอง ตอตานกับความนกึคดิทีค่ลมุเครอืของสิง่ท่ีไรระเบยีบโดยพ้ืนฐาน” คาํ

พูดเหลานี้เขียนโดย จอรจ จอหนสัน ในหนังสือชื่อ “Fire in the Mind” เปดเผย

ปญหากลืนไมเขาคายไมออกท่ีนักลงทุนทุกคนประสบ จิตใจท่ีมีรูปแบบเปนสิ่ง

ที่แสดงถึงความมีระเบียบ ทําใหเราสามารถวางแผนและใชทรัพยากรของเรา

อยางมีเหตุผล

 สิ่งที่เราเขาใจแลวก็คือ บัฟเฟตตกําลังหารูปแบบ เปนรูปแบบที่สามารถ

หาไดเมื่อทําการวิเคราะหกิจการ เขายังรูดีวารูปแบบของธุรกิจเหลาน้ีในชวง

เวลาหนึง่จะเปดเผยรปูแบบในอนาคตของราคาหุน แนนอนรปูแบบของราคาหุน

จะไมตามการเปลีย่นแปลงรปูแบบของธุรกิจในทกุครัง้ แตถาชวงเวลาการลงทนุ

ของคุณยาวพอ รูปแบบของราคาหุนในที่สุดก็จะปรับตัวตามรูปแบบของธุรกิจ

อยางใกลเคียงจนไมนาเชื่อ

 นักลงทุนจํานวนมากกําลังคนหารูปแบบในท่ีท่ีผิด แนนอนวามีรูปแบบ

ที่คาดไดบางเปนบางคร้ังสําหรับการดูการเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในระยะ

สั้น แตมันถูกทําใหเขาใจผิด จริงๆ แลวไมมีรูปแบบท่ีคาดการณไดสําหรับเดา

ทิศทางในอนาคตของตลาดหุน รูปแบบท่ีแนนอนนั้นจะไมเกิดซํ้า แตนักลงทุน

เหลานี้ก็ยังพยายาม

 นักลงทุนจะทําอยางไรในโลกที่ขาดรูปแบบที่สามารถจะบอกได? โดย

การดูในสถานท่ีและในระดับที่ถูกตอง ถึงแมวาเศรษฐกิจและตลาดหุนโดยสวน

áÂ¡¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§
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รวมจะซบัซอนและใหญเกินทีจ่ะคาดการณได แตมรีปูแบบทีม่องเหน็ไดในระดบั

บรษิทั ภายในแตละบรษิทัจะมรีปูแบบทางธุรกิจ รปูแบบของผูบรหิาร และรปูแบบ

ทางการเงิน

ถาคณุศกึษารปูแบบเหลานัน้ ในกรณีสวนใหญคณุสามารถคาดการณได

พอสมควรเก่ียวกับอนาคตของบรษิทันัน้ วอเรน็ บฟัเฟตต เนนอยูท่ีรปูแบบเหลา

นัน้ไมใชรปูแบบพฤตกิรรมทีค่าดไมไดของนกัลงทนุนับลานๆ คน บฟัเฟตตพูดวา 

“ผมพบเสมอวามนัเปนเรือ่งงายกวาทีจ่ะประเมนิน้ําหนกัทีถู่กกําหนดโดยพ้ืนฐาน

ของกิจการมากกวาประเมนิคะแนนเสยีงของนกัลงทุนท่ีถูกกําหนดโดยจติวิทยา”

 สิ่งหนึ่งท่ีเราสามารถพูดไดดวยความแนนอนก็คือ ความรูชวยเพ่ิมผล

ตอบแทนการลงทุนและลดความเสี่ยงลง ผมเชื่อวาเราสามารถบอกไดวา ความ

รูก็คือสิ่งที่ชวยนิยามความแตกตางระหวางการลงทุนและการเก็งกําไร ในทาย

ที่สุดย่ิงระดับความรูของคุณสูงเทาไรโอกาสก็ย่ิงนอยที่การเก็งกําไรลวนๆ จะ

ครอบงําความคิดและการกระทําของคุณ

 รอน เชอรนาว นักเขียนเรื่องการเงินฝมือดีอางวา “ระบบการเงินสะทอน

คุณคาของสังคม” ผมเชื่อวาจริงเปนสวนใหญในบางชวงบางตอน ดูเหมือนวา

เราจะจัดวางคุณคาของเราไมถูกตองและแลวตลาดของเราก็ตกเปนเหยื่อของ

แรงเก็งกําไร ในไมชาเราก็ปรับตนเองใหกลับมาถูกตองและเดินหนาทางการเงิน

ตอไป เพ่ือท่ีจะสะดุดและถอยหลังกลับไปสูนิสัยท่ีทําลาย อีกทางหน่ึงท่ีจะหยุด

วงจรที่เลวรายนี้ก็คือ การใหความรูตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ใชไดและสิ่งที่ใชไมได

