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ค�ำน�ำ

ระหว่างปี 1981 ถึง 1993 เป็นระยะเวลา 12 ปีที่ฉันได้มีโอกาสเป็น
ลูกสะใภ้ของ วอเร็น บัฟเฟตต์ นักลงทุนทีป่ ระสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ คนหนึง่
ของโลก และในปัจจุบันเขายังเป็นคนที่ใจบุญที่สุดคนหนึ่งอีกด้วย
ไม่นานหลังจากทีฉ่ นั ได้แต่งงานกับปีเตอร์ลกู ชายของวอเร็น แต่นานก่อน
ทีโ่ ลกภายนอกอย่างวอลสตรีทจะรูจ้ กั เขา ฉันได้มโี อกาสไปเยีย่ มครอบครัวของ
พวกเขาทีโ่ อมาฮา ในช่วงเวลานัน้ ฉันได้พบกับนักศึกษากลุม่ เล็กๆ กลุม่ หนึง่ ซึง่
อุทิศชีวิตของพวกเขาเพื่อศึกษาภูมิปัญญาของสุดยอดนักลงทุนอย่างวอเร็น
พวกเขาชอบทีจ่ ะเรียกตัวเองว่าสาวกของบัฟเฟตต์ เดวิด คลาร์ก หนึง่ ในสาวก
ของบัฟเฟตต์มสี มุดโน้ตอยูเ่ ล่มหนึง่ ซึง่ เต็มไปด้วยภูมปิ ญ
ั ญาของวอเร็นในเรือ่ ง
ของการลงทุน สมุดโน้ตเล่มนัน้ เต็มไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ ขาจดไว้อย่าง
ครบถ้วนและฉันสามารถทีจ่ ะอ่านมันได้อย่างไม่มวี นั เบือ่ สมุดโน้ตของเดวิดนัน้
เป็นข้อมูลพืน้ ฐานของเขาและฉันในการเขียนหนังสือขายดีเกีย่ วกับการลงทุนที่
ชือ่ Buffettology, The Buffettology Workbook และ The New Buffettology
ซึ่งในปัจจุบันตีพิมพ์ไปแล้วมากกว่า 10 ภาษา รวมทั้งภาษาจีน และรัสเซีย
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมุดโน้ตของเดวิดนั้นเต็มไป
ด้วยคติพจน์ของวอเร็นซึ่งมันสนุกมากในการอ่านเพราะมันจะท�ำให้คุณต้อง
คิดอยูเ่ สมอ ฉันและสาวกของบัฟเฟตต์ได้มาค้นพบในภายหลังว่าคติพจน์ของ
วอเร็นนัน้ คล้ายคลึงกับค�ำสอนของลัทธิเต๋า นัน่ ยิง่ ท�ำให้พวกเราอยากทีจ่ ะเผย
แพร่คติพจน์เหล่านี้เป็นอย่างมาก
เมื่อเวลาผ่านไปฉันก็ได้เริ่มสะสมคติพจน์ที่วอเร็นได้พูดไว้กับพวกเรา
ในช่วงเวลาส่วนตัวของครอบครัวและในที่สาธารณะต่างๆ และการรวบรวม
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คติพจน์ครัง้ นีน้ นั้ นอกจากเรือ่ งของการลงทุนแล้วยังรวมถึงเรือ่ งของแรงบันดาล
ใจในทางธุรกิจอีกด้วย ในการรวบรวมครัง้ นีย้ งั พบว่าบางครัง้ วอเร็นมักจะหยิบ
เอาเรือ่ งพืน้ ๆ มาตอบค�ำถามต่างๆ ในลักษณะเหมือนการสอนจากอาจารย์ใหญ่
ซึง่ มันคุม้ ค่าอย่างมากส�ำหรับนักศึกษาอย่างเราในการทีจ่ ะพยายามศึกษาจาก
ภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมของเขา
และยิ่งฉันฟังวอเร็นพูดมากเท่าไรฉันยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่
เฉพาะเรื่องของการลงทุนแต่ยังเป็นเรื่องของธุรกิจและเรื่องของการใช้ชีวิตอีก
ด้วย ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดคุณจะสามารถใช้คติพจน์ของเขาได้เสมอ ฉัน
ยังพบอีกว่าฉันมักจะใช้คติพจน์เหล่านี้ในการผลักดันตัวฉันเองให้ไปให้ถึงจุด
หมายและใช้คติพจน์เหล่านี้ในการเตือนตัวเองไม่ให้ทำ� ผิดพลาด เช่น วิธีคิด
และจัดการกับตลาดกระทิงที่น่าตื่นตาตื่นใจ และมันยังช่วยสอนฉันให้รู้ว่า
บริษัทแบบไหนที่ควรจะจับตามองและเมื่อไรคือเวลาที่เหมาะสมในการที่จะ
ลงทุนในพวกมัน
ภูมิปัญญาของวอเร็นซึ่งสอดคล้องกับค�ำสอนของลัทธิเต๋านั้น เดวิด
และฉันคิดว่ามันคงจะดีที่ได้เขียนเป็นหนังสือเรื่อง วิถีเต๋า วิถีบัฟเฟตต์ เล่มนี้
ซึง่ มันจะเต็มไปด้วยคติพจน์ของวอเร็นซึง่ พวกเราคิดว่ามันจะให้ความรูใ้ นเรือ่ ง
ของ การลงทุน การบริหารธุรกิจ การเลือกอาชีพ และการท�ำชีวิตให้ประสบ
ความส�ำเร็จ คติพจน์เหล่านี้ล้วนเป็นเพื่อนแท้ของพวกเราเป็นเวลาหลาย
ต่อหลายปี และมันยังเป็นแนวทางให้พวกเราในการคิดเรื่องของ ชีวิต ธุรกิจ
และค้นหาการลงทุนที่ประสบความส�ำเร็จ พวกเราได้ร่วมมือกับบรรดาสาวก
ของบัฟเฟตต์ในการที่จะช่วยกันถอดรหัสและขยายความ และยังเปิดประตู
รอรับการค้นพบคติพจน์ของวอเร็นที่ยังมีอีกมากมายที่มีประโยชน์แต่ยังไม่
ได้ถูกค้นพบ
ฉันหวังว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะสามารถท�ำประโยชน์ให้กบั คุณด้วยการสร้าง
ผลก�ำไรที่มากขึ้นและมีความสุขกับการลงทุน การงาน และชีวิตส่วนตัว
แมรี่ บัฟเฟตต์
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การสรางและใชชีวิต
อยูกับความรํ่ารวย
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กฎข้อที่ 1 : อย่าขาดทุน
กฎข้อที่ 2 : อย่าลืมกฎข้อที่ 1
ความลับอันยิ่งใหญ่ของการสร้างความมั่งคั่งก็คือ การใช้ให้เงินสร้าง
ผลตอบแทนทบต้นให้กบั คุณ ยิง่ คุณเริม่ ต้นด้วยเงินมากเท่าไรยิง่ ดีเท่านัน้ เช่น
เงินต้นที่ 100,000 เหรียญ อัตราผลตอบแทนทบต้นที่ 15% ในเวลา 20 ปี มัน
จะเติบโตไปที่ 1,636,653 เหรียญ ซึง่ จะท�ำให้คณ
ุ ก�ำไรถึง 1,536,653 เหรียญ
แต่สมมุติว่าถ้าคุณขาดทุนไป 90,000 เหรียญ และเหลือเงินที่จะลงทุนเพียง
10,000 เหรียญ ใน 20 ปี เงินลงทุนของคุณก็จะโตเพียง 163,665 เหรียญ
และจะมีก�ำไรเท่ากับ 153,665 เหรียญ ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่าง
มาก ยิง่ คุณขาดทุนมากเท่าไรก็ยงิ่ มีผลกระทบต่อก�ำไรในอนาคตของคุณมาก
เท่านั้น และนี่คือสิ่งที่วอเร็นไม่เคยลืม และมันยังเป็นเหตุผลด้วยว่าท�ำไมทุก
วันนี้เขายังขับรถ VolksWagen คันเก่าอยู่ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอภิมหาเศรษฐี
หมื่นล้านแล้วก็ตาม
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002
ผมลงทุนครัง้ แรกเมื่ออายุ 11 ขวบ
ชีวิตผมสูญเปล่าจนกระทัง่ ผมเริม่ ลงทุน
มันเป็นเรือ่ งดีทจี่ ะรูว้ า่ ควรจะท�ำอาชีพอะไรตัง้ แต่เนินๆ และโดยเฉพาะ
ในโลกของการลงทุนซึง่ เราสามารถสร้างผลตอบแทนจ�ำนวนมหาศาลจากเงิน
ทีเ่ ราส่งไปท�ำงาน อย่าไปกังวลใจกับเวลาทีค่ ณ
ุ สูญเสียไปเมือ่ ตอนหนุม่ ๆ คุณ
ยังมีเวลาเหลืออีกมากมายข้างหน้าในการสร้างก�ำไรจากการตัดสินใจที่ชาญ
ฉลาดของคุณ
หุ้นที่วอเร็นซื้อเมื่อตอนเขาอายุ 11 ขวบ คือหุ้นของบริษัทน�้ำมันที่ชื่อ
ว่า City Services เขาซื้อหุ้น 3 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 38 เหรียญ และมองมันดิ่ง
ลงอย่างรวดเร็วลงไปที่ 27 เหรียญต่อหุ้น หลังจากที่วอเร็นนั่งเหงื่อตกอยู่พัก
ใหญ่ๆ เขาก็ขายหุ้นทั้งหมดไปที่ราคา 40 เหรียญต่อหุ้น ไม่นานหลังจากนั้น
ราคาหุ้นก็พุ่งเป็นจรวดไปที่ราคา 200 เหรียญต่อหุ้น และเขาก็ได้รับบทเรียน
แรกของการลงทุนนัน่ คือค�ำว่า “อดทน” สิง่ ดีๆ จะเกิดขึน้ เสมอถ้าคุณเลือกหุน้
ได้ถูกต้องและรู้จักค�ำว่า “อดทน”
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อย่ากลัวที่จะเรียกราคาสูงๆ เมื่อต้องการจะขาย
และอย่าอายที่จะเสนอราคาต�ำ่ ๆ เมื่อต้องการจะซือ้
วอเร็นเข้าใจว่าผูค้ นส่วนใหญ่รสู้ กึ ไม่ดถี า้ พวกเขาจะเรียกราคาสูงๆ เมือ่
ต้องการจะขาย หรือเสนอราคาต�่ำๆ เมื่อต้องการจะซื้อ ไม่มีใครอยากจะถูก
มองว่าเป็นคนละโมบหรือเป็นคนตระหนี่ แต่ในโลกของธุรกิจจ�ำนวนเงินทีค่ ณ
ุ
ได้จากการขายหรือจ�ำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายออกไปเพื่อซื้อของจะเป็นตัว
วัดว่าคุณจะก�ำไรหรือขาดทุน และจะมัง่ คัง่ แค่ไหน ในท้ายทีส่ ดุ เมือ่ การเจรจา
เริ่มขึ้นคุณสามารถที่จะลดราคาขายหรือเพิ่มราคาเสนอซื้อของคุณได้ แต่มัน
จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะท�ำสิ่งที่ตรงกันข้าม
วอเร็นเดินหนีออกจากการเจรจาหลายครั้งเพราะว่าไม่สามารถตกลง
กันได้ในเรื่องของราคา ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือการเจรจาซื้อบริษัท ABC
จาก Capital Cities วอเร็นต้องการซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่ต�่ำกว่าราคาที่
Capital Cities เสนอขาย เมือ่ ตกลงกันไม่ได้เขาจึงเดินออกจากการเจรจา วัน