 ในชวงตนของอาชีพ วอเร็น บัฟเฟตต ไดขีดเสนแบงท่ีมีเหตุผลระหวาง

การลงทุนและการเก็งกําไร ความสําเร็จของเขาไมไดมาจากการท่ีสามารถเห็น

ความแตกตางระหวางการลงทุนและการเก็งกําไรเทานั้น แตมาจากการที่มีวินัย

ที่จะไมขามเสนแบงนั้นดวย
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ทําไมวอลสตรีทจึงไมสนใจ วอเร็น บัฟเฟตต?
ดวยเหตุผลหลายอยาง วงการการบริหารเงินพัฒนาไปในแนวที่ตรงกันขาม

กับแนวทางของ วอเร็น บัฟเฟตต นาประหลาดมากในอุตสาหกรรมที่คุมคาท่ี

จะก็อปปความสําเร็จของคนอ่ืน วอลสตรีทไมสนใจท่ีจะใชการลงทุนแบบเนน

หุนนอยตัวถึงแมวาผูที่ปฏิบัติสามารถสรางผลงานดีเดนเปนประวัติการณ เมื่อ

พิจารณาถึงความสําเร็จของการดําเนินงานของบัฟเฟตตท่ีมีการรายงานทั่วไป

และความงายในวิธีของเขา คําถามที่จะตองถามก็คือ ทําไมไมมีนักลงทุนทั้งมือ

อาชีพและนักลงทุนรายยอยประยุกตใชวิธีการของเขามากกวานี้?

 สาํหรบัคาํตอบผมเชือ่วาม ี2 เรือ่ง มนัเก่ียวพันบางสวนกับวธีิท่ีสังคมโดย

สวนรวมจัดการกับความคิดใหมๆ และบางสวนอยูท่ีวิธีที่เราในฐานะนักลงทุน

สวนบุคคลยอมรับหรือตอตานการเปลี่ยนแปลง สําหรับขอแรกเปนขอคิดจาก 

โทมัส คุหน

 คุหนซึ่งเสียชีวิตในป 1996 เปนหมอที่เปลี่ยนเปนนักปรัชญา งานชิ้นโบว

แดงในป 1962 ของเขาชือ่ “The Structure of Scientific Revolutions” ซึ่งถือวา

เปนหน่ึงในงานปรัชญาที่มีอิทธิพลสูงที่สุดในชวงครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 20 ใน

หนงัสอืของเขาซึง่ขายไดกวา 1 ลานเลม คหุนอธิบายทฤษฎีของวิวัฒนาการทาง

วิทยาศาสตรของเขาและไดเสนอแนวความคิดของตัวแบบ (Paradigms) และ

สิ่งที่เปนวลีที่คุนเคยในปจจุบันคือ “การเปลี่ยนแปลงของตัวแบบ” (Paradigm 

Shifts)

 คุหนบอกวา ความกาวหนาในทางวิทยาศาสตรไมเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง

เสมอไป บางครั้งมันถูกจุดชนวนโดยวิกฤติซึ่งลมลางโครงสรางทางความรูและ

ปญญาของรูปแบบท่ีมีอยูเดิมหรือตัวแบบเดิมแลวก็สรางรูปแบบใหมขึ้นมา 

ประวัติศาสตรใหตัวอยางเรามากมายนี่คือ 2 เรื่องที่ผมยกมาคือ การปฏิวัติ

ของคอเปอรนิคัสแทนที่ความคิดวาโลกเปนศูนยกลางของจักรวาลและทฤษฎี

สัมพันธภาพของไอนสไตนลมทฤษฎีเรขาคณิตของยูคลิด ในแตละกรณีกอน

ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแบบคุหนอธิบายวาจะมีชวงวิกฤติ คนบางคนเชื่อ

วาการตอสูทางความคิดในปจจุบันระหวางพอรตโฟลิโอท่ีกระจายกวางขวาง

และพอรตโฟลิโอแบบเนนหุนนอยตัวนั้นก็คือวิกฤติดังกลาว
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 คุณอาจจะคิดวาในโลกปจจุบันนักวิทยาศาสตรพรอมที่จะรับขอมูลใหม

หรือแมแตขอมูลท่ีขัดแยงและทํางานรวมกันเพ่ือท่ีจะสรางตัวแบบใหม ไมเปน

ความจริงเลยคุหนบอก “ถึงแมวาพวกเขา (ผูสนับสนุนตัวแบบปจจุบัน) อาจ

จะเริ่มหมดศรัทธาและพิจารณาทางเลือกใหม พวกเขาจะไมโจมตีตัวแบบท่ีนํา

พวกเขาสูวิกฤติ” พวกเขาจะดื้อรั้นที่จะยึดอยูกับตัวแบบเดิม เพราะวาเขาได

ลงทุนทุนทางปญญาสวนตัวจํานวนมากไปแลว การรับของใหมเทากับยอมรับ

ความลมเหลวและนั่นเปนความเสี่ยงที่ไมคุมที่จะรับ

 บางสิ่งบางอยางที่คึกคักแบบเดียวกันกําลังเกิดขึ้นในระดับของบุคคล 

สําหรับนักลงทุน โดยสวนตัวและโดยสวนรวมเราคุนเคยกับวิธีการคิดแบบหนึ่ง

เก่ียวกับการลงทุนและเราไมสนใจในการเปลี่ยนแปลงมัน โดยเฉพาะถามัน

หมายความวาเราจะตองรอคอยผลตอบแทน เราถูกลอลวงโดยคุณสมบัติท่ี

ทําใหการลงทุนเปนเรื่องเก็งกําไร เราตองการคําตอบที่เร็วขึ้น ผลตอบแทนที่เร็ว

ขึ้น เราตองการเห็นแอ็คชั่นวันนี้ไมใชพรุงนี้

 ตามความเห็นของคุหน ขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนตัวแบบเกิดข้ึนเมื่อ