ถัดมา Capital Cities ติดต่อกลับมาและยอมตกลงตามข้อเสนอของบัฟเฟตต์
ลองเสนอสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการบางทีคณ
ุ อาจจะได้มนั แต่ถา้ คุณไม่เคยเสนอคุณก็
ไม่มีวันได้รับการตอบสนอง
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คุณไม่มีวันที่จะได้ข้อตกลงดีๆ จากคนที่แย่ๆ
คนไม่ดคี อื คนไม่ดแี ละคนไม่ดจี ะไม่สามารถตกลงอะไรทีด่ ๆี กับคุณได้
โลกนีเ้ ต็มไปด้วยคนดีและซือ่ สัตย์ทกี่ ำ� ลังท�ำธุรกิจกับคนทีไ่ ม่ซอื่ สัตย์และนีค่ อื
สิง่ ทีเ่ บาปัญญาทีส่ ดุ ถ้าคุณต้องถามตัวคุณเองด้วยค�ำถามทีว่ า่ “เราสามารถไว้
ใจคนๆ นีไ้ ด้หรือ?” คุณก็ควรจะลุกหนีออกจากโต๊ะเจรจาในทันทีแล้วเริ่มมอง
หาบริษทั ทีน่ า่ เชือ่ ถือกว่านีใ้ นการทีจ่ ะท�ำธุรกิจร่วมกัน คุณไม่ควรจะต้องกังวล
ว่าเมือ่ คุณกระโดดออกจากเครือ่ งบินแล้วร่มชูชพี ของคุณจะกางหรือไม่? และ
คุณก็ไม่ควรจะต้องมาสงสัยในความซือ่ สัตย์ของคนทีค่ ณ
ุ จะกระโดดเข้าไปร่วม
ธุรกิจด้วย ถ้าคุณไม่สามารถเชือ่ ใจเขาได้ในวันนีค้ ณ
ุ ก็ไม่สามารถเชือ่ ใจเขาได้
ตลอดไป ถ้าเป็นเช่นนั้นท�ำไมคุณจะต้องเชื่อใจตั้งแต่แรก
วอเร็นมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อตอนที่เขานั่งเป็นกรรมการของ
Solomon Brothers ผู้บริหารของ Solomon ไม่เชื่อค�ำแนะน�ำของวอเร็นและ
เริม่ ท�ำธุรกิจกับเจ้าพ่อสือ่ สารมวลชนทีช่ อื่ โรเบิรต์ แม็กซ์เวลล์ ผูอ้ อื้ ฉาว กระทัง่
ได้รับสมญานามว่า “จอมกระล่อน” หลังจากการตายอย่างกะทันหันของ
แม็กซ์เวลล์ Solomon ก็พบว่าตัวเองก�ำลังตกอยูใ่ นความยุง่ เหยิง และจะต้อง
พยายามหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ได้เงินคืน
กฎนั้นง่ายนิดเดียวคือ คนที่มีความซื่อสัตย์มักจะชอบท�ำความดี และ
คนที่ไม่มีความซื่อสัตย์มักจะชอบท�ำความชั่ว จะดีที่สุดถ้าเราจะไม่สับสนกับ
เรื่องพวกนี้
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บุ คคลที่รำ�่ รวยที่สุดในประเทศนีไ้ ม่ได้สร้างฐานะมาจาก
พอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยบริษัท 50 บริษัท แต่พวกเขา
สร้างฐานะด้วยการเสาะหาธุ รกิจที่แสนวิเศษเพียงธุ รกิจเดียวเท่านัน้
ถ้าคุณลองส�ำรวจครอบครัวอภิมหาเศรษฐีในอเมริกาคุณจะพบว่า
ทรัพย์สินจ�ำนวนมหาศาลของพวกเขานั้นเกือบทั้งหมดถูกสร้างมาจากธุรกิจ
ที่แสนวิเศษเพียงธุรกิจเดียวเท่านั้น เช่นครอบครัว Hearst ท�ำเงินจากธุรกิจ
สิง่ พิมพ์ ครอบครัว Walton ท�ำเงินจากธุรกิจค้าปลีก ครอบครัว Wrigley ท�ำเงิน
จากธุรกิจหมากฝรัง่ ครอบครัว Mars ท�ำเงินจากธุรกิจขนมลูกกวาด ครอบครัว
Gates ท�ำเงินจากธุรกิจซอฟท์แวร์ ครอบครัว Coors และ Busch ท�ำเงินจาก
ธุรกิจน�้ำเมา และอื่นๆ อีกมากมาย และโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกครั้งที่พวกเขา
หลงทางออกมาจากธุรกิจอันแสนวิเศษที่ท�ำเงินจ�ำนวนมหาศาลให้พวกเขา
นั้น พวกเขาจะจบลงด้วยการสูญเสียเสมอ เช่น เมื่อ Coca-Cola กระโดด
เข้าไปในธุรกิจภาพยนตร์
กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จของวอเร็นคือเขาสามารถทีจ่ ะจ�ำแนกได้วา่ อะไรคือ
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจทีแ่ สนวิเศษ ธุรกิจทีม่ คี วามสามรถในการแข่งขันอย่าง
ยัง่ ยืนนัน่ คือธุรกิจทีส่ ามารถเอาชนะใจลูกค้าได้ เมือ่ คุณคิดถึงหมากฝัง่ คุณจะ
ต้องคิดถึง Wrigley เมื่อคุณคิดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตคุณจะต้องคิดถึง Wal-Mart
และเมื่อคุณคิดถึงเบียร์คุณจะต้องคิดถึง Coors หรือ Budweiser สิ่งเหล่านี้
คือการยกระดับของอ�ำนาจการแข่งขันทางธุรกิจ วอเร็นได้เรียนรู้บางอย่างว่า
ธรรมชาติของตลาดหุ้นนั้นมักจะมองเพียงแค่ระยะสั้นๆ ซึ่งจะท�ำให้หุ้นของ
บริษทั พิเศษๆ เหล่านีถ้ กู ประเมินค่าต�ำ่ กว่าความเป็นจริงอยูบ่ อ่ ยๆ และเมือ่ มัน
เกิดขึ้นเขาจะกระโดดเขาใส่อย่างเต็มตัวและซื้อหุ้นจ�ำนวนมากที่สุดเท่าที่เขา
สามารถจะท�ำได้ บริษัทของวอเร็นที่ชื่อ เบิร์กไชร์ฮาธาเวย์ คือนักสะสมธุรกิจ
ชั้นเยี่ยมของอเมริกา บริษัทเหล่านั้นล้วนสร้างก�ำไรได้อย่างมหาศาลและถูก
ซื้อมาเมื่อวอลสตรีทไม่สนใจพวกมัน
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มันเป็นไปไม่ได้ท่จี ะยกเลิกสัญญาที่เซน็ ไปแล้ว
ดังนัน้ จงคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเซน็ สัญญา
วอเร็นได้เรียนรู้ว่าเมื่อคุณเซ็นชื่อ ข้อตกลงก็สมบูรณ์ คุณไม่สามารถ
จะย้อนเวลากลับไปแล้วคิดอีกครัง้ ว่าข้อตกลงทีท่ ำ� ไปนัน้ เป็นข้อตกลงทีด่ หี รือ
ไม่ดี ดังนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่คุณจะเซ็นชื่อลงไป ส�ำหรับเรื่องนี้
การพูดเป็นสิ่งที่ง่ายแต่การจะท�ำนั้นมันยากกว่ามาก เมื่อตอนที่สัญญาวาง
อยู่บนโต๊ะและยังไม่ได้เซ็นเนื้อหาของมันมักจะดูเข้าท่าเสมอ แต่เมื่อคุณเซ็น
มันแล้ว มันก็จะบินหนีออกไปทางหน้าต่างออฟฟิศของคุณ ดังนั้นก่อนที่คุณ
จะเซ็นสัญญาคุณจะต้องจินตนาการถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
ทางที่ไม่ดีเพราะว่ามันมักจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเสมอๆ ถนนสู่ความส�ำเร็จนั้น
จะต้องปูด้วยปัญหาที่ถูกมองเห็นแล้วล่วงหน้า คิดให้ไกลและคิดให้หนักก่อน
ทีค่ ณ
ุ จะจรดปากกา มันจะช่วยคุณจากการทีค่ ณ
ุ จะต้องคิดแก้ไขปัญหาหนักๆ
ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่คุณเพิ่งจะเซ็น
เมือ่ ตอนทีว่ อเร็นซื้อ Nebraska Furniture Mart (NFM) จาก คุณนาย
บลัมคินทีข่ ณะนัน้ มีอายุ 89 ปี เขาลืมทีจ่ ะใส่ขอ้ ตกลงทีจ่ ะไม่เป็นคูแ่ ข่งลงไปใน
สัญญา ไม่กปี่ ตี อ่ มาเมือ่ คุณนายบลัมคินมีปญ
ั หากับแนวทางในการบริหารร้าน
เธอจึงลาออกและไปเปิดร้านแห่งใหม่ตรงข้ามกับร้านเดิม ซึง่ ร้านใหม่ของเธอ
นัน้ แย่งลูกค้าจ�ำนวนมากไปจาก NFM หลังจากทีต่ อ้ งทุกข์ทรมานจากคูแ่ ข่งสุด
หินอย่างคุณนายบลัมคินอยู่ 2-3 ปี วอเร็นก็ตกลงทีจ่ ะซือ้ ร้านแห่งใหม่ของเธอ
ด้วยเงินจ�ำนวน 5 ล้านเหรียญ แต่ในการซื้อรอบที่สองนี้เขาไม่ลืมที่จะจับเธอ
เซ็นข้อตกลงทีจ่ ะไม่เป็นคูแ่ ข่ง และเป็นความโชคดีของวอเร็นทีค่ รัง้ นีเ้ ขาคิดได้
อย่างรอบคอบเพราะเธออยู่ในธุรกิจจนกระทั่งเธออายุ 103 ปี
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การอยู ่ให้ห่างจากปั ญหานัน้ ง่ายกว่าการแก้ปัญหามาก
การอยูใ่ ห้หา่ งจากสิง่ ยัว่ ใจให้ทำ� เงินแบบผิดกฎหมายนัน้ ง่ายกว่าการที่
จะต้องแก้ปญ
ั หาเมือ่ ถูกจับได้ การทีจ่ ะอยูใ่ ห้หา่ งจากปัญหานัน้ ง่ายมาก แค่ทำ�
ในสิง่ ทีถ่ กู ในเวลาทีถ่ กู แต่ในการแก้ปญ
ั หานัน้ คุณจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมากและ
ทนายทีม่ ฝี มี อื แม้กระนัน้ คุณก็ยงั จะต้องจบลงด้วยการถูกจองจ�ำเป็นเวลานาน
บทเรียนส�ำคัญที่ท�ำให้วอเร็นเกือบต้องสูญเสียเงินจ�ำนวน 700 ล้าน
เหรียญของเขาคือการลงทุนในบริษัท Solomon Brothers ซึ่งจดทะเบียน
ในตลาดหุ้นวอลสตรีท ธนาคารกลางสหรัฐเกือบจะสั่งปิดบริษัททั้งบริษัท
เนือ่ งจากมีการซือ้ ขายตราสารหนีอ้ ย่างผิดกฎหมายโดยพนักงานทีห่ วังจะรวย
ทางลัด บริษทั จะต้องสูญเสียขนาดไหนถึงจะหลุดออกจากปัญหานีไ้ ด้? บริษทั
ต้องสูญเสียพนักงานระดับหัวกะทิ บริษัทต้องสูญเสียกรรมการและซีอีโอ ค่า
ทนายเป็นล้านๆ เหรียญ ค่าปรับ เวลาจากการถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี และการ
สูญเสียคู่ค้าทางธุรกิจ มันจะง่ายกว่าและก�ำไรมากกว่านี้มากถ้าจะอยู่ให้ห่าง
จากปัญหาตั้งแต่แรก
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คุณควรจะลงทุนให้เหมือนกับการแต่งงาน
นัน่ คือ ตลอดชีวิต
วอเร็นรู้ว่าถ้าคุณตัดสินใจลงทุนจากมุมมองว่า ถ้าคุณลงทุนแล้วคุณ
ไม่สามารถที่จะย้อนเวลาหรือยกเลิกการลงทุนของคุณได้ แน่นอนว่าคุณจะ
ท�ำการบ้านอย่างดีก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปลงทุน คุณจะไม่กระโดดเข้าสู่
ชีวิตคู่โดยไม่ท�ำการวิจัย (ออกเดท) และปรึกษากับที่ปรึกษาของคุณ (เพื่อนๆ
ทีผ่ บั ) และคิดให้รอบคอบก่อนทีจ่ ะท�ำมันใช่ไหม? หรือว่าคุณจะโดดเข้าสูก่ าร
ลงทุนโดยไม่พยายามที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับบริษัทที่คุณจะ
ลงทุน การเป็นหุ้นส่วนตลอดชีวิตนั้นท�ำเงินได้จริงๆ ลองพิจารณาเรื่องต่อไป
นีด้ ู ในปี 1973 วอเร็นลงทุน 11 ล้านเหรียญในบริษทั Washington Post และ
เขายังคงแต่งงานกับการลงทุนครัง้ นัน้ จนถึงทุกวันนี้ มากกว่า 30 ปีทเี่ ขาลงทุน
ใน Washington Post เงินลงทุนของเขาได้เพิม่ เป็น 1.5 พันล้านเหรียญ ถ้าคุณ
เลือกหุน้ ได้ถกู ต้องและเชือ่ มัน่ อย่างหนักแน่นในการแต่งงานกับหุน้ ในระยะยาว
ผลตอบแทนอันงดงามจะเป็นของคุณ
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วอลสตรีทเป็นที่ๆ เดียว ที่คนซึ่งมาด้วยรถ Rolls-Royce
ฟังค�ำแนะน�ำของคนที่มาด้วยรถไฟใต้ดิน
วอเร็นคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่บุคคลซึ่งประสบความ
ส�ำเร็จอย่างสูงในหน้าทีก่ ารงานและนักธุรกิจทีช่ าญฉลาดซึง่ ใช้เวลาตลอดชีวติ
ของพวกเขาในการท�ำงานและสร้างเงินจ�ำนวนมหาศาลจะมาขอค�ำแนะน�ำเรือ่ ง
หุน้ จากโบรกเกอร์ผซู้ งึ่ ไม่สามารถทีจ่ ะให้คำ� ปรึกษาตัวเองได้ดว้ ยซ�ำ้ และถ้าค�ำ
แนะน�ำของโบรกเกอร์นั้นดีมาก ท�ำไมเหล่าโบรกเกอร์ถึงไม่รวย บางทีอาจจะ
เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้รวยจากการให้ค�ำแนะน�ำ แต่พวกเขารวยจากการ
คิดค่านายหน้าจากคุณต่างหาก คุณควรจะระวังบุคคลทีจ่ ะมาช่วยคุณในการ
บริหารเงินของคุณเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้คณ
ุ รวยขึน้ โดยเฉพาะถ้าเขาขายค�ำแนะน�ำให้
คุณได้มากเท่าไรเขายิง่ ท�ำเงินได้มากเท่านัน้ โดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะมี
วาระซ้อนเร้นทีจ่ ะใช้เงินของคุณเพือ่ ท�ำให้พวกเขารวยขึน้ และถ้าพวกเขาท�ำให้
คุณขาดทุนล่ะ พวกเขาก็แค่ออกไปหาเหยือ่ รายใหม่เพือ่ ทีจ่ ะขายค�ำแนะน�ำให้
วอเร็นรูส้ กึ อย่างหนักแน่นเกีย่ วกับความจริงทีว่ า่ วอลสตรีทมักจะยืนอยู่
บนภาพลวงตาเสมอ เขาไม่เคยสนใจในการคาดการณ์ธรุ กิจทีน่ กั วิเคราะห์เป็น
คนท�ำแม้แต่นอ้ ย ถ้าไม่นบั ว่าโบรกเกอร์นนั้ ท�ำธุรกิจอย่างไร การคาดการณ์ของ
นักวิเคราะห์นั้นมักจะมองโลกในแง่ดีมากเกินไป
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เงินของคุณไม่สามารถซือ้ ความสุขได้
วอเร็นไม่เคยสับสนระหว่างความร�ำ่ รวยกับความสุข เราก�ำลังพูดถึงคน
ที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับคนเดิมๆ ที่เขารู้จักตอนเรียนไฮสคูล และยังคงอยู่ในละแวก
บ้านเดิมที่ซึ่งเขาเติบโตขึ้นมา เงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ เขายังคงใช้
ชีวิตติดดินเหมือนเดิม เมื่อเขาถูกถามโดยนักศึกษาว่าให้นิยามค�ำว่า ความ
ส�ำเร็จ ว่ามันเป็นอย่างไร เขาตอบว่า ความส�ำเร็จคือ การถูกรักโดยบุคคลที่
คุณหวังว่าเขาจะรักคุณ คุณสามารถเป็นคนทีร่ ำ�่ รวยทีส่ ดุ ในโลกได้ แต่ถา้ ไม่มี
ความรักจากครอบครัวและเพื่อนๆ คุณก็จะเป็นแค่คนที่น่าสังเวชที่สุดเท่านั้น
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ต้องใช้ เวลาถึง 20 ปี ในการสร้างชื่อเสียง
แต่จะใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที ที่จะท�ำลายมัน
ถ้าคุณคิดแบบนีแ้ ล้วคุณจะท�ำในสิง่ ต่างๆ เปลีย่ นแปลงไป การกระท�ำ
โง่ๆ เพียงครั้งเดียวบวกกับสื่อเลวๆ สามารถที่จะท�ำลายชื่อเสียงซึ่งคุณสร้าง
มาตลอดชีวิตได้ง่ายๆ จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่จะไม่ทำ� ในสิ่งที่คุณรู้ว่าผิดเพราะ
ว่าถ้าคุณถูกจับได้ ผลที่คุณจะต้องรับนั้นอาจจะมากกว่าที่คุณจะสามารถรับ
ได้ นี่คือสิ่งที่บัฟเฟตต์ยึดมั่นและเป็นสิ่งที่เขากระซิบใส่หูของลูกๆ เขาทุกคน
เมื่อตอนที่พวกเขายังเด็ก
เมือ่ บริษทั ประกันภัยยักษ์ใหญ่ทชี่ อื่ AIG มีเรือ่ งอือ้ ฉาวเกิดขึน้ เกีย่ วกับ
การตบแต่งบัญชี บัฟเฟตต์พูดกับบรรดาผู้จัดการของเขาว่า “การสอบสวนที่
เกิดขึน้ ในอุตสาหกรรมประกันภัยในขณะนีน้ นั้ ตอกย�ำ้ ถึงค�ำสัง่ ของผมในบันทึก
ทีผ่ มส่งให้พวกคุณเป็นประจ�ำปีละ 2 หนว่า ‘เบิรก์ ไชร์สามารถทีจ่ ะยอมรับการ
ขาดทุนได้ ถึงแม้จะเป็นการขาดทุนจ�ำนวนมากเพียงใดก็ตาม แต่เราไม่สามารถ
ที่จะยอมรับการที่จะต้องเสียชื่อเสียง แม้กระทั่งเพียงเล็กน้อยก็ตาม’ และใน
ระยะยาวเราจะได้รบั สิง่ ทีส่ มควรกับเรานัน่ คือชือ่ เสียงนัน่ เอง มีเงินจ�ำนวนมาก
มหาศาลให้เราหาทีต่ รงกลางสนาม ดังนัน้ จึงไม่มคี วามจ�ำเป็นเลยทีจ่ ะต้องไป
หาเงินตามขอบสนามที่หมิ่นเหม่”
วอลสตรีทนัน้ เต็มไปด้วยซากของยักษ์ทลี่ ม้ ลงเพราะปล่อยให้ความโลภ
เขามาบิดเบือนความดีและไม่ยอมฟังความเห็นของบัฟเฟตต์ในเรื่องนี้
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ตลาดหุ้นนัน้ เหมือนกับพระเจ้าตรงที่
จะช่ วยเฉพาะคนที่รู้จักช่ วยตัวเองก่อน
แต่สงิ่ ที่ตลาดหุ้นไม่เหมือนกับพระเจ้าคือ
ตลาดหุ้นจะไม่ให้อภัยกับคนที่ไม่รู้ตัวว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู ่
ตลาดหุ้นมีอยู่เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความร�่ำรวยให้กับคุณถ้าคุณ
รู้ตัวว่าก�ำลังท�ำอะไรอยู่ แต่ถ้าคุณไม่รู้ตัวว่าก�ำลังท�ำอะไรในตลาดหุ้น มันจะ
ไม่ลังเลเลยที่จะท�ำให้คุณกลายเป็นคนจน เมื่อความไม่รู้บวกกับความโลภ
นัน่ คือปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความหายนะทางการเงิน ในปี 1969 คือจุดสูงสุดของ
ตลาดกระทิงในทศวรรษที่ 1960 วอเร็นคิดว่าราคาหุ้นในตลาดหุ้นนั้นสูงเกิน
กว่าปัจจัยพื้นฐานมาก เขาจึงหันหลังให้กับตลาดหุ้น เมื่อถึงปี 1973-1974
ตลาดหุน้ พลิกกลับโดยสิน้ เชิงตลาดหุน้ ตกลงอย่างหนักและหุน้ ก็ถกู เสนอขาย
ในราคาแสนถูก วอเร็นซือ้ หุน้ เหล่านัน้ อย่างหิวกระหายและยังพูดแบบติดตลก
ด้วยว่าเขาเหมือนกับ “ชายหนุม่ กลัดมันซึง่ อยูใ่ นฮาเล็มทีเ่ ต็มไปด้วยสาวๆ แสน
สวย” และเหล่าสาวๆ แสนสวยนีเ่ องคือผูท้ ที่ ำ� ให้เขากลายเป็นเศรษฐีหมืน่ ล้าน
หลังจากที่วอเร็นหันหลังและเดินหนีออกจากตลาดหุ้นไปในปี 1969
นักลงทุนทีย่ งั คงอยูใ่ นตลาดหุน้ และยังไม่รตู้ วั ว่าตัวเองนัน้ ก�ำลังท�ำอะไรอยู่ นัก
ลงทุนเหล่านั้นจ�ำนวนมากขาดทุนอย่างมหาศาลจนกระทั่งไม่เหลือแม้เสื้อผ้า
จะใส่หลังจากที่ตลาดหุ้นตกลงอย่างหนักในปี 1973-1974 และการที่พวก
เขาเหล่านั้นจะฟื้นตัวกลับมาได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในเมื่อคุณจะต้องใช้
เงินในการซื้อหุ้น มันจะช่วยคุณได้อย่างมากถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณก�ำลังท�ำอะไร
อยู่ในตลาดหุ้น
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ผมจะไม่พยายามกระโดดข้ามรัว้ ที่สูง 7 ฟุ ต แต่ผมจะมองรอบๆ
เพื่อหารัว้ ที่สูงแค่ 1 ฟุ ต ซึ่งผมสามารถเดิมข้ามได้อย่างสบายๆ
วอเร็นจะไม่พยายามสอยดาวจากท้องฟ้า เขาจะไม่พยายามตีโฮมรัน
จากลูกบอลทุกลูกทีถ่ กู ขว้างเข้ามา เขาจะรอและตีเฉพาะลูกสวยๆ ทีถ่ กู ขว้าง
มาให้เขาตีได้ง่ายๆ และเขาจะอดทนรอของที่แน่นอนเท่านั้น เขาจะมองหา
บริษัทซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เขาจะมองหา
ธุรกิจที่เขาแน่ใจว่าจะยังคงอยู่ต่อไปในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งขายในราคาที่มี
ความเหมาะสมทางธุรกิจไม่ว่าเขาจะซื้อหุ้นบริษัทนั้นเพียงบางส่วนหรือซื้อ