มีสิ่งผิดปกติถูกแนะนําขึ้นมาเปนเวลาหลายป นักวิชาการพยายามอธิบาย

บัฟเฟตตว าเปนเรื่องของความผิดปกติธรรมดาหรือสิ่งท่ีนักสถิติเรียกวา

เหตุการณ 5 ซิกมา ในมุมมองของพวกเขาบัฟเฟตตน้ันผิดปกติมาก ซึ่งความ

สําเร็จของเขาจะเกิดขึ้นนอยมากๆ และโอกาสที่จะเกิดซํ้านั้นข้ึนอยูกับดวง

เทานั้น นักเศรษฐศาสตรบางคนใชการเปรียบเปรยเรื่องคลาสสิคของอุรังอุตัง 

ถาคุณใสอุรังอุตังมากพอในหองๆ หน่ึง โดยทางสถิติแลวหน่ึงในลิงท้ังหมด

จะตองสามารถเลือกหุนดีเทาๆ กับบัฟเฟตต แตถาเปนอยางน้ันจริงเราจะ

อธิบายความสําเร็จของ จอหน เมยนารด เคนส, ฟล ฟสเชอร, ชารลี มังเจอร, 

ลู ซิมปสัน, และบิล รูแอน ไดอยางไร

แกนแทของบัฟเฟตต
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วิธีคิดที่แตกตาง
หลายปที่ผานมาผมโชคดีมากที่ไดศึกษาและเขียนเก่ียวกับบทเรียนการลงทุน

ของ วอเร็น บัฟเฟตต และชารลี มังเจอร ผมยังไดมีโอกาสที่จะทําการศึกษาเรื่อง

ของการลงทุนแบบเนนหุนนอยตัวเปนคนแรก และมีประสบการณในแนวหนา

ของการบริหารพอรตแบบเนนหุนนอยตัว กองทุน Legg Mason Focus Trust 

ซึง่ผมเปนผูจดัการตัง้แตวันกอตัง้ในป 1995 ไดใหประสบการณท่ีหาคาไมไดวา

มันเปนอยางไรในการบริหารพอรตที่เนนหุนนอยตัว ในชวงหลายปของการมี

ปฏิสัมพันธกับผูถือหุน ลูกคา ที่ปรึกษา นักวิเคราะห ผูจัดการพอรตโฟลิโออื่นๆ 

และสื่อมวลชนทางดานการเงิน ผมไดเรียนรูวานักลงทุนที่เนนหุนนอยตัวปฏิบัติ

งานในโลกที่แตกตางจากสิ่งที่ครอบงําอุตสาหกรรมการลงทุนมาก ความจริงก็

คือ “พวกเขาคิดแตกตาง”

 ชารลี มังเจอร ชวยผมใหเขาใจรูปแบบของการคิดแบบน้ีโดยการใชคํา

อุปมาที่มีพลังมากของ “แบบจําลองโครงขายของจิตใจ” ในป 1995 มังเจอรได

แสดงปาฐกถาในหัวขอเร่ือง “ความเชี่ยวชาญในการลงทุนในฐานะท่ีเปนหัวขอ

ยอยของความรอบรูเก่ียวกับมนุษยโลกระดับเบื้องตน” ใหแกการสัมมนาการ

ลงทุนของศาสตราจารยกิลฟอรด แบบค็อค ท่ีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เซาทเทิรนแคลิฟอรเนีย เนื้อหาการบรรยายซึ่งไดรับการตีพิมพใน Outstanding 

Investor Digest นั้นนาสนุกสนานสําหรับชารลีเพราะวามันเก่ียวของกับหัวขอ

ที่เขาเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษนั่นคือ วิธีท่ีคนจะบรรลุความเขาใจอยาง

แทจริงหรือสิ่งที่เขาเรียกวา “ความรอบรูเกี่ยวกับมนุษยโลก”

 ความรอบรูนั้นจะไมถูกสะทอนจากการรวบรวมและอางถึงตัวเลขและ

ขอเท็จจริง แตมังเจอรอธิบายวาความรอบรูนั้นเปนเรื่องของวิธีการท่ีขอเท็จจริง

หลายๆ อยางเขามาประสานและรวมกันมากกวา เขาเชื่อวาวิธีเดียวท่ีจะได

ความรอบรูหรือภูมิปญญาก็คือ การท่ีสามารถแขวนประสบการณชีวิตตัดผาน

ทางขวางกับตัวแบบทางดานจิตใจ เขาอธิบายวา “คุณตองมีตัวแบบในหัวของ

คุณและคุณจะตองจัดเร่ืองประสบการณของคุณ ท้ังท่ีเปนตัวแทนและโดยตรง

บนโครงขายของตัวแบบนี้”