ทัง้ หมด โชคดีสำ� หรับเขาทีค่ นส่วนใหญ่มองตลาดหุน้ ในระยะสัน้ ๆ ซึง่ บ่อยครัง้
จะท�ำให้ละเลยภาพระยะยาวของธุรกิจ นัน่ หมายความว่าตลาดหุน้ จะประเมิน
มูลค่าของธุรกิจชั้นยอดในราคาที่แสนถูกอยู่บ่อยๆ เขาจะยึดมั่นอยู่กับความ
เรียบและง่ายแล้วปล่อยให้เรื่องของการท�ำนายตลาดและกลยุทธ์การลงทุน
ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องของคนอื่นในวอลสตรีท
ในการตกต�่ำครั้งใหญ่ของตลาดหุ้นในปี 1973-1974 คุณสามารถซื้อ
หุ้นบริษัท Ogilvy & Mather ซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นน�ำของโลกได้
ในราคาเพียง 4 เหรียญต่อหุ้น ในขณะที่บริษัทนั้นสามารถท�ำก�ำไรได้ถึงหุ้น
ละ 0.76 เหรียญ ซึ่งเท่ากับหุ้นนี้มี P/E เพียงแค่ 5 เท่า เท่านั้น วอเร็นซื้อหุ้นนี้
จ�ำนวนมหาศาลในช่วงทีต่ ลาดก�ำลังตกต�ำ่ และหลายปีหลังจากนัน้ เขาได้ขาย
หุน้ ออกไปโดยทีม่ ผี ลตอบแทนมากกว่า 20% ต่อปี บางครัง้ การลงทุนมันก็งา่ ยๆ
แค่นี้เอง
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ห่วงโซ่ ของความเคยชินนัน้ มันเบาเกินกว่าที่จะรู้สึกได้
แต่คุณจะรู้สึกมันเมื่อมันรัดคุณแน่นจนเกินกว่าที่คุณจะดิน้ หลุด
นีค่ อื ค�ำพูดทีว่ อเร็นอ้างมาจากนักปรัชญาชาวอังกฤษทีช่ อื่ เบอร์ทราน
รัสเซล ค�ำพูดของเบอร์ทราน นัน้ สามารถน�ำเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างแยบยลใน
การอธิบายธรรมชาติของพฤติกรรมทีไ่ ม่ดใี นการท�ำธุรกิจ ซึง่ เรามักจะปล่อยปะ
ละเลยพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นจนกระทั่งมันสายเกินไป ตัวอย่างเช่น การที่
จะควบคุมต้นทุนในการผลิตเมื่อธุรกิจของคุณประสบปัญหา แต่การควบคุม
ต้นทุนนัน้ เป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ ควรจะต้องท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ งก่อนทีป่ ญ
ั หา
จะมาเคาะทีป่ ระตูบา้ นของคุณ ธุรกิจทีข่ ยายตัวรวดเร็วเหมือนฟองสบูด่ ว้ ยการ
ใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวังในช่วงเศรษฐกิจขาขึน้ คือธุรกิจทีจ่ ะจมลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงเศรษฐกิจขาลง พฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้นอกจากจะท�ำให้คุณเดินหลง
ทางแล้วมันยังจะสามารถบอกคุณได้มากเกี่ยวกับทีมบริหารที่ปล่อยให้ธุรกิจ
กลายเป็นฟองสบู่ด้วยการใช้เงินอย่างไม่ถูกทาง มันจะดีกว่าถ้าคุณมีสติแล้ว
ตรวจสอบพฤติกรรมทั้งหมดของคุณว่ามันก�ำลังจะพาคุณไปที่ไหน ถ้าคุณไม่
ชอบทิศทางที่คุณก�ำลังจะเดินทางไป คุณก็สามารถเปลี่ยนทิศทางนั้นได้ก่อน
ที่เรือของคุณจะจมลงในทะเลแห่งปัญหา
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับวอเร็นในการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เขาได้รับแรง
บันดาลใจมาจาก เบนจามิน เกรแฮม นั่นคือการซื้อหุ้นที่ขายในราคาถูกกว่า
มูลค่าทางบัญชีโดยไม่สนใจธรรมชาติการท�ำธุรกิจในระยะยาวของบริษัท
กลยุทธ์การลงทุนแบบนีท้ ำ� ให้วอเร็นประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในช่วงทศวรรษ
ที่ 1950 ถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 และเขายังยึดมัน่ ในกลยุทธ์การลงทุนแบบนี้
อีกเป็นเวลานานหลังจากที่กลยุทธ์นี้ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วในตลาดหุ้น
นั่นเป็นเพราะว่าห่วงโซ่ของความเคยชินนั้นมันเบาเกินกว่าที่จะรู้สึกได้ แต่ใน
วันหนึ่งช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 วอเร็นก็ตื่นขึ้นมาแล้วเผชิญกับความจริง
ที่ว่าการใช้กลยุทธ์ซื้อหุ้นในราคาถูกแบบเกรแฮมนั้นหมดสมัยไปแล้ว เขาจึง
เปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนไปสู่การซื้อธุรกิจชั้นยอดในราคาที่เหมาะสมและ
ถือหุ้นนั้นในระยะยาว แล้วปล่อยให้มูลค่าของธุรกิจนั้นเติบโต ด้วยกลยุทธ์
การลงทุนแบบเก่านั้นเขาสามารถท�ำเงินได้หลายล้านเหรียญแต่ด้วยกลยุทธ์
ใหม่นั้นเขาสามารถท�ำเงินได้หลายพันล้านเหรียญ
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การแต่งงานเพื่อเงินนัน้ ไม่ว่าจะอยู ่ในสถานการณ์ใด
ก็คงจะเป็นความคิดที่ไม่ดี แต่มันคงจะเป็นเรื่องบ้าสุดๆ
ถ้าจะแต่งงานเพื่อเงินในขณะที่คุณรวยอยู ่แล้ว
เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าถ้าคุณแต่งงานเพื่อเงิน เงินทุกบาททุกสตางค์
ของเขาหรือเธอก็จะเป็นเงินของคุณด้วย แต่ถา้ คุณรวยอยูแ่ ล้วท�ำไมคุณจะต้อง
ลงทุนขนาดนัน้ มันจะง่ายกว่าไหมถ้าคุณจะแต่งงานด้วยความรักแล้วค่อยหา
เงินทีหลังนีค่ อื สิง่ ทีว่ อเร็นท�ำร่วมกับภรรยาของเขาทีช่ อื่ ซูซี่ พวกเขาตกหลุมรัก
ซึง่ กันและกันแล้วค่อยออกไปเผชิญโลกเพือ่ สร้างฐานะด้วยกัน อีกอย่างหนึง่ ที่
ส�ำคัญคือคูท่ ที่ ำ� เงินด้วยกันก็มกั จะเป็นคูท่ ยี่ งั อยูร่ ว่ มกันเสมอ แต่ถา้ พวกเขาไม่
ต้องการจะอยูด่ ว้ ยกันแล้วอย่างน้อยก็ยงั มีเงินก้อนโตให้แย่งกัน (วอเร็นไม่เคย
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหย่าร้าง)
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มันไม่จ�ำเป็นที่จะต้องท�ำสิง่ มหัศจรรย์
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่มี หัศจรรย์
ในฐานะนักลงทุนคุณไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องรวยในชั่วข้ามคืนเพื่อ
บั้นปลายชีวิตที่มั่นคง วอเร็นคาดหวังผลตอบแทนที่ 20% ต่อปี ไม่ใช่ 200%
ต่อปี ถ้าลงทุน 100,000 เหรียญ และได้ผลตอบแทน 20% ต่อปีเป็นเวลา 20
ปี คุณจะมีเงิน 3.8 ล้านเหรียญ แต่ถ้าคุณลงทุนเป็นเวลา 30 ปี คุณจะมีเงิน
23.7 ล้านเหรียญ คุณจะเป็นผู้ชนะที่ชนะอย่างช้าๆ แต่ม่ันคง ไม่ใช่ชนะด้วย
ความหวือหวา ในโลกที่เต็มไปด้วยความพยายามในการสร้างผลตอบแทน
100% ต่อปีนั้นความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย แต่ถ้าเราพิจารณา
ถึงธุรกิจในระยะยาวแล้วการสร้างผลตอบแทนให้ได้ 20% ต่อปีนนั้ มันง่ายมากๆ
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คุณควรจะมองว่าหุ้นนัน้ คือส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของธุ รกิจ
บางครั้งเมื่อนักลงทุนซื้อหุ้น พวกเขามักจะลืมไปว่าพวกเขาก�ำลังซื้อ
ส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของธุรกิจ วอเร็นชอบที่จะมองว่าการเป็นเจ้าของหุ้นนั้น
คือการเป็นเจ้าของส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของธุรกิจ ถ้ามองหุ้นแบบนี้แล้วเขาจะ
สามารถตัดสินใจได้ว่าเขาก�ำลังจะจ่ายเงินมากเกินไปหรือไม่ส�ำหรับธุรกิจที่
เขาก�ำลังสนใจจะซือ้ เขาจะคูณราคาของหุน้ เข้ากับจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีม่ ขี อง
บริษทั เพือ่ หามูลค่าตลาดของบริษทั นัน้ แล้วก็ถามตัวเองว่าราคานีเ้ หมาะสม
หรือไม่สำ� หรับการซือ้ หุน้ ทัง้ บริษทั ถ้าราคานัน้ แพงเกินกว่าทีจ่ ะซือ้ ทัง้ บริษทั นัน่
ก็หมายความว่าราคานัน้ แพงเกินกว่าทีจ่ ะซือ้ หุน้ แม้แต่เพียงหุน้ เดียว ด้วยแนว
ความคิดแบบนีจ้ ะช่วยคุณให้หลุดพ้นออกจากวังวนของการเก็งก�ำไรอย่างบ้า
คลัง่ ซึง่ มักจะมาพร้อมกับตลาดกระทิง และก็ไม่บอ่ ยนักทีว่ อลสตรีทจะท�ำตัว
น่ารักและเสนอขายหุ้นที่ดีๆ ในราคาที่สมควรจะซื้อหุ้นทั้งบริษัท
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ความเห็นของผมเกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นคณะ
นัน่ คือการมองเขาไปในกระจก
วอเร็นไม่ใช่คนทีต่ อ้ งการการยืนยันหรือการยอมรับจากบุคคลอืน่ เพราะ
ว่าความคิดของเขาหลายๆ เรือ่ งนัน้ ตรงกันข้ามกับสิง่ ทีส่ งั คมหรือฝูงชนนักลงทุน
ก�ำลังคิด การที่จะท�ำเงินก้อนโตในโลกของการลงทุนคุณจะต้องเรียนรู้ในการ
คิดให้เป็นอิสระและการทีจ่ ะคิดอย่างอิสระได้นนั้ คุณจ�ำเป็นจะต้องสามารถยืน
อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวอย่างไม่อึดอัด
วอเร็นนัน้ มีประวัตเิ กีย่ วกับการยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวคนเดียวโดยไม่มใี ครเห็น
ด้วยกับเขา เมือ่ ย้อนเวลากลับไปตอนทีเ่ ขาเริม่ อาชีพนักลงทุนใหม่ๆ เขาเลือก
ที่จะอยู่ในโอมาฮาแทนที่จะเป็นนิวยอร์กเพราะว่าที่โอมาฮานั้นห่างไกลจาก
อิทธิพลของวอลสตรีท เขาซื้อหุ้นของ เบิร์กไชร์ฮาธาเวย์ เมื่อไม่มีใครต้องการ
มัน เขาซือ้ American Express เมือ่ ไม่มใี ครต้องการมัน เขาซือ้ Washington
Post เมือ่ ไม่มใี ครต้องการมัน เขาซือ้ General Foods เมือ่ ไม่มใี ครต้องการมัน
เขาซื้อ RJR Tobacco เมื่อไม่มีใครต้องการมัน เขาซื้อ GEICO เมื่อไม่มีใคร
ต้องการมัน เขาซือ้ Washington Public Power Supply เมือ่ ไม่มใี ครต้องการ
มัน และเขาซื้อพันธบัตรขยะเมื่อไม่มีใครต้องการมัน บริษัทที่เขาซื้อเหล่านี้
บางแห่งเขายังคงเป็นเจ้าของอยู่ แต่ทุกๆ บริษัทที่เขาลงทุนนั้นสามารถสร้าง
ก�ำไรให้เขาได้อย่างมหาศาล ถ้าเขาต้องรอความเห็นจากคณะผูเ้ ชีย่ วชาญแห่ง
วอลสตรีทเพือ่ ความมัน่ ใจในการลงทุนของเขา เขาคงจะพลาดตกรถไฟขบวน
ส�ำคัญๆ ที่เขาลงทุนเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดาย
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ถ้าผมไม่สามารถท�ำก�ำไรได้ในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีขนาดถึง
5 ล้านล้านเหรียญ มันอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้ท่ีจะคิดถึง
การไปลงทุนในต่างประเทศที่ห่างออกไปสองสามพันไมล์
แล้วผมจะแสดงฝี มือของผมให้พวกเขาดู
เรื่องที่น่าแปลกก็คือ 10 ปีหลังจากที่เขาพูดเรื่องนี้ วอเร็นได้ไปลงทุน
ในต่างประเทศเพือ่ แสดงฝีมอื ของเขาจริงๆ ในปี 2003 เขาลงทุนประมาณ 50
ล้านเหรียญในบริษัท PetroChina ซึ่งเป็นบริษัทน�้ำมันซึ่งรัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่
90% และเขายังได้พดู ติดตลกอีกด้วยว่า “ระหว่างคุณ (รัฐบาลจีน) กับผม เรา
2 คน รวมกันก็คอื ผูค้ วบคุมบริษทั ทัง้ บริษทั ” PetroChina คือบริษทั น�ำ้ มันทีท่ ำ�
ก�ำไรได้สงู สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก มันสามารถผลิตน�ำ้ มันดิบได้มากพอๆ กับที่
Exxon สามารถท�ำได้ แต่วอเร็นซือ้ PetroChina มาในราคาเพียงแค่ 1 ใน 3 ของ
ราคาเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมน�ำ้ มันในตะวันตก และถ้าคุณสงสัยว่าแล้วผลลัพธ์
ของการลงทุนครัง้ นีเ้ ป็นอย่างไร ค�ำตอบก็คอื ราคาของหุน้ เพิม่ สูงขึน้ ถึง 400%
หลังจากที่เขาซื้อหุ้น ถ้านี่ไม่ได้เรียกว่าแสดงฝีมือก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้ว
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คุณควรจะลงทุนในธุ รกิจที่แม้กระทัง่ คนโง่ก็สามารถบริหารได้
เพราะว่าวันหนึ่งมันอาจจะเป็นแบบนัน้
ในตลาดหุน้ นัน้ เต็มไปด้วยธุรกิจทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานดีและธุรกิจทีม่ ปี จั จัย
พืน้ ฐานแย่ แน่นอนว่าคุณจะต้องลงทุนในธุรกิจทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานดีเพราะว่าหุน้
ทีม่ พี นื้ ฐานดีนนั้ มันยากทีจ่ ะมีใครมาท�ำอันตรายมันได้ บริษทั ทีว่ อเร็นลงทุน เช่น
Coca-Cola, Budweiser, Wal-Mart, Wrigley’s, Hershey และ H&R Block
ส่วนใหญ่ลว้ นเป็นบริษทั ทีม่ ภี มู ติ า้ นทานความทึม่ ของผูบ้ ริหาร คุณยังแน่ใจได้
ว่าบริษัทจะยังท�ำเงินให้คุณแม้ในขณะที่คนทึ่มๆ เข้ามาเป็นซีอีโอ แต่ถ้าคุณ
ต้องกังวลเกี่ยวกับการที่คนทึ่มๆ จะเข้ามาบริหารบริษัท ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว
การลงทุนของคุณอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีก็ได้ และบางทีคุณก็ไม่ควรที่จะเข้าไป
เกี่ยวข้อง ถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนทึ่มซะเอง
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ทุกครัง้ ที่คุณจะลงทุนคุณควรมีความกล้า
และมัน่ ใจที่จะลงทุนอย่างน้อย 10% ของเงินที่คุณมีทัง้ หมดในหุ้นนัน้
ความมัน่ ใจนัน้ อยูบ่ นพืน้ ฐานว่าคุณรูแ้ ละแน่ใจว่าอะไรก�ำลังจะเกิดขึน้
แต่ความคาดหวังนั้นอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่คุณหวังว่ามันจะเกิดขึ้น การที่จะ
ท�ำก�ำไรจากเกมการลงทุนนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจ นั่นหมายความว่าคุณ
จะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าคุณก�ำลังท�ำอะไรอยู่ เส้นทางสู่ความส�ำเร็จของวอเร็น
นั้นคือการที่เขามีความมั่นใจในการลงทุนและลงทุนด้วยเงินจ�ำนวนมาก การ
คิดแบบนีจ้ ะท�ำให้คณ
ุ ลงทุนแบบมุง่ เน้นและแน่นอนว่าคุณจะต้องท�ำการบ้าน
มาเป็นอย่างดีแล้วก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุน แต่ถ้ากลยุทธ์การลงทุนของคุณนั้น
อยูบ่ นพืน้ ฐานของความคาดหวังคุณก็ควรจะเริม่ สวดมนต์ภาวนาตัง้ แต่เดีย๋ วนี้

31

022
ในบางสถานการณ์เงินจะท�ำให้คุณเป็นที่สนใจของสังคม
แต่เงินไม่สามารถเปลี่ยนจ�ำนวนของคนที่รักคุณ
และสุขภาพที่ดีของคุณได้
เป็นความจริงที่ว่าบางครั้งการมีเงินมากเกินไปก็สามารถสร้างความ
หายนะให้กับชีวิตของคุณได้ ลูกๆ ของคุณจะไม่อยากท�ำงานเพราะพวกเขา
คิดว่าพวกเขาจะได้รับมรดกก้อนโตจากคุณในอนาคต นั่นหมายความว่า
พวกเขาจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เนื่องจากการท�ำงานนั้นท�ำให้เกิดการ
พัฒนาตัวเอง แต่พวกเขาไม่จำ� เป็นต้องท�ำ นั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้อง
ใช้ชวี ติ อย่างขมขืน่ และใช้เวลาให้หมดไปวันๆ พร้อมกับอธิฐานให้คณ
ุ ตายไว้ๆ
ถ้าคุณรวยแบบหลุดโลกคุณอาจจะถูกล้อมรอบด้วยพวกชอบประจบสอพลอ
ซึ่งพวกเขาจะเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยเรื่องโกหกหลอกลวง ยกยอปอปั้นคุณ
ด้วยภาพลวงตาต่างๆ นานาจนกระทั่งคุณเป็นไอ้โง่ในสายตาคนทั้งโลก และ
แทนที่คุณจะใช้เงินที่คุณมีไปกับการท่องเที่ยวผจญภัยอันแสนสนุก คุณจะ
ต้องจบชีวิตลงด้วยการใช้เวลาทั้งหมดของคุณไปกับการป้องกันความมั่งคั่ง
ของคุณจาก พวกลูกน้องนักประจบ ทนาย นักบัญชี และจากพวกทีช่ อบเรียก
ตัวเองว่าผู้จัดการการเงิน บุคคลเหล่านี้จะพยายามช่วยคุณทุกวิถีทางในการ
ที่จะท�ำให้เงินของคุณกลายเป็นของพวกเขา
วอเร็นเชื่อว่าเด็กๆ ที่ถูกเลี้ยงมาด้วยความคาดหวังว่าจะได้มรดกก้อน
โตนั้นมีแนวโน้มว่าจะไม่ท�ำอะไรกับชีวิตของตัวเองแล้วปล่อยให้เวลาผ่านไป
วันๆ วอเร็นคิดว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายต่อสังคม ถ้าสังคมถูกสร้างด้วยเด็กๆ ที่
ถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้ เขาเชื่อว่าประเทศจะเจริญรุ่งเรืองถ้าสังคมนั้นเต็มไปด้วย
บุคคลซึ่งประสบความส�ำเร็จได้ด้วยตนเอง เต็มไปด้วยคนที่ได้รับสิ่งที่ตัวเอง
นัน้ เป็นคนหามา ด้วยเหตุผลนีเ้ ขาจึงบริจาคเงินทีเ่ ขาได้จากการลงทุนจ�ำนวน
3.2 หมืน่ ล้านเหรียญให้กบั องค์กรการกุศล เพือ่ ทีเ่ งินก้อนนีน้ นั้ จะได้หมุนเวียน
กลับไปช่วยเหลือสังคมและสังคมนีเ่ องคือสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดเงินก้อนนีข้ นึ้ มาได้ เรา
จะต้องช่วยกันท�ำให้ความคิดทีส่ งู ส่งแบบนีเ้ ข้าไปเกาะอยูใ่ นใจของเศรษฐีทกุ ๆ
คนในโลกนี้
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ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่สามารถยัง่ ยืนอยู ่ได้ตลอดไป
มันจะต้องสิน้ สุดลงเสมอ
ราคาหุน้ ทีก่ ำ� ลังพุง่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็วจะหยุดขึน้ ทันทีเมือ่ ความจริงของ