บทที่ 1   คนที่ ไมมีเหตุผล
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 กฎขอแรกที่จะเรียนก็คือ คุณจะตองมีตัวแบบหลายๆ ตัวแบบในใจ ไม

เพียงแตคุณจะตองมีตัวแบบมากพอสมควร แตคุณจําเปนท่ีจะตองยึดเอาตัว

แบบจากหลายๆ สาขาวิชาดวย การท่ีจะเปนนักลงทนุทีป่ระสบความสาํเรจ็จะตอง

อาศัยความคิดที่ผสมผสานจากหลายๆ สาขาวิชา

 แนวทางนัน้จะทาํใหคณุอยูในจดุทีแ่ตกตางจากคนอืน่เกือบทกุคน  ชารลี

ชี้วาที่เปนอยางนี้เพราะวาโลกไมไดประกอบดวยคนท่ีเรียนรูหลายสาขาวิชา 

ศาสตราจารยทางดานธุรกิจโดยปกติจะไมรวมวิชาฟสิกสในเล็คเชอรของเขา 

และอาจารยฟสิกสไมพูดเก่ียวกับชีววิทยา และครูชีววิทยาไมรวมคณิตศาสตร 

และศาสตราจารยทางคณิตศาสตรไมสอนวิชาจิตวิทยา แตชารลีเชื่อวาเราตอง

ไมสนใจ “ขอบเขตของความรู” เหลานี้ และรวมตัวแบบทั้งหมดในการออกแบบ

โครงขายของเรา

 ชารลีพูดวา “ผมคิดวามันเปนความจริงที่ไมอาจปฏิเสธไดวาสมองของ

มนุษยจะตองทํางานเปนตัวแบบ เทคนิคก็คือการใหสมองของคุณทํางานดีกวา

สมองของคนอื่นเพราะวามันเขาใจตัวแบบที่เปนพ้ืนฐานที่สุด น่ันคือตัวแบบที่

จะทํางานไดมากที่สุดตอหนวย”

 มันชัดเจนสําหรับผมวาการลงทุนแบบเนนหุนนอยตัวไมสามารถเขา

กันไดกับตัวแบบที่ถูกสรางข้ึนอยางแคบๆ ซึ่งเปนที่นิยมและใชกันในวัฒนธรรม

การลงทนุของเรา เพ่ือทีจ่ะไดรบัประโยชนเตม็ทีจ่ากวิธีเนนหุนนอยตวัเราจะตอง

เพิ่มแนวความคิดอีก 2 - 3 อยาง ตัวแบบอีก 2 - 3 ตัวแบบลงในความคิดของเรา 

คุณจะไมมีความพอใจกับการลงทุนจนกวาคุณจะเขาใจตัวแบบของพฤติกรรม

ซึ่งมาจากวิชาจิตวิทยา คุณจะไมรูวิธีสรางพอรตโฟลิโอท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดย

ไมไดเรียนตัวแบบเกี่ยวกับความเปนไปไดทางสถิติ

 การตรวจสอบไมจําเปนจะตองมากมายจนรับไมไหว ชารลีอธิบายวา 

“คุณไมจําเปนท่ีจะตองเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งหมดที่จะตองทํา

ก็คือการเลือกเอาความคิดท่ีใหญจริงๆ และเรียนรูมันตั้งแตเน่ินๆ และเรียนรูให

ดี” สวนที่นาตื่นเตนที่สุดของแบบฝกหัดนี้ชารลีชี้วาคือ ความเขาใจอยางถองแท

ที่เปนไปไดเมื่อตัวแบบหลายๆ ตัวแบบมารวมกันและเริ่มทํางานในทิศทาง

เดียวกัน

แกนแทของบัฟเฟตต
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 ตัวแบบที่มีรายละเอียดมากท่ีสุดที่นักลงทุนแบบเนนหุนนอยตัวจะตอง

เรียนรูก็คือตัวแบบสําหรับการเลือกหุนและจัดการพอรตโฟลิโอ ในบทตอๆ ไป

ของหนังสือเลมนี้ผมจะอธิบายตัวแบบเหลานี้ใหคุณรู แลวเราก็จะตองเพ่ิมตัว

แบบธรรมดาอีก 2 - 3 ตัวแบบเพื่อทําใหการเรียนรูของเราสมบูรณ แตเราไมทํา

กันเองเรามีภูมิปญญาของ วอเร็น บัฟเฟตต และชารลี มังเจอร ในการชี้นําเรา

และเรามีประสบการณสะสมของเขาทั้งสองที่ เบิรกไชรฮาธาเวย โดยปกติผูมอง

การณไกลทั้งสองทานน้ีไมไดใหคุณคาของตนเองโดยสวนตัวแตใหเครดิตกับ

องคกรซึ่งพวกเขาบอกวาเปน “องคกรที่ชอบสอนซึ่งสอนระบบการคิดที่ถูกตอง

และบทเรียนหลักก็คือ ความคิดที่ยิ่งใหญไมกี่เรื่องเปนสิ่งที่ใชไดดีจริงๆ”