พืน้ ฐานธุรกิจนัน้ ปรากฏตัวขึน้ ราคาหุน้ ทีพ่ งุ่ สูงขึน้ นัน้ ดูเหมือนว่ามันจะขึน้ อย่าง
ไม่มวี นั ตกแต่ถา้ ธุรกิจนัน้ ไม่สามารถท�ำก�ำไรได้ตามทีค่ าดหวังไว้ซงึ่ ความคาด
หวังนีเ่ องเป็นตัวทีท่ ำ� ให้หนุ้ ขึน้ ราคาของหุน้ นัน้ จะถึงจุดสูงสุดและจะตกลงมา
อย่างรวดเร็วเหมือนก้อนอิฐ
ธุรกิจส่วนใหญ่ที่ท�ำก�ำไรได้ดีในปัจจุบัน แน่นอนว่าวันหนึ่งในอนาคต
มันจะต้องมีวนั ทีต่ กต�ำ่ ซึง่ มันเป็นเรือ่ งธรรมดาทีเ่ มือ่ เวลาเปลีย่ นไปสิง่ ต่างๆ ก็
เปลีย่ นไป ครัง้ หนึง่ ธุรกิจรถม้าเป็นธุรกิจทีท่ ำ� ก�ำไรได้ดมี ากในอเมริกา เครือ่ ง
เล่นวิดีโอครั้งหนึ่งเคยขายได้ดีเป็นเทน�้ำเทท่า การขายและให้บริการซ่อม
เครือ่ งพิมพ์ดดี เป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นมากและเป็นบริการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
แต่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่อดีตและไม่มีมูลค่าในการท�ำธุรกิจอีกต่อ
ไป ทุกสิ่งมีวันจบนี่คือเหตุผลที่คุณจะมองเฉพาะสิ่งที่คุณก�ำลังท�ำไม่ได้ คุณ
จะต้องมองให้ไกลไปบนถนนข้างหน้าด้วย
มีหลายครัง้ ทีว่ อเร็นลงทุนในธุรกิจทีก่ ำ� ลังจะถึงทางตันหรือมองเห็นแล้ว
ว่าพื้นฐานของธุรกิจนั้นก�ำลังแย่ลง ตัวอย่างที่โด่งดังมากก็คือกรณีของ Blue
Chip Stamps ซึ่งปัจจุบันได้ถึงทางตันไปเรียบร้อยแล้ว และกรณีของ World
Book Encyclopedia ซึง่ ปัจจุบนั ก�ำลังจะถึงทางตัน ทัง้ สองธุรกิจนีส้ ญ
ู เสียความ
สามารถในการท�ำก�ำไรไปอย่างมากและไม่สามารถต้านทานการเปลีย่ นแปลง
ของโลกธุรกิจได้ แม้กระทัง่ อัจฉริยะก็สามารถทีจ่ ะพลาดได้ในการมองถนนข้าง
หน้า
35

024
เมื่อผู ้บริหารที่มีชื่อเสียงดีมากในการขับเคลื่อนธุ รกิจ
เข้ามาท�ำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพืน้ ฐานที่แย่
ชื่อเสียงที่แย่นนั ้ ก็ยังจะแย่อยู ่เหมือนเดิม
ธุรกิจทีโ่ ดดเด่นทีม่ าพร้อมด้วยปัจจัยพืน้ ฐานทีด่ เี มือ่ มีปญ
ั หาเกิดขึน้ ก็จะ
มีหนทางในการแก้ปัญหานั้นเสมอ แต่ในธุรกิจที่พอใช้ได้ที่มาพร้อมกับปัจจัย
พืน้ ฐานทีแ่ ย่มนั เป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะรอดจากปัญหาไม่วา่ จะมีผบู้ ริหารเก่งกาจ
ขนาดไหนก็ตาม ธุรกิจที่โดดเด่นส่วนใหญ่แล้วจะเต็มไปด้วยเงินสด มีหนี้เล็ก
น้อยหรือไม่มีเลย และอยู่ในสถานะที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ย�่ำแย่
หรือในช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ แต่ในธุรกิจที่พอใช้นั้นจะต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินสด
เต็มไปด้วยหนีส้ นิ และถ้าเกิดปัญหาขึน้ พวกเขาจะต้องไปกูเ้ งินคนโน้นมาจ่าย
คืนคนนี้ซึ่งจะน�ำไปสู่ปัญหาที่หนักขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารของธุรกิจที่พอใช้นั้นจะ
มีความสามารถมากแค่ไหนก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานที่ไม่ดีของธุรกิจนั้นจะท�ำให้
ธุรกิจจมอยู่กับผลลัพธ์ที่ย�่ำแย่เสมอไป
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025
บัญชีคือภาษาของโลกธุ รกิจ
มีวิธีมากมายในการที่จะอธิบายว่าอะไรก�ำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจ แต่
ไม่ว่าจะอธิบายอย่างไรมันจะกลับมาด้วยภาษาของบัญชี เมื่อวอเร็นถาม
เพือ่ นร่วมงานของเขาคนหนึง่ ว่าลูกสาวก�ำลังเรียนอะไรอยูท่ มี่ หาวิทยาลัย เพือ่ น
ของเขาตอบว่า “บัญชี เพราะมันคือภาษาของโลกธุรกิจ” ในการจะอ่านงบการ
เงินของบริษทั นัน้ คุณจะต้องรูว้ า่ จะถอดรหัสตัวเลขเหล่านัน้ ได้อย่างไร ในการ
จะถอดรหัสนั้นคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของบัญชี เช่นกันถ้าคุณไม่สามารถอ่าน
บัตรจดแต้มได้คณ
ุ ก็จดแต้มไม่ได้ ซึง่ นัน้ หมายความว่าคุณจะไม่สามารถบอก
ได้ว่าใครเป็นผู้ชนะหรือใครเป็นผู้แพ้
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026
การฟื้ นตัวนัน้ ไม่บ่อยนักที่จะเกิดขึน้
โลกนัน้ เต็มไปด้วยหุน้ ทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานทีไ่ ม่ดที ขี่ ายในราคาทีด่ เู หมือน
ว่าจะถูก วอเร็นนัน้ มักจะมองหาธุรกิจทีด่ ซี งึ่ ขายในราคาทีเ่ หมาะสม หรือถ้าจะ
ให้ดกี ว่านัน้ เขาจะหาธุรกิจทีด่ เี ยีย่ มทีข่ ายในราคาถูก (ซึง่ ยากทีจ่ ะหา) ธุรกิจที่
ไม่ดกี ค็ อื ธุรกิจทีไ่ ม่ดไี ม่วา่ คุณจะซือ้ มันมาด้วยราคาเท่าไรก็ตาม ราคาของหุน้
นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจนั้นยังคงเดิม ถ้ามันเป็น
ธุรกิจทีด่ มี นั ก็ยงั คงดีและถ้ามันเป็นธุรกิจทีไ่ ม่ดมี นั ก็ยงั คงไม่ดี มีเฉพาะในนิทาน
เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนกบให้เป็นเจ้าชายได้ อย่างไรก็ตามมีซีอีโอหลายคน
ที่เชื่อว่าพวกเขามีพลังวิเศษในการที่จะจูบกบแล้วท�ำให้กบนั้นกลายร่างเป็น
เจ้าชายได้ 95% ของกบที่ถูกจูบก็ยังคงจะเป็นกบอยู่เหมือนเดิมและที่เหลือ
อีก 5% นั้นอาจจะแปลงร่างได้แต่ก็ไม่ใช่กบที่คุณควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
วอเร็นเชือ่ ว่าด้วยพลังงานในการบริหารและเงินทุนทีพ่ อๆ กัน ถ้าใช้ไปในการซือ้
ธุรกิจทีม่ พี นื้ ฐานดีซงึ่ ขายในราคาทีเ่ หมาะสมนัน้ จะดีกว่าการทีจ่ ะไปซือ้ กิจการ
ที่ไม่ดีซึ่งต้องการจูบวิเศษแม้จะขายในราคาที่แสนถูกก็ตาม หลังจากที่วอเร็น
จูบกบมาสองสามครัง้ ในชีวติ เขาก็สรุปได้วา่ รสชาติของการจูบกบนัน้ แย่มากๆ
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027
ถ้าบริษัทท�ำผลงานได้ดีหุ้นก็จะดีตามเสมอ
ปรากฏการณ์ในตลาดหุน้ ทีว่ อเร็นเชือ่ มัน่ ก็คอื ถ้าปัจจัยพืน้ ฐานทีร่ องรับ
ธุรกิจสามารถสร้างผลงานได้ดี ในระยะยาวราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อน
มูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของธุรกิจนัน้ ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าปัจจัยพืน้ ฐานทีร่ องรับธุรกิจ
อยูน่ นั้ ท�ำผลงานได้ไม่ดี ราคาหุน้ ก็จะลดลงเพือ่ สะท้อนมูลค่าพืน้ ฐานของธุรกิจ
นัน้ ในระยะยาวมูลค่าของธุรกิจจะเป็นตัวปรับแก้ราคาของหุน้ ไม่วา่ จะในทิศทาง
ใดก็ตามด้วยเหตุนเี้ องหุน้ อินเตอร์เน็ตทีพ่ วกเราเห็นราคาของพวกมันพุง่ ขึน้ ทะลุ
เพดานในช่วงตลาดกระทิง ทีส่ ดุ แล้วก็ดงิ่ ลงเหวเหมือนก้อนหินเมือ่ พวกมันไม่
สามารถท�ำก�ำไรได้ในระยะยาว ในท�ำนองเดียวกันบริษัทชั้นยอดหลายแห่งที่
พวกเราเห็นราคาของมันดิ่งลงในช่วงตลาดหุ้นขาลงนั้นในเวลาไม่นานมันจะ
สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เมื่อพวกมันสามารถท�ำให้ตลาดหุ้นเห็นว่าความ
สามารถในการท�ำก�ำไรของพวกมันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ถ้าคุณซื้อหุ้นแล้วราคาหุ้นที่คุณซื้อนั้นถูกเหยียบจนแบนคุณก็ยังคง
สามารถทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ ในระยะยาวแล้วพืน้ ฐานธุรกิจของคุณก็ยงั คงดีอยู่ ถ้า
ธุรกิจของคุณสามารถท�ำผลงานได้ดใี นระยะยาวแล้ว ราคาหุน้ ของคุณก็จะต้อง
ดีขนึ้ อย่างแน่นอน ราคาหุน้ จะดีขนึ้ ได้นนั้ ธุรกิจจะต้องท�ำผลงานได้ดแี ละการที่
ท�ำผลงานได้ดนี นั้ จะมีโอกาสมากขึน้ ถ้าธุรกิจนัน้ เคยเป็นธุรกิจชัน้ ยอดแต่ประสบ
ปัญหาแล้วก�ำลังจะเริม่ ปรับตัวขึน้ มาใหม่ ตัวอย่างเช่น The Washington Post,
Coca-Cola, Disney, American Express, General Foods, Wells Fargo,
Interpublic Group และ GEICO บริษทั เหล่านีค้ อื ธุรกิจทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานดีเยีย่ ม
แต่ในช่วงเวลาทีว่ อเร็นซือ้ พวกมันนัน้ ราคาของพวกมันตกต�ำ่ เนือ่ งจากประสบ
ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ทีส่ ามารถแก้ไขได้ เนือ่ งจากการถดถอยของอุตสาหกรรม
หรือแม้กระทั่งประสบปัญหาในช่วงตลาดขาลง แต่ด้วยความสามารถในการ
แข่งขันและปัจจัยพืน้ ฐานในระยะยาวของบริษทั เหล่านี้ ท�ำให้พวกมันสามารถ
ฟืน้ ตัวกลับมาได้และเป็นสาเหตุให้ตลาดหุน้ ต้องประเมินมูลค่าของพวกมันใหม่
อย่างงดงาม
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028
การจัดการกับอาชีพการงานของคุณนัน้ ก็เหมือนกับการลงทุน คือ
ระดับของความยากนัน้ ไม่นับ ดังนัน้ คุณควรจะป้ องกันตัวคุณเอง
เงินของคุณ และความเสียใจ ด้วยการขึน้ รถไฟให้ถูกขบวน
คุณไม่เพียงแต่จะต้องเรียนรูว้ า่ ธุรกิจแบบไหนทีค่ วรจะลงทุนแต่คณ
ุ จะ
ต้องเรียนรู้อีกด้วยว่างานแบบไหนที่คุณควรจะท�ำ ถ้าคุณไปท�ำงานกับบริษัท
ที่มีพื้นฐานธุรกิจในระยะยาวที่ไม่ดี คุณก็ไม่สามารถที่จะท�ำงานให้ดีได้นั่น
เพราะว่าพื้นฐานของบริษัทไม่เอื้ออ�ำนวย เงินเดือนที่คุณจะได้รับนั้นก็อาจจะ
ต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ โดยทัว่ ไปและการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนนัน้ จะเพิม่ ขึน้ ทีละน้อยๆ
และนานๆ ครัง้ นอกจากนัน้ ยังมีความเสีย่ งอย่างมากทีค่ ณ
ุ อาจจะต้องตกงาน
เพราะว่าผู้บริหารจะต้องถูกกดดันอยู่เสมอให้ลดต้นทุน
แต่ถา้ คุณท�ำงานให้กบั บริษทั ทีม่ พี นื้ ฐานธุรกิจในระยะยาวทีย่ อดเยีย่ ม
การได้ทำ� งานกับบริษทั อย่างนีน้ นั้ ถือว่าโชคดีมากๆ บริษทั จะเต็มไปด้วยเงินสด
ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะได้เงินเดือนในอัตราที่สูงและส�ำหรับการที่คุณท�ำ
ผลงานได้ดคี ณ
ุ จะได้เพิม่ เงินเดือนและเลือ่ นต�ำแหน่งเป็นรางวัล ยังมีทวี่ า่ งอีก
มากมายในการเติบโตก้าวหน้าเพราะผูบ้ ริหารมักจะหาทางทีจ่ ะใช้เงินทีเ่ หลือ
อยู่เสมอ
คุณจะต้องท�ำงานกับบริษทั ทีม่ อี ตั ราก�ำไรทีส่ งู และท�ำเงินได้มากๆ และ
คุณจะต้องอยูใ่ ห้หา่ งจากบริษทั ทีม่ อี ตั ราก�ำไรต�ำ่ และก�ำลังขาดทุน ทางเลือกแรก
นัน้ คือรถไฟชัน้ หนึง่ ทีว่ งิ่ อย่างนิม่ นวลสูค่ วามส�ำเร็จ ส่วนอีกทางหนึง่ คือรถไฟที่
มีขบวนยาวเหยียด วิ่งอย่างช้าๆ และยากล�ำบากไปสู่ที่ๆ ไม่มีใครอยากไป
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029
ผลลัพธ์ของผู ้บริหารที่อ่อนแอและท�ำงานย�ำ่ แย่
ก็คือบัญชีท่ีไม่น่าเชื่อถือ
ถ้าธุรกิจมีสภาพที่ย�่ำแย่และต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนหาทางรอดบวก
กับผู้บริหารที่ขาดคุณธรรมก็จะกดดันให้นักบัญชีใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อสร้าง
ก�ำไรปลอมๆ ขึ้นมา ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ มันเป็นเรื่องง่ายถึง
ง่ายที่สุดในการที่จะใช้กลทางบัญชีเพื่อสร้างรายได้ปลอมๆ ขึ้นมา คุณแค่ใช้
เงินลงทุนตัง้ ห้างหุน้ ส่วนปลอมๆ ขึน้ มาแห่งหนึง่ แล้วก็ให้หา้ งหุน้ ส่วนนัน้ จ่ายค่า
ธรรมเนียมต่างๆ นานากลับมาให้คณ
ุ ด้วยเงินทีค่ ณ
ุ พึง่ จะลงทุนไปกับมัน จาก
นั้นคุณก็บันทึกค่าธรรมเนียมพวกนี้เป็นรายได้ การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้
นัน้ มันง่ายแค่ขยับปากกาสองสามครัง้ เท่านัน้ การเพิม่ ของก�ำไรจะสร้างความ
ยินดีให้กับผู้ถือหุ้นและวอลสตรีทซึ่งจะท�ำให้ราคาของหุ้นนั้นเพิ่มขึ้น จาก
นั้นพวกเขาก็จะได้โบนัสก้อนโตเป็นล้านๆ เหรียญ และยังได้รับค�ำเชิญให้ไป
ทานอาหารกลางวันกับประธานาธิบดีอีกด้วย อย่าคิดถึงเพียงแค่ Enron
เพราะมันยังมีบริษัทแบบนี้อีกมาก
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มันแตกต่างกันอย่างมากระหว่างธุ รกิจที่จะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องใช้ เงินลงทุนเพิม่ จ�ำนวนมากกับธุ รกิจ
ที่สามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องการเงินลงทุนเพิม่
นีค่ อื เคล็ดลับส�ำคัญในกลยุทธ์การซือ้ แล้วถือหุน้ นัน้ ไปตลอดของวอเร็น
ถ้าคุณซื้อแล้วถือธุรกิจที่ต้องการเงินลงทุนจ�ำนวนมากในการเติบโต มูลค่า
ที่แท้จริงในหุ้นของคุณนั้นจะไม่มีวันเติบโตเหตุผลก็คือเงินทุนที่ต้องจ่ายออก
ไปอย่างสม�่ำเสมอนั้นจ่ายออกไปเพื่อช่วยพยุงไม่ให้ธุรกิจจมลงในวังวนของ
การแข่งขันเท่านัน้ ถ้าคุณต้องใช้เงินเป็นพันล้านในการออกแบบและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ของคุณทุกๆ 5 ปี คุณก็ไม่สามารถใช้เงินพันล้านของคุณไปกับการ
ขยายแผนก ซือ้ ธุรกิจใหม่ๆ หรือแม้กระทัง่ ซือ้ หุน้ คืน แต่ธรุ กิจทีส่ ามารถเติบโต
ได้โดยไม่ต้องอัดฉีดเงินลงทุนเพิ่มสามารถที่จะใช้เงินที่เหลือไปกับการขยาย
แผนก การซื้อธุรกิจใหม่ๆ และการซื้อหุ้นคืนได้ และการลงทุนไปกับสิ่งเหล่า
นี้สามารถที่จะเพิ่มผลก�ำไรต่อหุ้นให้กับบริษัทได้ นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมวอเร็น
ถึงชอบบริษัทอย่าง Wrigley’s และ Coca-Cola แต่ไม่ชอบ GM และ Intel
บริษัทอย่าง Wrigley’s และ Coca-Cola นั้นไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เงิน
เป็นพันล้านในการออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องซือ้
เครือ่ งจักรมาปรับปรุงสายการผลิตของโรงงาน ซึง่ จะท�ำให้เหลือเงินจ�ำนวนมาก
เพื่อไปใช้กับสิ่งอื่นๆ เช่นการซื้อหุ้นคืนเป็นต้น แน่นอนว่าในอีกทางหนึ่ง GM
และ Intel จะต้องใช้เงินเป็นพันล้านในการออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักร
ใหม่และถ้าพวกมันหยุดลงทุนในการปรับปรุงสิง่ ต่างๆ ให้ทนั สมัยพวกมันก็จะ
ถูกเขี่ยออกจากธุรกิจโดยคู่แข่งอย่างรวดเร็ว ถ้าธุรกิจต้องการเงินจ�ำนวนมาก
ในการเติบโตมันจะไม่มวี นั ท�ำให้คณ
ุ รวย แต่ถา้ มันไม่ตอ้ งการเงินลงทุนในการ
เติบโตมันก็จะไม่มีวันท�ำให้คุณจน
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ในธุ รกิจที่ก�ำลังประสบปั ญหา เมื่อปั ญหาหนึ่งถูกแก้ไข
อีกไม่นานปั ญหาใหม่ก็จะโผล่ขึน้ มาอีก มันเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีแมลงสาบแค่ตัวเดียวในห้องครัว
ธุรกิจทีม่ พี นื้ ฐานไม่ดกี เ็ หมือนกับเรือทีแ่ ล่นอย่างไรจุดหมายและให้ผล
ตอบแทนการลงทุนระยะยาวต�่ำติดดิน และถ้าธรรมชาติของธุรกิจนั้นจะต้อง
แข่งขันกันอย่างหนักมันก็ยงิ่ กระทบกับอัตราก�ำไรทีม่ อี ยูน่ อ้ ยนิดอย่างแน่นอน
ไหนจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในการปรับปรุงโรงงานเพือ่ ให้อยูใ่ นการแข่งขันได้ตอ่ ไป
และถ้าผลิตภัณฑ์ตอ้ งปรับปรุงอยูเ่ สมอเพือ่ ให้แข่งขันได้มนั ก็ยงิ่ จะเพิม่ ปัญหา
ขึ้นอีกในการที่จะต้องหาเงินมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง
เช่นถ้าบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งตัดสินใจที่จะปรับปรุงสายการผลิตบริษัท
จะต้องใช้เงินเป็นพันล้านในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเครือ่ งจักร แต่การตัดสิน
ใจทีผ่ ดิ พลาดเพียงครัง้ เดียวก็อาจจะท�ำให้บริษทั ล้มละลายก็ได้ สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
ตัวทีท่ ำ� ให้เงินทุนไหลออกจากบริษทั ซึง่ อาจจะสามารถเอาไปใช้เพือ่ เพิม่ รายได้
ต่างๆ เช่น ขยายแผนก ซื้อธุรกิจใหม่ๆ หรือซื้อหุ้นคืน ผลจากวิกฤตของอัตรา
ก�ำไรทีต่ ำ�่ และก�ำไรทีน่ อ้ ยก็คอื การทีจ่ ะต้องต่อสูก้ บั ต้นทุนและถ้าคุณยังจะต้อง
แข่งขันกับแรงงานราคาถูกจากต่างประเทศอีกล่ะก็คุณอาจจะค้นพบว่าคุณ
ก�ำลังอยู่ในธุรกิจที่ไม่สามารถจะด�ำเนินการต่อไปได้อีกแล้ว ในเกมของการ
ลงทุนระยะยาวนีค่ อื ประเภทของธุรกิจทีค่ ณ
ุ ควรจะอยูใ่ ห้หา่ งเข้าไว้ วอเร็นหรือ
แม้กระทัง่ ตลาดหุน้ ยังหลีกเลีย่ งธุรกิจทีอ่ นั ตรายเหมือนโรคระบาดเหล่านี้ ทาง
ที่ดีที่สุดก็คือทางใครทางมัน

43

032
คุณสามารถที่จะเพิม่ ยอดขายได้
ด้วยการลงไปจับตลาดสินค้าด้อยคุณภาพ