 ชารลี มังเจอร พูดวา “เบิรกไชรนั้นโดยพ้ืนฐานแลวเปนสถานที่แบบรุน

เกาจริงๆ และเราพยายามที่จะสรางวินัยที่จะใหมันเปนแบบน้ันตอไป ผมไมได

หมายความวาแบบเกาแปลวาโง ผมหมายถึงความจริงท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน สามัญสํานึกพ้ืนฐาน ความกลัวพ้ืนฐาน การวิเคราะห

ธรรมชาติของมนุษยพ้ืนฐานท่ีทําใหสามารถคาดการณพฤติกรรมมนุษยได ถา

คุณเพียงแตทําสิ่งนั้นดวยวินัยพอสมควร ผมคิดวาผลที่ไดจะออกมาคอนขางดี”

บทที่ 1   คนที่ ไมมีเหตุผล
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ทุกปนิตยสารฟอรบตีพิมพรายชื่อบุคคลที่ร่ํารวยท่ีสุด 400 คน ใน

อเมริกานั่นก็คือบุคคลชั้นหัวกระทิ 400 คนที่อยูในบัญชีมาแลวก็จากไป จากป

หน่ึงถึงอีกปหน่ึง เมื่อสภาวะแวดลอมสวนตัวเปลี่ยนแปลงและอุตสาหกรรมขึ้น

และลง แตบางชื่อน้ันยังคงท่ีในหมูผูท่ีนําอยูในรายช่ือปแลวปเลาก็คือ เศรษฐี

หลายพันลานเหรียญซึ่งสามารถสอบยอนหลังความมั่งคั่งไปถึงผลิตภัณฑ 

(ซอฟทแวรและฮารดแวรคอมพิวเตอร) บริการ (คาปลีก) หรือคนที่โชคดีจากพอ

แม (สืบทอดมรดก) ในหมูผูที่อยูในระดับสูงสุด 1 ใน 5 มีเพียงคนเดียวท่ีสราง

ความรํ่ารวยผานการลงทุนที่เฉียบคม หนึ่งเดียวคนนั้นก็คือ วอเร็น บัฟเฟตต

 ในชวงตนของทศวรรษที่ 1990 เขาเคยเปนเบอรหนึ่ง ครั้นแลวเปนเวลา 

2 – 3 ป เขาข้ึนลงระหวางหมายเลข 1 และ 2 กับคนหนุมนาม บลิ เกต แมสาํหรบั

ป 2000 เมื่อความมั่งคั่งจํานวนมหาศาลที่เปนตัวแทนของฟอรบ 400 จะมาจาก

การเติบโตอยางเปนประวัติการณในธุรกิจเทคโนโลยี บัฟเฟตตผูซึ่งหลีกเลี่ยง

อะไรก็ตามที่เปนไฮเทคอยางหนาชื่นก็ยังอยูในอันดับ 4 อยางมั่นคงและยังคง
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เปนคนเดียวใน 5 อันดับแรกที่ “แหลงของความมั่งคั่ง” เขียนวามาจาก “ตลาด

หุน”

 ในป 1956 เขาเร่ิมหุนสวนการลงทุนดวยเงิน 100 เหรียญ 13 ปหลัง

จากนั้นเขาเลิกกิจการพรอมกับเงิน 25 ลานเหรียญ ณ วันท่ีเขียนหนังสือเลม

นี้ (ปลายป 2000) ทรัพยสินสุทธิสวนตัวของเขาไดเพิ่มขึ้นเปนกวา 30 พันลาน

เหรียญ หุนในบริษัทของเขาซื้อขายท่ีราคาหุนละ 71,300 เหรียญ และไมเกิน

ความจริงเลยนักลงทุนนับลานๆ คนทั่วโลกฟงคําพูดของเขาทุกคํา

 หลักฐานของผลการดําเนินงานที่หาคนเปรียบไมไดนั้นมีอยูในทุก

แหง ในชวงปลายป 1999 บริษัทที่ปรึกษาการเงินชั้นนําแหงหนึ่งไดขอใหนัก

ลงทุนมืออาชีพเลือกนักบริหารเงินท่ีดีท่ีสุดในศตวรรษที่ 20 คําตอบท่ีไมใครจะ

นาประหลาดใจเทาไรก็คือ 86.4% ของผูที่ตอบ 300 คน ยกใหบัฟเฟตตเปน

หมายเลขหนึ่ง

 อยางไรก็ตามเพ่ือท่ีจะชื่นชม วอเร็น บัฟเฟตต ไดเต็มท่ี เราจะตองมอง

นอกเหนือไปจากเรื่องของเงิน ผลการดําเนินงานที่โดดเดน และชื่อเสียงของเขา

ดวย

การเริ่มตนของการลงทุน
วอเร็น เอ็ดวารด บัฟเฟตต เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 1930 ในเมืองโอมาฮา รัฐ