แต่มันยากมากในการที่จะกลับมาสู่ตลาดสินค้าคุณภาพ
สินค้าทีม่ แี บรนด์จะจับจองพืน้ ทีใ่ นใจของคุณเสมอ คุณจะคิดถึงแบรนด์
ของสินค้าเมื่อคุณต้องการจะใช้สินค้านั้นๆ Kleenex, Tampax, Windex,
Snickers, Wrigley’s, Disney และ Coke สินค้าเหล่านี้คือแบรนด์ที่สามารถ
จับจองพื้นที่ในใจของลูกค้าไว้ได้และสิ่งที่มาพร้อมกับการจับจองหัวใจของ
ลูกค้านั่นคือความคาดหวังของลูกค้าในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และ
เพราะว่าสินค้าเหล่านี้สามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ผู้ผลิต
จึงสามารถที่จะขึ้นราคาให้สูงขึ้นเพื่อเติมเต็มความต้องการต่างๆ ของลูกค้า
และผู้ผลิตจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมากเพื่อที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของตนก้าวมา
อยู่ในสถานะชั้นยอดแบบนี้
อย่างไรก็ตามถ้าผู้ผลิตต้องการที่จะเพิ่มผลก�ำไรด้วยการลดคุณภาพ
ของสินค้ามันก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจากการที่จะ
ต้องเสียพื้นที่ในใจของลูกค้าไป เรามักจะเห็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น
เมื่อเราเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราชอบเนื่องจากผู้ผลิตต้องการก�ำไรมากขึ้นและ
ลดคุณภาพของมันลง เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันยากที่ผู้ผลิตจะสามารถกลับ
มาอยู่ในต�ำแหน่งเดิมได้เพราะว่าประสบการณ์ที่แย่ๆ ซึ่งผู้บริโภคได้รับไปนั้น
จะเข้าไปจับจองพื้นที่ในใจของพวกเขาอย่างถาวร
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การที่ซีอีโอนัน้ ได้รับการกระตุ้นให้ท�ำข้อตกลงต่างๆ
จากบรรดาที่ปรึกษานัน้ ก็เปรียบได้กับ
พ่อที่กระตุ้นให้ลูกชายวัยรุ ่นมีเซก็ ส์ ซึ่งนัน่ เป็นการกระตุ้นที่ไม่จ�ำเป็น
แบลส ปาสคาล นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวฝรัง่ เศส เคยพูดไว้
ว่า “ความทุกข์ของมวลมนุษย์นั้นมาจากการที่ไม่สามารถนั่งเงียบๆ คนเดียว
ในห้องได้” เช่นกันซีอีโอก็ไม่สามารถนั่งเงียบๆ ได้ พวกเขามักจะถูกกระตุ้น
หรือจูงใจให้ทำ� ข้อตกลงต่างๆ และสร้างภาพลวงตาว่าพวกเขานัน้ ก�ำลังท�ำสิง่
ทีย่ ากๆ เพือ่ ให้เหมาะสมกับอัตราเงินเดือนทีส่ งู ลิว่ ของพวกเขา ซึง่ ภาพลวงตา
เหล่านีน้ นั้ มันสร้างได้งา่ ยมากในวอลสตรีท นอกจากนัน้ แล้วการทีจ่ ะซือ้ ปัญหา
ใหม่ๆ เข้ามานัน้ มันง่ายกว่าการพยายามทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาเก่าทีม่ อี ยู่ ทางออกของ
วอเร็นเกีย่ วกับปัญหาทีแ่ ย่ๆ เหล่านีค้ อื การท�ำให้เงินของเขาเติบโตจากการซือ้
เฉพาะบริษทั ทีม่ คี วามได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนเท่านัน้ บริษทั เหล่านี้
จะมีปจั จัยพืน้ ฐานทางธุรกิจทีด่ เี ยีย่ มซึง่ จะสามารถดูได้จาก อัตราผลตอบแทน
ของส่วนผู้ถือหุ้นที่สูงและมีก�ำไรอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัทอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งวอเร็นมักจะเรียกว่าบริษัทธุรกิจโภคภัณฑ์ซึ่งสามารถดูได้จาก อัตราผล
ตอบแทนของส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีต่ ำ�่ และรายได้ทเี่ อาแน่เอานอนไม่ได้ เนือ่ งจากบริษทั
ส่วนใหญ่ในโลกนีจ้ ดั อยูใ่ นประเภทธุรกิจโภคภัณฑ์มนั จึงง่ายส�ำหรับวอเร็นทีจ่ ะ
มองหาบริษทั ในส่วนทีเ่ หลือซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ คี วามได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง
ยัง่ ยืน และเมือ่ บริษทั ทีเ่ ขามองหาปรากฏตัวขึน้ มาพร้อมกับความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างยัง่ ยืนเขาจะกระโดดใส่มนั ภายใน 10 นาที หลังจากทีเ่ ขาเห็น
ข้อตกลง วอเร็นรู้ว่าเขาต้องการอะไรก่อนที่ความต้องการของเขาจะเกิดขึ้น
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คุณไม่จ�ำเป็นจะต้องท�ำเงินคืนด้วยวิธีเดียวกับที่คุณเสียมันไป
นักลงทุนมือใหม่บางครั้งอาจจะคิดว่าทั้งตลาดนั้นมีเกมอยู่เกมเดียว
เท่านั้นที่สามารถจะเล่นได้นั่นคือเกมของหุ้นที่พวกเขาพึ่งจะขาดทุนไปกับมัน
ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามเล่มเกมกับหุ้นตัวนั้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีกและถ้าพวกเขา
ก�ำลังเล่นเกมอยูใ่ นคาสิโนพวกเขาคงหวังว่าโชคอาจจะหันมาเข้าข้างพวกเขา
บ้าง แต่ในเกมของหุน้ นัน้ มันไม่เหมือนกับเกมในคาสิโน ความเสีย่ งนัน้ แตกต่าง
กันอย่างมากระหว่างหุ้นตัวหนึ่งกับหุ้นอีกตัวหนึ่งและทุกสิ่งนั้นอยู่บนเงื่อนไข
2 อย่างนัน่ คือ คุณภาพของบริษทั และราคาทีค่ ณ
ุ จ่ายไปส�ำหรับหุน้ นัน้ ซึง่ มันจะ
ต้องสัมพันธ์กบั คุณภาพของบริษทั ด้วย ยิง่ บริษทั มีคณ
ุ ภาพสูงความเสีย่ งก็ยงิ่
ต�ำ่ และถ้าราคาทีจ่ า่ ยยิง่ ต�ำ่ เท่าไรเมือ่ เทียบกับคุณภาพของธุรกิจทีไ่ ด้มาความ
เสีย่ งก็ตำ�่ ลงเท่านัน้ ส่วนใหญ่แล้วหุน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงมักจะมีราคาทีส่ งู ตามไปด้วย
ซึ่งนั่นก็อาจจะไม่ใช่ข้อตกลงที่ดีเท่าไร แต่ในบางครั้งบางเวลาตลาดหุ้นก็อาจ
จะท�ำบางอย่างทีน่ อกลูน่ อกทางและเสนอขายหุน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงทีร่ าคาแสนต�ำ่
และนีค่ อื วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำเงิน สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องท�ำก็คอื ยืนอยูใ่ ห้หา่ งจากหุน้ ทีม่ ี
คุณภาพต�ำ่ ทีข่ ายในราคาแสนแพงเพราะนีค่ อื วิธที จี่ ะท�ำให้คณ
ุ ขาดทุนได้อย่าง
ไม่คาดคิด คุณภาพต�ำ่ และราคาสูงคือความสัมพันธ์ของหุน้ ทีค่ ณ
ุ ควรหลีกเลีย่ ง
แต่หนุ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและราคาต�ำ่ คือส่วนผสมของหุน้ คุณภาพทีค่ ณ
ุ ควรจะเล่น
แต่ในหุน้ ทุกๆ ตัวนัน้ คือเกมๆ ใหม่ทมี่ าพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ซึง่ เปลีย่ นแปลง
ไปตามราคาหุน้ ทีเ่ ปลีย่ นไป ดังนัน้ จงอดทนรอจนกระทัง่ คุณพบโอกาสของคุณ
โอกาสทีค่ ณ
ุ ชอบซึง่ มาพร้อมกับ Margin of Safety จากนัน้ ก็ทมุ่ ให้สดุ ตัว เรือ่ ง
ตลกเกีย่ วกับตลาดหุน้ ก็คอื มันไม่เหมือนกับคาสิโนเพราะบางครัง้ บางคราวมัน
ก็มีความแน่นอน และเรื่องทั้งหมดที่วอเร็นสนใจก็คือเรื่องของความแน่นอน
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ผมมองหาธุ รกิจที่ผมคิดว่าผมสามารถคาดการณ์ได้ว่า
อะไรจะเกิดขึน้ ใน 10-15 ปี ข้างหน้า เช่ น บริษัทหมากฝรัง่ Wrigley’s
ผมไม่คิดว่าอินเตอร์เน็ตจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธี
ที่พวกเราเคีย้ วหมากฝรัง่ ได้
ผลิตภัณฑ์ทมี่ นั่ คงนัน่ เท่ากับผลก�ำไรทีม่ นั่ คง ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่จำ� เป็นจะ
ต้องปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงคุณก็สามารถทีจ่ ะเก็บเกีย่ วผลประโยชน์ทงั้ หมด
ที่ไม่จ�ำเป็นจะต้องใช้ไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณก็จะไม่ต้อง
ตกเป็นเหยือ่ ของการขึน้ ๆ ลงๆ ตามแฟชัน่ คุณลองคิดถึง เบียร์ น�ำ้ อัดลม และ
ลูกอมดูวา่ พวกมันนัน้ เป็นอย่างไรบ้าง Budweiser ผลิตเบียร์แบบเดิมๆ มาเป็น
เวลามากกว่า 100 ปี ส่วน Coke ใช้คาถาเดิมๆ ในการขายน�้ำหวานใส่สีและ
น�้ำตาลมามากกว่า 100 ปี คุณลองเดาดูว่า Wrigley’s ผลิตหมากฝรั่งแบบ
เดิมๆ มากี่ปีแล้ว ค�ำตอบคือมากกว่า 100 ปี คุณเคยคิดไหมว่าคุณสามารถ
จะคาดการณ์ว่าบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มจะขายสินค้าอะไรในอีก 15 ปีข้าง
หน้า ถ้าคุณคาดการณ์ได้บางทีคณ
ุ อาจจะเป็น วอเร็น บัฟเฟตต์ คนต่อไปก็ได้
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