เนบราสกา ปูของเขาเปนเจาของรานขายของชํา (และครั้งหน่ึงเคยจาง ชารลี 

มังเจอร หนุม) พอของเขาเปนโบรกเกอรซื้อขายหุนในทองถิน่ ในตอนเด็ก วอเร็น 

บฟัเฟตต มคีวามหลงใหลกับตวัเลขเสมอและสามารถคาํนวณคณิตศาสตรทีซ่บั

ซอนในใจไดอยางงายดาย เมื่อยาง 8 ขวบ เขาก็เริ่มอานหนังสือเกี่ยวกับตลาด

หุนของพอ อายุ 11 ขวบ เขาก็เริม่เขยีนชือ่หุนบนกระดานทีห่องคาของโบรกเกอร

ที่พอเขาทํางานอยู ชีวิตในชวงเด็กของเขาคึกคักไปดวยการทําธุรกิจในฐานะผู

ประกอบการอยางตอเนื่อง เขาประสบความสําเร็จสูงมากจนเขาบอกกับพอวา

เขาไมอยากเรยีนมหาวิทยาลยัและจะมุงสูการทาํธุรกิจเลย แตเขาถูกหามไมใหทาํ

 บัฟเฟตตเขาเรียนบริหารธุรกิจท่ีมหาวิทยาลัยแหงรัฐเนบราสกา และ

บทที่ 2   นักลงทุนที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก
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ในขณะท่ีอยูที่นั่นเขาไดอานหนังสือเลมใหมเก่ียวกับการลงทุนท่ีเขียนโดย 

ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียชื่อ เบนจามิน เกรแฮม มันคือ “The 

Intelligent Investor” (นักลงทุนผูชาญฉลาด) บัฟเฟตตซาบซึ้งกับความคิดของ

เกรแฮมมากเขาจึงสมัครเขาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจของโคลัมเบียเพ่ือท่ีวาเขา

จะไดศึกษาโดยตรงกับเกรแฮม 

บิล รูแอน ผูซึ่งปจจุบันเปนผูจัดการรวมในกองทุน Sequoia Fund เรียน

อยูในชั้นเดียวกัน เขาจําไดวามีความรูสึกที่ถูกชะตาเกิดขึ้นทันทีระหวางเกรแฮม

และบัฟเฟตต คนที่เหลือทั้งหองแทบจะกลายเปนแคคนฟง

 ไมนานหลงัจากบฟัเฟตตจบจากโคลมัเบยีดวยปรญิญาโททางเศรษฐศาสตร 

เกรแฮมไดเชิญอดีตลูกศิษยเขารวมในบริษัท Graham Newman Corporation 

ของเขา ในระหวาง 2 ปที่นั่นบัฟเฟตตไดซึมซับแนวทางการลงทุนของอาจารย

อยางเต็มท่ี และแลวในป 1956 Graham Newman ก็ปดตัวลงเมื่อเกรแฮมซึ่ง

มีอายุ 61 ป ตัดสินใจเกษียณอายุ บัฟเฟตตกลับโอมาฮาดวยความรูที่เขาไดรับ

จากเกรแฮมและการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง ดวยเงิน

สวนตัว 100 เหรียญ บัฟเฟตตเริ่มกอตั้งหางหุนสวนจํากัดเพ่ือการลงทุน ขณะ

นั้นเขาอายุ 25 ป

หางหุนสวนจํากัดบัฟเฟตต
หางหุนสวนเริ่มดวยหุนสวนที่จํากัดความรับผิดชอบ 7 คน ซึ่งลงเงินรวมกัน 

105,000 เหรียญ หุนสวนเหลานี้ไดรับผลตอบแทน 6% ตอปจากเงินลงทุนของ

เขาและ 75% ของกําไรสวนที่เกิน 6% อีก 25% เปนของบัฟเฟตต ในฐานะทีเ่ปน

หุนสวนผูจดัการมอีสิระอยางเตม็ท่ีทีจ่ะลงทนุเงนิของหางหุนสวนจํากัด

 ตลอดเวลา 13 ปตอมาบฟัเฟตตลงทนุไดผลตอบแทนทบตนปละ 29.5% 

โดยเฉลี่ย ไมใชเรื่องท่ีทําไดงายถึงแมวาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนสจะตกลงมา 

5 ปในชวง 13 ปนั้นหางหุนสวนบัฟเฟตตกลับไมเคยขาดทุนเลย ที่จริงบัฟเฟตต

ไดเริ่มหางหุนสวนดวยเปาหมายที่ทาทายมากที่จะเอาชนะดาวโจนส 10% ทุกป 

และเขาก็ทําได ไมใช 10% แตชนะถึง 22%!
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 เมื่อชื่อเสียงของบัฟเฟตตกระจายออกไป คนมากขึ้นไดขอรองใหเขา 

ชวยบริหารเงิน ในป 1962 บัฟเฟตตยายสํานักงานของหางหุนสวนจากบานเขา

ไปทีค่วีทิพลาซาในโอมาฮาซึง่ยังคงเปนออฟฟศของเขาจนถึงวนัน้ีปตอมาเขาได

ซื้อหุนอยางนาตกตะลึง

 มมีลทินมวัหมองจากเรือ่งฉาวโฉเก่ียวกับลกูคาคนหน่ึง หุนของ American 

Express ตกลงมาจาก 65 เหลือ 35 เหรียญ เกือบจะชั่วขามคืน บัฟเฟตตได

เรียนรูบทเรียนของ เบน เกรแฮม ดี เมื่อหุนของบริษัทที่แข็งแกรงซื้อขายตํ่ากวา

มูลคาท่ีแทจริงจงตัดสินใจใหเด็ดขาด บัฟเฟตตตัดสินใจอยางกลาหาญมากที่

จะใสเงิน 13 ลานเหรียญ (40% ของทรัพยสินรวมของหางหุนสวน) ลงในหุน 

American Express สองปตอมาราคาหุนเพิ่มขึ้นเปน 3 เทาและหางหุนสวนทํา

กําไรไป 20 ลานเหรยีญอยางเยือกเย็น มนัเปนวิธีแบบเกรแฮมและบฟัเฟตตแทๆ  

 ในปท่ีตามมานอกจากหุนท่ีเขาถือในฐานะที่เปนหุนสวนนอยแตมีความ

สําคัญแลว บัฟเฟตตไดซื้อหุนจนมีอํานาจควบคุมในบริษัทเอกชนและบริษัท

มหาชนหลายแหง และในป 1962 เขาก็เริ่มซื้อหุนในบริษัทสิ่งทอที่กําลังปวยชื่อ 

เบิรกไชรฮาธาเวย

 ในป 1969 บัฟเฟตตอธิบายวา เขาเห็นวาตลาดมีการเก็งกําไรสูงมาก

และหุนที่มีคุณคาหายากมาก บัฟเฟตตจึงตัดสินใจท่ีจะเลิกหางหุนสวนเพ่ือการ

ลงทุน เมื่อหางหุนสวนเลิกไปนักลงทุนไดรับผลประโยชนตามสัดสวนเงินทุนที่

ลงมา บางคนนั้นภายใตการแนะนําของบัฟเฟตตไดโอนเงินให บิล รูแอน ซึ่ง

เปนเพ่ือนรวมชัน้ทีโ่คลมัเบยีของบฟัเฟตตเปนคนจดัการ รแูอนตกลงทีจ่ะบรหิาร

เงินของพวกเขาและนั่นคือกําเนิดของกองทุน Sequoia Fund คนอื่นรวมถึง

บัฟเฟตตลงทุนรายไดจากหางหุนสวนใน เบิรกไชรฮาธาเวย ถึงจุดน้ันสวนแบง

ของบฟัเฟตตในหางหุนสวนไดเตบิโตขึน้เปน 15 ลานเหรยีญ และน่ันก็เพียงพอท่ี

จะทําใหเขามีอํานาจควบคุม เบิรกไชรฮาธาเวย

บทที่ 2   นักลงทุนที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก
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ชวงแรกของ เบิรกไชรฮาธาเวย
เมือ่หางหุนสวนบฟัเฟตตเขาควบคมุ เบริกไชรฮาธาเวย สวนของผูถือหุนไดลดลง

มาครึ่งหนึ่งและการขาดทุนจากการดําเนินงานมากกวา 10 ลานเหรียญ บัฟเฟตต 

และเคน เชส ผูบริหารกลุมสิ่งทอทุมเทพลังอยางเต็มท่ีในการท่ีจะฟนกิจการส่ิง

ทอ ผลคอนขางนาผิดหวังผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนขึ้นสูเลข 2 หลักดวย

ความยากลําบาก

 พอถึงชวงปลายทศวรรษท่ี 1970 ผูถือหุนของ เบิรกไชรฮาธาเวย ซึ่งถึง

เวลานัน้ไดขยายการลงทนุไปในอตุสาหกรรมอืน่ๆ โดยการลงทุนของบฟัเฟตตใน

เงินสดที่ไดมาจากธุรกิจสิ่งทอก็เร่ิมตั้งคําถามถึงเหตุผลในการรักษาธุรกิจสิ่งทอ

เอาไว หลังจากปที่ยากลําบากอีก 2 – 3 ปตอมา บัฟเฟตตก็ปดบัญชีกลุมสิ่งทอ

ในเดอืนกรกฎาคม 1985 เปนการสิน้สดุของธุรกิจท่ีเริม่มาประมาณ 100 ปท่ีแลว

 ถึงแมวาโชคชะตาของกลุมสิ่งทอจะไมดี ประสบการณก็ไมใชเปนความ

ลมเหลวทั้งหมด ขอแรกบัฟเฟตตเรียนรูบทเรียนที่มีคาเก่ียวกับการฟนตัวของ

บริษัทนั่นคือ มันมีโอกาสสําเร็จนอยมาก ขอสองกลุมสิ่งทอไดสรางเงินทุนเพียง

พอในชวงปแรกๆ ที่ทําใหสามารถซื้อบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งและนั่นคือเรื่องที่

มีอนาคตสดใสกวามาก

ธุรกิจประกันภัย
ในเดือนมีนาคม 1967 ดวยเงิน 8.6 ลานเหรียญ เบิรกไชรฮาธาเวย ไดซื้อหุน

ทั้งหมดของบริษัทประกันภัย 2 แหงท่ีมีสํานักงานใหญในโอมาฮาคือ National 

Indemnity Company และ National Fire & Marine Insurance Company 

มันเปนการเริ่มตนเรื่องของความสําเร็จท่ีมหัศจรรยของเบิรกไชรฮาธาเวย เบิรก

ไชรฮาธาเวยเปนบริษัทสิ่งทอที่ไมรอดแลว แตเบิรกไชรฮาธาเวยกําลังเปนบริษัท

ลงทุนที่กําลังเริ่มออกเดินทาง

 เพ่ือที่จะเขาใจความมหัศจรรยน้ีเราตองตระหนักถึงคุณคาที่แทจริงของ

การเปนเจาของบริษัทประกันภัย บางทีบริษัทประกันก็เปนการลงทุนท่ีดีบางที

ก็ไม อยางไรก็ตามมันเปนพาหนะของการลงทุนที่ย่ิงใหญเสมอ ผูถือกรมธรรม
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โดยการจายคาเบ้ียประกันไดชวยใหมีกระแสเงินสดสมํ่าเสมอแกบริษัท บริษัท

ประกันลงทุนเงินสดนี้ซึ่งรูจักกันในนามของ “โฟลต” จนกระทั่งมีคนมาเคลมคา

ประกัน เพราะวาพวกเขาไมสามารถคาดการณไดวาการเคลมจะเกิดข้ึนเมื่อไร 

บริษัทประกันจึงเลือกที่จะลงทุนในหลักทรัพยที่มีสภาพคลองสูง สวนใหญจะ

เปนหุนและพันธบัตร ดังนั้น วอเร็น บัฟเฟตต จึงไมไดรับเฉพาะบริษัทที่แข็งแรง

พอสมควร 2 บริษัทเทานั้น แตเขายังไดพาหนะยานเกราะสําหรับการบริหารการ

ลงทุนดวย

 สําหรับนักเลือกหุนท่ีมีฝมืออยางบัฟเฟตตมันเปนการจับคูท่ีสมบูรณ

แบบ ในเวลาเพียง 2 ป เขาเพิ่มพอรตโฟลิโอรวมของหุนและพันธบัตรของบริษัท

ทั้งสองจาก 31.9 ลานเหรียญ เปนเกือบ 42 ลานเหรียญ ในเวลาเดียวกันธุรกิจ

ประกันภัยเองก็ทําไดคอนขางดี ในเวลาเพียงหน่ึงปกําไรสุทธิของ National 

Indemnity เพิ่มจาก 1.6 ลานเหรียญ เปน 2.2 ลานเหรียญ ความสําเร็จอยาง

รวดเร็วของบัฟเฟตตในบริษัทประกันนําเขาใหขยายการลงทุนในกลุมน้ีอยาง

แข็งแกรง ในระหวางชวงทศวรรษท่ี 1970 เขาซื้อบริษัทประกันภัยเพ่ิมข้ึนอีก 3 

แหง และจัดตั้งขึ้นใหมอีก 5 แหง

 วอเร็น บัฟเฟตต เขาใจธุรกิจประกันภัยในสิ่งที่นอยคนจะรู ความสําเร็จ

ของเขาสวนใหญไดมาจากการเขาใจธรรมชาติของอุตสาหกรรมซึ่งมีลักษณะ

เปนสินคาโภคภัณฑ และการยกระดับบริษัทประกันของเขาขึ้นมาเปนระดับ

แฟรนไชสในธุรกิจสินคาโภคภัณฑท่ีสินคาของบริษัทหน่ึงไมสามารถแยก

ความแตกตางกับสินคาของคูแขงได วิธีปกติอยางหนึ่งในการเพ่ิมสวนแบงการ

ตลาดก็คือ การตัดราคา บริษัทอื่นๆ เต็มใจที่จะขายกรมธรรมประกันภัยในราคา

ตํ่ากวาตนทุนแทนท่ีจะเสี่ยงกับการเสียสวนแบงการตลาด บัฟเฟตตยึดหลัก

อยางมั่นคงวาธุรกิจประกันภัยของเบิรกไชรจะไมยอมเขาไปเลนในกิจกรรมท่ี

ไมมีกําไร

 แทนท่ีจะแขงขันดานราคาบฟัเฟตตเลอืกท่ีจะสรางความแตกตาง บรษิทั

ประกันภัยของเบิรกไชรใน 2 วิธี วิธีที่หนึ่ง ดวยความเขมแข็งทางการเงิน ทุกวัน

นี้สวนของผูถือหุนของเบิรกไชรอยูในอันดับ 2 เปนรองเฉพาะ State Farm ใน

อุตสาหกรรมประกันทรัพยสินและวินาศภัย ย่ิงกวาน้ันอัตราสวนการลงทุนใน
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